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Po słabym sparringu w Katowicach 5:5
KATOWICE, 24.3 . (tel. w!.) .

— Kapitan związkowy PZPN,
Alfus ustalił następujący skład

reprezentacji Polski pizeciw
Bułgarii: Janik, (Skromny), Bar

wiński, Włodarczyk; (Janduda),
Waśko, Szczurek, Gajdzik, (Par
pan), Baran Cieślik, Gracz, Bia-

łas, Bobula (Spodzieja).

KATOWICE, 24. m . (Teł. wt.) —

W dniu dzisiejszym rozegrano tu

mecz sparringowy pomiędzy teamem

Grzadziel.

ŁKS-Nusle 6:2
ŁÓDŹ, 24.3 . (teł. wł.) — ŁKS —

Nuale 6:2 (2:1). ŁK.S: Szczurzyński;
Włodarczyk, Łuć II; Sołtyszewski,
Karolek, Kopera, Hogendorf, Patkolo,
Janeczek, Łącz, Sidor.

Nusle: Stanek; Lukas, Horath,
Prvira, Novak, Pam, Mikes, Miller,
Mayer, Neumann, Stastvy. Sędziował
p. Bira, widzów ponad 3 tysiące.

Niedzielna porażka ŁKS z Ruchem

.spowodowała, iż JM występ Nusle w

Łodzi przyszło t ok. 3 tys. widzów.. ..

Łodzianie zasileni Paikolo aa pra-

wym łączniku zagrali znakomicie i

.. przewffżająb przez cały czas meczu,

uzyskali' zwycięstwo. Hogendor! na

prawym skrzydle nigdy nie otrzymy-
wał tak precyzyjnych podań. Rów-

nież Janeczek i Łącz, kierowani inie

ligentnie przez Patkolo podnieśli
znacznie poziom swej gry.

W pomocy bardzo dobrze spisywał
się młodziutki Sołtyszewski i Kope-
ra. V

Włodarczyk był dla Czechów za-

porą nie do przebycia. Jego partner
— słabszy. Bramkarz Szczurzyński
bez zarzutu.

Na tle łodzian Nusle wypadło ja-
ko przeciętna drużyna, których w

Polsce, można sporo znaleźć. Jedyną
bronią Czechów jest dobry napad,
zwłaszcza lewy łącznik Neumann i

środkowy napastnik Mayer. Od pier-
wszej chwili zaznaczyła się przewaga

ŁKS, który nie schodził z pola bram

kowego Czechów, uzyskując pierwszą
bramkę po rzucie rożnym ze strzału

Janeczka w 16 m., w 29 m, Patkolo

dobijając strzał Łącza, zdobywa dru-

gą bramkę. W 40 m. błąd Łucla II

decyduje o zdobyciu 1 bramki dla

Czechów ze strzału Mayera.

Biflgcvrz(|
przygotowują się
na f»o#s*ę

SOFIA, 24. III. (Tei wł.) —'

Reprezentacja Bułgarii, której
skład nie jest jeszcze defłnityw
nie ustalony, przeprowadziła
we wtorek mecz treningowy.
Przeciwnikiem Drużyny Narodo

wej była pierwszoklasowa Sla-
via z Sofii. Reprezentacja wy-

grała w skromnym stosunku
1:0.

W piątek, 26 bm. przewidzia-
ny jest drugi mecz treningowy,
po którym nastąpi najprawdopo
dobniej definitywne ustalenie

drużyny.

A i B. Mecz zakończył się remisem

5:5 (2:3).
Team A. (Biali): Skromny; Barwiń-

ski, Janduda; Waśko, Szczurek, Ja-

błoński II; (Gajdzik), Baran, - Gracz,
(Cieślik), Spodzieja, (Gracz), Cieślik,
Białas, Barański, (Bobula).

Team B. (Niebiescy): Janik; Filek,
Suszczyk, Piec II (Andrzejewski),
Gajdzik (Jabłoński II); Cisowski, Gru

ner, Alszer, Białas, (Spodzieja), Bo-

bula (Barański).
Bramki dla białych: Spodzieja, Cie

ślik, Gracz, Bobula, Gracz. Dla nie-,
bieskich: Bobula, Alszer, Gruner, Al- Kapitan sportowy polecił zbadanie

Parpana przez . Starego wygę piłkar-
skiego, dr. Garbienia. Wyrok — 2 ty

godnie odpoczynku. Paipan ma na-

derwany mięsień prawego uda. Gę-
dłek musi odpoczywać trochę dłużej
i nie wchodzi w rachubę. Prawy
obrońca Cracovii, jeden z najpoważ-
niejszych kandydatów do reprezenta-

cji padł ofiarą polityki klubowej. Kie

rownictwo sekcji wystawiło go na

Polonią, chód nie wykurował

szer, Gruner. Sędziował
Widzów około 7 tys.

Niezbyt wesoło zapowiada! się osia

teczny egzamin piłkarzy. Na dzień

przed meczem ŁKS zawiadomił, że

Baran i Włodarczyk nie przyjadą ze

względu na mecz z Nusle, a Craco-

via zameldowała o chorobie Gędłka
i Parpana. 2ądanie kapitana związko
wego, by gracze ci znaleźli się jednak
w Katowicach odniosło częściowy
skutek. Parpan i Gędłek stawili się
obaj z zaświadczeniami lekarskimi.

Po pauzie już w trzeciej minucie

Hogendorf zamienia podanie Patkolo

na 3 bramkę. Wypad Czechów w 10

minucie kończy się golem, zdobytym
przez Neumanna,

W 26 min. Janeczek uzyskuje 4-ą
bramkę. Piąta pada w 35 m. z prze- j się po spotkaniu z Wartą. Wypadek
boju tego samego zawodnika. Wynik Gędłka ma tę dobrą stronę, że bę-
ustala Janeczek w 44 m. pięknie wy- dzie nauczką dla Parpana, który pali
stawiony przez Patkolo. się do gry w drugi dzień Świąt Wiel-

W dniu dzisiejszym grajp Czesi z kanocy przeciwko .Czechom. Z ŁKS-u

Widzewem. przyjechał tylko Baran, Włodarczyk

Wszystkim Czytelnikom
Współpracownikom i Przyjaciołom

* jlZEGLĄDU SPORTOWEGO

zasyłamy życzenia

WESOŁYCH ŚWIĄT

NAJLEPSZY PŁYWAK

pozostał-w demu na-polecenie kierów

nictwa sekcji,' które bardziej ceni wła

sny interes lub też wyraźnie lekce-

waży władzę.
W tych warunkach obsada stano-

wiska prawego . obrońcy nie, była rze-

czą łatwą. Ostatecznie w Teamie B

znalazło się w obronie , dwu pomocni-
ków, z których jeden (Filek) miał już
wiele spotkań,- rozegranych na obro-

nie. W teamie A znalazło się dwa

lewych beków; przy tym prawą pozy-

cję powierzono Barwińskiemu, które-

go już niejednokrotnie obdarzano tą

funkcją.

(dokończenie na str. 2-ej)

tfo Irolfvrziy
PZKol. «zgodni! z Głównym Urzę-

dem Kultury Fizyczne) organizację
oboza dla 38 kolarzy przed wyfcigfan
WarszaVa — Praga — Warszawa. Za.

rząd PZKol. za naszym pośrednic-
twem zawiadamia-wszystkich wyzna-

czonych kolarzy, aby 30 marca wyje-
chał! ze swych miejsc zamieszkania

do Jeleniej Góry, skąd następnie nda-

dzą się anten do Wieśca Zdroju.
Paca podjmą przec nas listą kolarzy

dochodzą jcszcza 3 nazw?ska: Łobo-

(fciński i Szymborski z Radomia i Be-

dnarek ze Zduńskiej Woli.'

kwietnia wszyscy kolarze z oboza

wezmą adzia! w wyścigu na przełaj o

mistrzostwo Polski we Wrocławia. In

ni proszeni są o zgłaszanie się do Wro

cławskiego Zw. Kol.

W dniach 23, 24 i 25 kwietnia od-

będzie się na terenie województwa po

znańskiego trzyetapowy wyścig, któ-

ry będzie ostatnią próbą sil naszych
kolarzy przed wyścigiem Warszawa —

Praga — Warszawa,

JUGOSŁAWII

Nie ulega wątpliwości, że tego-
roczne stoły biesiadne będą do-

statnio naogół zastawione, na-

pewno obficiej, niż w innych kra

jach. Pod tym względem sportow

cy nie będą z pewnością narze-

kać, jako też w wypełnieniu
wszelkich tradycyj związanych ze

Pod Święcone...
ZDAWAŁOBY się, że jak każe tanej książki sportowej lub szpalt

tradycja tudzież bardzo pisma sportowego i zamienione

przyjęty zwyczaj, będzie to toast muszą być w czyn. Jednocześnie

| wzniesiony kieliszkiem gorzałki dłużyć się zaczyna okres tego
I za zdrowie, pomyślność i w ogó- przygotowywania — zapalny bo-

| le — Wesołego Alleluja. wiem młodzieniec, marzy o szyb-
kich laurach, które jednak nie

nadchodzą... Często wówczas gi-
nie zapał, gasną ambicję i kończy
się cały ten, źle pojęty „sport?'.

Sport nie polega na występach
od przypadku do przypadku.
Przy okazji i dla jakichś tam ce-

lów i ambicyjek... Musi być na

, . . . , . . codzień, nierozłączny. trwali).
świętami. Stare przysłowie mo- Jest

•
nie 'znosi e/e£

w: 3edz pij » popuszczaj pasa. da S2ydzi z iatwizny^ jest
Nie zgodzimy się zeby to było walk Najpierw 2 sam^m so_

dobre przysłowie. I niestety mo- .

- - •
. „,

•
.

, f , . ba, później zas z przeciwnikiem,
ze zbyt często stosowane nawet „„ . „„ , , .. .

na codzień?... -
kt°re

.

9° chce Sl?P°konacTM biez

ni, ringu czy stadionie. Sport to

My, ze swej strony chcielibyś- piękna rzecz, jeśli jest właściwie

my naszym sportowcom życzyć pojęty.
czego innego. Pełnowarto- Pisaliśmy już nie raz na ten te

ściowych osiągnięć, mat. Staraliśmy nieco pohamować
Licząc je dziś jeszcze na palcach wszystkie niezdrowe ambicje, nie

jednej ręki, wierzymy, że pómno- właściwe posunięcia, nieopatrzne
żą się w niidługim czasie znacz- odruchy i niefortunne wybryki,
nie. Że wybrniemy z okresu ząb- Było tego i jest sporo. Ciągle za

kowania i szamotania się (czasem dużo jak na to. co naprawdę moż

o byle co) — i wkroczymy na na dobrego zrobić. Na . co nas

drogi właściwej, sumiennej prą- istocie stać.

cy. Pierwsze takie „odruchy" już Pod świecone więc nie trą~a -

Tone Zerer, najlepszy pływak jugoslo- się pojawiły. Niejeden, co bar» my sie kieliszJcem —- lecz z
n,

cząc

WARTA DOMAGA SIĘ
ODSZKODOWANIA

Grochów podobno otrzymał pismo
od Warty, domagające się odszkodo-

wania w kwocie ponad 60 tys. zło-

tycŁ, za nieprzybycie pięściarzy Gro

ehoytra do Poznania.

iciański w stylu klasycznym, który na

mistrzostwach Europy w Monaco zajął
zaszczytne trzecie miejsce

ANGLIA - CSR

PRAGA (Obsl. wl.). Międzypaństwowe
spotkanie piłkarskie Anglia — CSR, które

będzie rozegrane w Pradze w dniu 8 ma-

ja. sędziował będzie za zgodą obu stron

sędzia holenderski van der Meer.

dziej zapalony miłośnik sportu, wszvs^m sr>nrfowrom po
1sk

:
m

doszedł już zapewne do przekc- iaknailer>ii>i, kiem«emn s<'ę na

nania, • że improwizacją • nic się stadionu, boiska, v^nra^nie.

nie zdziała. Często nie wystarcza Zaczynała nie (re^vnsze, s*o-

tylko chcieć — trzeba neczne dni. Lada dzień po ja*się
umieć. I oto wyrasta rzecz pierwsza wiosenna zieleń. Na po-

nowa, która być może niejedne- wictrzu i w słońcu, na bieżniach i

mu była obca — przygotowanie, stądionachjest właśnie, musi być
trening, zaprawa. Słowa, które miejsce dla tysięcznych rzesis

muszą spłynąć ze stron przeczy- ćwiczącej młodzieży.
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przycsf ną zmian w sposobie gry w futbol
WZWIĄZKU z montowaniem re-

prezentacji na Bułgarię rozgo-

rzała znów wojna „Ideologiczna". Ha-

sło do niej dał m'mo woli kapitan
PZPN p. Alfus, gdy w jednym i pier-
wszych wywiadów oświadczył, źe ma

z^m'ar powrócić do starego krakow-

sko-wedeńsldego gys:omu, który do-

prowadził piłkarstwo do poważnego

poziomu.
Mam wrażeniu, >e przeciwnicy p.

Alfusa wzięli słowa jego zbyt dokła-

dnie. Przypuszczam bowiem, że gd y- j
by rozszerzył swą enuncjację, dowie-1

dziel:bys'my się, że nie myśli o cofnię ;

ciu kola historii do lat dwudziestych,
kiedy to tzw. system wiedeński świę j
cii pełne triumfy. Mam poza tym

wrażenie, że zbyt często mówi się u

nas o systemach, bardzo gymplicy-
slycznie dzieląc je na dwa zasadnicze

odcinki. Z jednej strony sta
-

a .«zkola

krótkich podań, z drjg'ej ..«zalailski

wyrrysl" nowych czasów ,U'M' Jest

to naturalnie absurd. Między cbydwo
wa tymi krańcowościaoii istnieje bo-

wiem mnóstwo stopni prieś;:U>wych,
wdiód których można w/bicrać do ko

Icru

Frzede wszystkim naliiil^by usta-

lić pewne zasadnicze rzeczy, gdyż rbyt
często mówi się u nas? jak ślepy o ko- |
lorach. Do czasu „wymysłu"

; mci pa- j
Chapmana, menażera Arsenału, lctó

artykułu dziennikarskiego nie pozwą

la nam na wgłębianie się we wszyst-
kie warian ty. Stwierdzimy jedynie je-
szcze i to, że system i wywodząca a>ę
od niego taktyka zależna jest nie tyl-
ko od teoretycznych rozwi?,czaó, ale

przede wszystkim od istniejących wa

runków.

IConJjiaacja trójkowa, klóra oaiągnę-
ła tak wielki popyt i wielkie sukcesy
była wpływem istniejących wówczas mo-

żliwo-ki. Zmieniły się ona zasadniczo

z dur)?'; zrriinny przepisu o cpalonym.
C'Jv n:'.:>itslnik n'« musiał ustawiać się
pr/ciS c.v'.jv,-.a cbrońoEsni przeciwnika
lecz w.6y'i wysuń:}-; się poza jednego z

nich, odpania komeesnoić zawiłych cię
gów kombinacyjnych dla «niknięcia
spalenia. Znikn-^y też słynne jedno-
bramkowe wyniki angielskie i bramki

zaczęły sypać si-5 jsk r, rogu obfitości.

W konsekwencji zaczęto głowić się ned

zabezpieczeniem strefy bramkowej i

Chapman wpadł na pomysł cofnięcia
środkowego pomocnika, przyznając mu

niejako rolę trzeciego obrońcy.

Krok ten zmusił do dalszych przesu-

nięć w ustawieniu drużyny, o ile chcia-

ło się uniknąć wielkiej luki w środku.

Pierwszym krokiem było cofnięcie łącz-
ników a później i przesunięcie bocz-

nych pomocników do przodu i do środ

ka przy równoczesnym jakoteż obar-

czeniu icli rola, jaką dawniej spełniał
środkowy pomocnik.

Tak więc system „WM" nie był żad-

nym sztucznym wymysłem, lecz logicz-
ną konsekwencją zmian, jakie zaszły w

przepisach. Re-umie sip, że powsały
najrozmaitsze warianty, ale ogólna za-

sada pozostała niezmieniona, tzn. nikt

nie myśli o postawianiu 6ię korzyści,
jakie daje zraisna przepisu o spalonym
i dlatego też nss v,-.-obrażamy sobie, by
kapitan sportowy 1'ZE'N mówiąc o starej
szkole miał na myśli* nawrót do czasów

powolnej kombinacji trójkowej, która

zeszła do grobu wraz ze zmianą reguły
ofsidowej i kt'ra nie ma zastosowania

nawet w Austrii.

Można natomiast dyskutować, czy

temperamentowi i uzdolnieniom pol-

nauciy.
W' chwili wiceprezes PZPN Bergtal
członek Kolegium Sędziów wyleciał do

Londynu na międzynarodowy kurs sę-

dziowski.

(ciąg dclszy ze str. I-szcjJ ' jakiego potrzeba w reprezentacji.
Mecz sDarringowy miał zdecydować Wielkim odkryciem meczu była for-

o obsadził! kilku stanowisk, w których ma Bobuli. Krakowianin uchodził za

r7 p.crwszy ustawił drużynę w f:rma- najważniejszym punktem był środek gracza, którego nie umiano wykorzy-
!

napadu. Mimo, że Spodzieja nio wy- stać. Ma on niezłe warunki fizyczne,
padł w ostatnim meczu ligowym dobrze, ciąg na bramkę, dobrą kondycję, umie

k.ipitan zdecydował lię jeszcze raz wy- biegać i dobrze strzelić choć sam sobie

próbować zawodnika AKS-u . Spodzieja nie wypracuje sytuacji mimo że idzie

vt towarzystwie Gracza i Cieślika nie na przeciwnika odważnie. Bobula rozu-

wypadł wcale lepiej, niż w zespole klu- miał się dobrze z Białasem i w pierw-
bowym. O dyrygowaniu piątkę ófensy- 6zej polowie narobił wiele zamieszania,
wną nie było mowy. Indywidualno wy-

czyny SpoJzieji też nie wypadły lepiej.

cii „WM" rozróżniano zasadaiczo sy

9tcm długich i krótkich poddrt. Pierw-

sza Btosowane były przo-le wszystkim
przez zawodowców ang

:

elskich, dru-

gie przypisywano Szkotom z racji te-

go, że oni pierwsi zapoznał' konty-
nent z przyziemną komb nacją trójko-
wą. W rzeczywistości „long passlng"
stosowany był przeważnie przez zawo

dowców, podczas, gdy krótkimi poda-
niami operowali amatorzy. Przyczyna
tego tkwiła w tym, że dobrze treno-

Białas grał słabiej, niż za wielkich dni

KKS-u, nie strzelał groźnie, nie prze-

skiego piłkarza nie odpowiada bardziej
wariant włoski, który również przewi-
duje wzmocnienie defensywy, ale nie w

tak jaskrawy sposób jak robią to An-

glicy, a za nimi większość krajów euro-

pejskich.

Tak czy inaczej jest rzeczą pewną, że

nie można sobie obecnie pozwolić na

poruczanie środkowemu pomocnikowi
zadań przede wszystkim ofensywnych i, __ ,.

. , .

"
. r . yrr • i • reguły są jednolite. W rzeczywistości

ze łącznicy muszą się cofac. w jaki <j *
. .

sposób będziemy grać w Polsce, to oka j
Je

_

^

^jestesmy
że się w ciąju bieżącego sezonu, przy

czym należy z miejsca zauważyć, że sto j
sowanie takiego czy innego systemu za-

Angic-Iskicj Brook Hirst. Skolei nast$»
pi referat J, R. Winy pt. „Idea przewo.

dnia reguł" wraz z dyskusji}. Następ.
nic odczyt pt. „Sztuka sędziowania" wy

głosi Rouss. Popołudniu nastąpi prak-
tyczna demonstracja sędziowania. W

Chodzi w danym wypadku o nslale- ^^ ^^

w s^rm

guł piłkar- i 1
-

, -«i
'sędziego głównego z bocznymi , pokaz

nie jednolitej interpretacji reg

skich. Jak wiadomo prawodawcami fut-1 1
. .

bolowymi byli Anglicy. Oni ustalili | Łlędow w interepretacji oraz

pierwsze prawidła gry i oni

i uszaiiu i -

.

• ł
zmieniaU' d?£kusja

-
Po Po}udnlu w

mniejszych
... j . . ! grupach zwiedza uczestnicy mecze ligo

je zależnie od rozwoju tego sportu, i ^ "i

Zdawałoby się, że w tych warunkach

leży nie tylko od umowy, ale i od sto-

jącego do dyspozycji materiału piłkar-
skiego.

W tej chwili w obliczu meczu z Buł-

garami należało by może ostrzec jedy-
nie przed zbytnim wysuwaniem środko-

wego pomocnika do przodu, przy rów-

noczesnym opadnięciu skrzydeł pomo-

cy do tyłu. Należy bowiem pamiętać,
że Bułgarzy grają systemem „WM", to

też środkowy pomocnik, gdy zagalopu-

ustawicznie świadka-

mi bardzo różnorodnej interpretacji te

! go samego przepisu, co daje się-we zna

ki szczególnie w spotkaniach między-
narodowych.

Po powrocie Anglii do FIFA sekre-

tarz Związku Angielskiego sam były
sędzia Rous wystąpił z propozycją zor-

ganizowania w czasie 25 — 30 marca w

Londynie kursu unifikacyjnego. W kur-

sie uczestniczę sędziowie piłkarscy 40-tu

narodowości. Nawet przedstawiciele
Meksyku nie żałują drogi i kosztów, by

I wydoskonalić się w sztuce gwizdania.
Kursowicze mieszkają wszyscy w jed-

je się bardzo, «najdzie »ię nagle w j nym hotelu. W czwartek 2-1 bm. odwie-
czworoboku złożonym z dwóch pomoc-

;
dzą oni siedzibę Związku Angielskiego,

ników i dwóch łączników przeciwnika, gdzie w zastępstwie prezydenta FIFA

jaka będzie wówczas jego rola można Rimet, powita ich sekretarz generalny

we z tym, że wieczorem zostaną ono

przedyskutowane.
Sobota rozpocznie się odczytem Nilsa

Midelsboes „O sędziowaniu w krajach
skandynawskich", po którym następlfl
znów pokazy filmowe i dyskusja na

temat interpretacji przepisów. Popołud-
nia wizyta meczów piłkarskich, wieczo-

rem omówienie.
• W następnych dniach przewidziane s(

referaty J. R . Witty „Ekwipunek, piłka,
obuwie", Dr. Barton wygłosi odczyt na

temat kontuzji na boisku a E. Drakę
„O trickach graczy w stosunku do sę-

dziego".
31 bm. sędziowie rozjadą się do do-

mów z kursu, który przeprowadzono po

raz pierwszy w historii futbolu.

Należy się spodziewać, że przedsta-
wiciel polskich sędziów Karol Bergtal
nie tylko sam skorzysta z kursu ale po-

stara się wiadomości swoje przelać po

sobie łatwo dośpiewać. (T. M.)< dr Schricker, jako też prezes Federacji powrocie do kraju na kolegów.

Bramka jaką uzyskał nic była zła. Spo- jeżdżał przez przeciwnika, przetrzymy-

dzieją 6trzclił przytomnie szpicem i Janik

mało u m1 do powiedzenia. Jeszcze je-
j ,i.i• i tlen dobry strzał odał Spo lzieja w 24

wam zawodowcy mogli sobie pozwo- f '

n\ trafiając w słupek. Były to jego je-
dyne popisowe „numery", a przy słabej
obronie niebieskich i przy tylu sytua-

cjach to bardzo mało. Chorzowianin

był powolny. W drugiej połowie grając

lić na długie podania, wymagające
większego wysiłku biegowego.

W środkowej Europ'e przyjął się
tzw. styl szkocki z tym, że w wyda-
ni w'edeńs!

-

'm przybrał on niejako
rylm i metodyjność walca, y/Budape
szcie ó dano mu papryk-', stosując tak

zwaną lotną komb
:

nację, a Czesi uroz

maic'ii go słynną „uliczką" Gra cze-

ska była najbardz
:

ej rzeczowa, opiera
ła się nie tylko na skutecznej kombi-

nacji, ale 1 doskonałych walorach

fizycznych, toteż dominowała ona

p---7 dł-rfi czas w Europie

wał trochę piłki, ale jeśli miał wypuś-
cić Bobulę robił to bez zarzutu. Kilka

zmian, jakie zademonstrowali Bobula z

Białasem, było dobrej marki i mogło
stanowić przykład dla pary Gracz —

Baran, Barański, dla którego rezerwo-

wano miejece w reprezentacji, nie grał
słabo, ustępował jednak Bobuli wyraź-

w zespole niebieskich trafił na silniej- nie. .Znacznie gorzej przedstawiała się
szą defensywę i był prawie niewi- sytuacja po prawej stronie. Legcndar-

PZB szuka nowego kapitana?
privc kMigBituma Derifg

me p**swSmn*M foągć: przerwwna

Okręgi domagają się
J zebrania plenum Zarządu

POZNAŃ, 24.3, (teL wł.). W czwartek w dniu 25 bm. zapowiedzia-
ne jest w Poznaniu zebranie zarządu PZB, na którym mają się od-

być wybory nowego kapitana związkowego na miejsce p. Kazimierza

Derdy. Według krążących pogłosek, będą postawione trzy kandyda-
tury: red. Misiurewicza (>iegdy£ znanego zawodnika), Antoniego Ka

liniaka — referenta wyszkoleniowego PZB j, mgr. Jacka Kowalskie-

go
— dotychczasowego przewodniczącego WSS.

dorzny.

Eksperyment z Graczem na środku

napadu nie przyniósł rewelacji. Krako-

wianin nie wysilał się zbytnio, zdener-

wował się trochę dopiero pod koniec

meczu, gdy niebiescy prowadzili 5:2, ale

j wtedy Gracz nie kierował atakiem, my-

Gdy chodzi o ustawienie drużyn, to śląc tylko o grze indywidualnej. Trzeci

w angielskich zespołach zawodowych zc środkowych napastników jakich wi-

diwno już praktykowano krycie skrzy dzicliśmy Alszer wykorzystał umiejętnie
dławych przez obrońców. Szczupłość kilka sytuacji, ale nie był kierownikiem

nia do mistrzostw dodatkowo przez

niego wyznaczonych zawodników, nie

może, naszym zdaniem, Bynajmniej
stać się precedensem. Olimpiada prze

cież odbywa się co cztery lata. Nadto

nie należy zapominać, że Walne Zgro
madzenie PZB uchwaliło dezySerat,

KONKURS

rUZEGLĄDU SPORTOWEGO
na odgadnięcie mistrzów PoSski w boksie

w turnieju warszawskim 8—11 kwiałnia rb.

ZIS po raz ostatni

'• | V TASZE stanowisko odnośnie zmia-

na forma Cisowskiego należy do prze- i [\| ny kapitana związkowego już
szłości. Baran nie znajduje się w for-! ^.razn^my w poprzednim numerze

mie nadzwyczajnej,, ale w tej chwili; „aszeg0 pisma. Zmianę na tym poste-

jest najlepszy. Łodzianin nie miał zbyt I runku w okresie przygotowań olim-

wiclu piłek od łączników (Gracz, a pó- j pijskicili uważamy za szkodliwą dla

żnicj Cieślik), gdy zaczęto go wypusz- j polskiego • pisarstwa. Wiemy, ie

czać rajdy były kierowane zbyt prosto-! Derda opracowaj oddawna pro
— 1

podle i strzały, którymi kończył Baran . źram przygotowad olimpijskich i ści. | aby kaęitan miał prawo zgłoszem^do ;

. swe akcje, padały w aut. Na usprawie-; śje wspólpracuje z trenerem PZB —

dliwirnie Barana można jeszcze dodać, p^ksem Sztamem.

P. Derda rozpoczął swą pracę 9

miesięcy temu już pod kątem widze-

nia Igrzysk olimpijskich. Dokonał sze

regu obserwacji, zwracając baczną u-

wagę na młody narybek. Dużą zasłu-

gą kapitana było doprowadzenie do

źe tak Jabłoński II jak i Gajdzik pil- •

nowali go bardzo starannie, a obaj są j
w tej chwili nieźli.

Cieślik grał tak samo, jrk Gracz,
tzn. że był przeświadczony o pew-

nym miejscu w reprezentacji, i

gnacji kapitana związkowego w okre-

sie najbardziej intensywnych przygo-

towań olimpijskich, może przynieść
ujemne rezultaty. Szczególniej, jak wi

dać po wynikach obozu w Dziekance,
prace przygotowawcze przy udziale

Sztama są dobrze rozpracowane i roz-

planowane.

Uważam, źe sprawa niedopuszcze-
nia do rnistrzosiv kiiJtu ćcdaikowych
zawodnikś^. ^AnŁęzonyo^. piaez Jcg*,

pitana, aie powanfcu decydować o jej-
go „ostągaeain. .Ewentualne dopuszczę
nie tych sawodoików do mistrzostw

nie może stanowić precedensu, gdyś
mistrzostwa tegoroczne są wyjątków*
i należy je traktować jako próbę
przeolimpijską.

Drugim momentem, przemawiającym
za kapitanem, jest jego stanowisko od

| nośnie mistrzostw, uzasadnione i po-

mistrzostw kilku zawodników według partó dezyderatem Walnego Zgroma-
własnego uznania. Zarząd miał opra- j dzenia PZB, polecającym rozpraoowa

cować ten wniosek, o którym chyba j nie tego dezyderatu w okresie olim-

zapomniał. PZB mogło się więc liczyć, [ pijskim.
że kapitan będzie się upominał o swe j Reasumując powyższe uważam, że

prawo i stanowisko p. Derdy nie było ; byłoby wskazane rozstrzygnięcie tej
zaskoczeniem.

DZ.1S po raz ostatni zamie-
szczamy kupon, na któ-

rym należy wypisać typowa-
nych przez siebie mistrzów w

boks e na r, 19'.8 którzy wyło-
nien

:

zosLaną w turnieju war-

szawskim 8 — 11 kwietnia br.

Jak już parokrotnie podkre-
śl^yśmy, do kuponu tego nale-
ży dołączyć p'ęć kuponów ko-
lejno numerowanych od 1 do 5
(z ewent. uzupełnieniem które-
goś z brakujących kuponem Nr

X), kLóre zam'eśc'łiśmy w nu-

merach poprzedn'ch (Przeglą-
du Sportowego". Odpowiedź
należy w zap eesętowanej ko-
perc e przesłać pod adresem
naszej redakcji — Warszawa,
ul. Mokotowska 3, naklejając
znnezek pocztowy odpowied-
niej wartości i dopisując wyra-
źnie na kopercie „Konkurs".

Podkreślamy, że ostatnim
term'nem przyjmowania przez
nas odpow edzi konkursowych
jest dzień 7 kwietnia br. (dla
zamie

:

scowych ważna jest data
stempla pocztowego z dnia 7
kwietn a br.) . Po tym terminie
żadne zgłoszenia nie będą roz-U
patrywane. 11 piórkowa

Dla zwycięzców redakcja i \ ,ekkB
•

uczyła nagrody: I-sza —

j f p6ł{r.dnIs
0.000 zł, Il-ga — 5 .000 zł, h

[ll-ca — 3 000 zł, IV-ta —

1
J.

2C09 oraz szereg premii tzw. półciężka
pocieszenia w postaci książek.

Skrzynka konkursowa zosta-
ła już v/ lokalu naszej redakcji
uruchomiona. Możemy zdradzić
tajemn'cę, w chwili, kiedy pi-
szemy te słowa (24 bm.), jest
już w niei pierwsze 7-dem od-
powiedzi. Oczywiście nie zdra-

dzimy, jak typują pierwsi kon-
kursowicze — być może, że ma

ją rację. Stwierdzamy, że

wszystkie odpowiedzi są ważne
fw jednej za dużo nawet o je-
den ku m. Autor załączył
wszystkie pięć kuponów nume-

rowanych, plus kupon zastęp-
czy Nr X. Ten kupon był już
-asadniczo zbędny. Zgłoszenie
?st oczywiście ważne).

A więc czekamy — życząc
jdnocześnie naszym konkurso-

wiczoni, przyjemnych Świąt, w

czasie których oby przyszło
natchnienie do trafnego wyty-
powania mistrzów Polski w bok
sie na r. 1948.

KOMEURS

PRZEGLĄDU
SPORTOWEGO

MISTRZAMI POLSKI W BOKSU

NA ROK IMS B|DĄt
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Pojedynek rozgrywały dwie pary. skutku obozu w Dziekance, który za-

czyna już wydawać plon, W tych wa

runkach przerywanie ciągłości prac

jest niepożądane. ,

Wydaje się nam, że twierdzenie za

rządu, który nie chciał się zgodzić na

kompetencje kapitana — dopuszcze-

bocznych pomocników. Gajdzik i Ja-

błoński II są graczami o podobnym
charakterze. Większą ruchliwością
wykazał się ślązak, i dzięki temu tra

fił do reprezentacji. Na prawej stro

n'e Waśko miał ułatwione zadanie,
dzięki pomocy Szczurka, który nie

odchodził zbyt daleko od kolegi klu-

bowego. Suszczyk wypadł słabiej, niż

na ostatnich meczach ligowych. Linia

pomocy nastawiona była na grę ofen

sywną., dlatego też atak niebieskich

mógł kilka razy znaleźć się pod bram

kwestii na plenum zarządu jeszcze
przed mistrzostwami Polski, ewentual

nie w dniu 4 kwietnia, na którym
przedstawiciele wszystkich okręgów

zadecydowaliby w tej sprawie.
•

Korzystając z pobytu w Warszawie

uch - PTC 4:4
ŁÓDŹ 24,111. (teł. wł.)., Ruch—PTC

ką Skromnego. Współpraca pomocy Pabianice 4:4 (3=3), widzów 3.000. Śl5-
z atakiem pozostawiała jednak wiele zac>" nie fetowali poważnie tego me-

do życzenia. A podawanie piłek do! czu '

płaszcza w I-ej połowie, kiedy to

tyłu, do obrońców, również nie za-! S raU bez Alszera i Cebuli. Po pauzie
wsze było potrzebne, zwłaszcza w! występili już w pełnym składzie i wte-

tym okresie, gdy „biali" grali pod •
walka

kyła hardzo emocjonujęca,
wiatr, j choć toczyła się przy przewadze gości.

Obrońcy nie wypadli nadzwyczaj-!
W22mPTC Prowadzil ° 2:0

.

zdob
y

nie. Barwiński, poprzedzony dobrą'
waJ?c bramkę z karnego (Grabski) i ze

opinią z poprzednich spotkań, tym ra
BtrzBlu

Kurowskiego. Ślęzacy szybko
zem nie zachwycił ani wykopem, ani

zdecydowanym wkraczaniem w akcję.
Janduda może się zaliczyć do tych
wybrańców, o których się mówi: „na

bezrybiu i rak ryba".

Obydwaj bramkarze popełnili kilka

błędów. Janik ryzykował bardzo dużo,
rzucając się pod nogi, co nie zawsze

było potrzebne. Wybiegi miał niezde

cydowane (zresztą tak samo, jak i

Skromny); największym grzechem Ja-

nika jest bramka, zdobyta przez Bo-

bulę, bezpośrednio z rzutu rożnego.

Piłkę do bramki właściwie wepchnął
wiatr, czemu nie mógł zapobiec, bar

dzo źle ustawiony Janik. Warto rów-

nież podkreślić niektóre zagrania pa

ry Waśko — Barański, których nio

można by nazwać ^aczcj. jait piSlo*
wanicm na kości. Z4je się| w

|'czach tsgo, rodzaju; jak wczorajszy,
, można by z tego łodzaju gry ztczy-

j gnować. Milą Jiiesjjo&janŁę spfaw.f}
mało znany Grune, z gliwicki;go Pia-

sto, który podkreślił, 4c ma zaJatki
na dobrego piłkarza. (5, Slea.)

wyrównywali również z rzutu karnego
(Cieślik) i ze strzału Kubickiego. Jesz-

cze raz przed przerw; PTC zdobywa
prowadzenie, kiedy Kurowski zamienia

drugi rzut karny na bramkę. Ruch po-

Tylho 15*śka
z Poznania

Okręg poznański przypuszczalnie wy-

stawi do mistrzostw Polski zaledwie pię
ciu bokserów. Mianowicie Szymański
napisał list do swego klubu, że nie jest
już w stanie utrzymywać wagi koguciej
i w przyszłości zamierza startować tyl-
ko w swej naturalnej wadze — piórko-
wej. Jednocześnie Szymański prosi o

miesiąc odpoczynku.

W lekkiej start mistrza okręgu We

wołowskiego stoi również pod znakiem

zapytania. Chory jest on na biegunkę i

111'
e je3t pewne czy do czasu mistrzostw

dojdzie do siebie.

Nadto nie jest pewien start Sobczaka
w wadze średniej.

nownie rewanżuje się jedenastką wyko-
rzystany przez Cieślika.

W II m po pauzie Kurowski dalekim

strzałem zdobywa prowadzenie dla PTC,
poczym gospodarze przechodzą do za-

ciętej defenzywy. W ostatnich dopiero
minutach udało się Alszerowi zdobyć
wyrównujęcę bramkę.

Chcąc zasięgnąć opinii w tej spra-

wce, zwróciliśmy się do prezesa

WOZB — dyr. Prendowskiego, który
tak nam powiedział:

— Przede wszystkim zarząd PZB . ^_„
powinien się bardzo poważnie zasta- j

wce Pre2esa G0ZC
-

red
- Skotnickie.

nowić, iż przyjęcie decyzji o rezy- i f' ? r0simy równicź 0 ^ 0 ^

'• dzeme opinii.
— Okręg, który reprezentuję, zdzi-

wFony jest zbyt poc-Iiopną decyzją za-

rządu PZB, który zgodził się na przy-

jęcie rezygnacji kapitana Derby. Dzie

więć miesięcy prac w czas
:

e kadencji
kpt. Derby należy uważać za okres

b. pozytywny dla rozwoju naszego

pięściarstwa. Praca p. Derdy dała

dodatnie rezultaty w dziedzinie po-

pierania młodzieży i jej szkolenia.

Całkowicie zgadzam się ze stanowi-

skiem, że przerywanie ciągłości prac

w okresie przedolimpijskim jest nie-

dopuszczalne. Wiemy, że p. Derda

zdobył sobie autorytet we wszystkich
okręgach i nie wątpię, że Związki O-

kręgowe będą się domagały pozosta-
nia p. Derdy na swym stanowisku.

My ze swej strony wnosimy o zwoła-

nie plenum Zarządu w dniu 4-ego
kwietnia,

*

Mieliśmy jeszcze okazję przeprowa-

dzania telefonicznej-rozmowy z preze

śem ŁOZB, p. Stępniem.
— Jesteśmy zdania, że kapitan

PZB Derda, powinien nadal prowa-

dzić swe prace przygotowawcze do

Olimpiady i nie należy czynić zmian

tia tym stanowisku.

Co się tyczy dopuszczenia dodatko-

wych zawodników do mistrzostw, to

W drodze wyjątku zgadzamy się z

koncepcją kapitana PZB, Podkreślam,
że. tylko w drodze wyjątku, gdyż, je-
śli by podobna koncepcja miała się
powtórzyć, to w przyszłości wszyst-
kie mistrzostwa okręgowe zostałyby
storpedowane.

Uważamy, że jeszcze przed mistrzo

stwami Polski powinno być zwołane,
plenum zarządu i będziemy się o to

dopominać.

TRZECIE ZWYCIĘSTWO
KOSZYKARZY CSR

ŁÓDŹ (tel. wł.). Reprezentacja CSR

w koszykówce rozegrała trzeci i ostatni

mecz na terenie Polski, zwycięzaj,-je re-

prezentację Łodzi 55:29 (32:11), a wła-

ściwie YMCA była wzmocniona. Kowa-

lówka (Wisła), który zastąpił Ulatow-

skiego. Był on najlepszym w naszym

zfspole,

Pixkrami podzielili się dla Łodzi:

Dowgird 10, Kowalówka 8, Żyliński 5,
Maleszewski 4, Barszczewski 2. Naj-
więcej punktów dla Czechów zdobył
Mrazek i Kolarz -

p0 13. Sędziowali
Sonsky i Zajączkowski

MISTRZ ŚWIATA

ZNOKAUTOWANY

LONDYN, Mistrz świata wagi muszej
Jnckie Pctersen uległ w Glasgow .An-

glikowi Rimy Monaghanowi, pr^gry-
wując w siódmej rundzie przez nokaut.

Monaghan zdobył tym samym mistr/o
stwo światu w muszej,

Paterson miał ostatnio trudności z o.

sięgnięciem 'limitu wagi muszej, l>y go

osiągnąć musiał „strenownć" kilka ki-

logramów.
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ffogjwoww me Sztumem

jednej puszce tfeningowej
trenują bokserzy całej Polski

za piąć
nasz boks będzie potęgą
C ZTAM od dłuższego czasu zaimował się doglądaniem pracy wyszkole-

,

n ' 0we >w o^ęgach. Był w Szczecinie, Częstochowie, Lublinie, Kra-

wie, Łodzi, Warszawie, a ostatnie dwa tygodnie spędził na Śląsku. Miał
moznosc zorientowania się nie tylko jakim materiałem zawodniczym roz-

porządzamy, ale w' jakich warunkach i jak trenują spadkobiercy obecnych
mistrzów.

Na chwilę przed odjazdem do Po-

znania, spotkaliśmy Sziama, który,
podzielił się z nami opinią o przy- I

szłości polskiego boksu: , j
— Za pięć lat możemy stać się

znów potęgą europejską, zaczął
Sztam. Brak nam w tej chwili zawo- j
dników w wieku 21 — 27 lat. Ci, '

co są, mają za sobą pięć lat wojny i:

dlatego nie można liczyć, aby mogli
osiągnąć poważne sukcesy. J

— Przecież szkoli się zawodników,
i można spodziewać się dopływu świe '

żych talentów — wtrąciłem. j
— A no szkoli się, szkoli — powta-

rzał po mnie Sztam i wreszcie zaczął
mówić o swej pracy w ostatnich mie-

siącach. I

Czy może być mowa o szkoleniu, >

jeśli nie ma odpowiednich warun-

ków? — uśnrechnął się zjadliwie.
1

Tam, gdzie jest sala, brak ogrzewa-

nia, gdzie jest ogrzewanie, sala jest
nieodpowiednia, tam gdzie jest sala i

ogrzewanie, brak zawodników, a gdy
ci się znajdą, brak instruktora, gdy
i ten się znajdzie, brakuje przyrzą-

dów,

JEDNA GRUSZKA W POLSCE

To nie są żarty — zapewnia
Sztam, widząc mój sceptyczny u-

śmiech..

Niech mi pan wierzy, że w całej
Polsce widziałem tylko jedną grusz-

kę. Ma ją Poznań. Z workami^-jest
podobna sytuacja, dwa worki w War-

szawie i koniec. (O ile wiemy, Łódź

posiada dobry worek. Przyp. Red.) .

Resztę worków należałoby wyrzucić,
bo jeśli ktoś z młodych zacznie na

nich ćwiczyć, prędzej ko~sci sobie po-

tłucz^, niż 4®jdzie do jakich takich

wyników.

Brak jest rękawic...
-r To niemożliwe wtrąciłem — •

przecież niezbyt ' dawno rozprowa-

Feliks Sztam

Tenisiści Brazylii

l»ez gt&EJB/octM&nia

grafq w Europie

Brazylijscy tenisiści, którzy, jak wiado-

mo, w tegorocznych rozgrywkach o pu-

char Davisa grają w strefie europejskiej
j>» ll-ej rundzie zmierzą się z Czechosło-

wacją) przybyli jui do Europy. Wylądo-
wali mianowicie w Portugalii, gdzie w

Lizbonie wzięli udział w turnieju między-
narodowym. Pierwszy ich występ wypadł
raczej blado i Czechosłowacja o wynik
walki z nimi — może być chyba spo-

kojna.
Turniej ten wygrał... Cochet, który w

tinale pokonał mistrza Portugalii Ricniar-

diego. Richiardi wyeliminował w półfina-
le Brazylljczyka Fernanciosa 6:3, 7:5, 7:5,
Cochet — drugiego Erazylijczyka — Pe-

terśena 6:1, 6:8, 6:1, .6:3. Trzeci Brazylij-
czyk — Osorla odpadł w ćwierćfinale,
przegrywając z Portugalczykiem Sy1vą 1:6,
2:6. W finale 'debla

-

'Goćhet, Silva wygra

Di z parą Fernandez, Petersen 6:3, 6:3.

dzono do kraju kilka tysięcy par a-

merykańskich rękawic.

NIE WSZYSTKO ZŁOTO...

— Amerykańskie rękawice, to pra-

wie to samo, co amerykańskie pacz-

ki. Raz użyć i opakowanie zostawić

na pamiątkę. Wyglądały owszem bar

dzo ładnie, ale nie wszystko z*oto,
co się świeci — filozofuje trener pol-
skich pięściarzy Do uczciwej pracy

amerykańskie rękawice nadawałyby
się na krótko.

Trzeba podziwiać tych ludzi, któ-

rzy w obecnych warunkach poświę-
cają się pięściarstwu — stwierdza

Sztam. W takim Lublinie np. poza

zapałem nic nie n.a . Widząc ten za-

pał, zostałem się, choć nie mia-

łem gdzie mieszkać, nie mówiąc już '

o prowadzeniu treningów. Męczyliś- j
my się jednak dla boksu.

— A gdzie jest najlepsza sytuacja? i
— Na Ziemiach Odzyskanych jest j

lepsza sytuacja co do sal i jeśli są'
ludzie, tam praca wre. W Szczecinie •

(okręgu), choć odległości pomiędzy
ośrodkami są spore, prezes Łauke-

drey, mając do pomocy starych ru-

tyniarzy: Skałeckiego, Możdżyńskie-
go, Pietrzaka, zorganizował dobry a-

parat.

Zresztą wiele zależy od organiza-
torów. Kraków zapatrzony w piłkę
nigdy nie miał działaczy bokserskich

i poziom pięściarstwa krakowskiego
jest taki, jaki reprezentują działacze.

— W których ośrodkach młodzież

jest najbardziej obiecująca?

BRAK TRENERÓW
- Ob 'ecującej młodzieży znajduje

się dość w Poznaniu, na Wybrzeżu,
Pomorzu, w Łodzi i na Śląsku. Naj-
więcej umieją ci, którzy mają wzory

w sjarych mistrzach. Najliczniejsza
gwardia zawodników znajduje się na

Śląsku. Ale tu widać brak trenerów.

Przy tej ilości klubów, co na Śląsku
— potrzeba kilku trenerów, aby nie

zachodziły wypadki, że rozpoczyna-

jący młodzik widzi Szydłę raz na pa

rę ładnych tygodni.

Kwestia instruktorska wymaga roz

wiązania. Należy zwołać kurs unifi-

kacyjny, ujednolicić metody pracy, by
trener dostawszy w swe ręce zawo-

dnika, nie potrzebował męczyć sie

nad nim od nowa lub wykorzeniać
błędy, które już weszły w krew. Co

roku należy zwoływać kursy dla uzu-

pełnienia wiadomości nowymi zdoby-
czami.

Rozmowy nie mogłem skończyć. Po-

ciąg ruszył.
Za pięć lat możemy być znów potę-

ga
— dźwięczało mi w uszach. I pomy-

ślałem wówczas — ale chyba wtedy,
gdy z inspekcyjnych podróży Sztaina

wyciągnie się odpowiednie wnioski.

s. s.

Z bocznej trybuny

PULA FINAŁOWA

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W BOKSIE

PULA
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„Trawiąc niegdyś nad jiiżzia
Nocy i poranki,
Chory pijak stłukł wszystkie

| Kieliszki i szklanki,
Klął miód, piwo znieważał,

i Wino zwal tyranem,

Przyszedł do zdrowia

I odtąd pił... dzbanem".

JAK pisał Ignacy Krasicki

bez mała dwa wieki temu i
choć dużo wody upłynęło od te-

go czasu
— wierszyk ten, nie tyl-

ko nie stracił nic na aktualności,
lecz jest doskonałym zobrazowa-'

niem podtrzymywania ówczesnej ;

tradycji przez naszych piłlzarzy i j
innych sportowców. j

Ubiegły sezon piłkarski zakoń-:

ćzył się głośnymi skandalami, J

których przyczyną w większości
yjypadków, było nadużycie alko-'

holu. Prasa przeprowadzała istną'
kampanię, by zwalczyć ten nałóg, j
szczególnie wśród piłkarzy na-

gminny. Zdawało się, że cel zo-

stał osir.gnięty, gdyż zaczęły do-:

chodzić nas wiadomości o pew-;

nych sankcjach, jakie kierowni-'

ctioo klubów miało stosować wj
podobnych wypadkach na przysz;
łość. Sądząc po tych wiadomo-'

ściach, bieżący sezon zapowiadał.
się raczej optymistycznie. Przy-
puszczano powszechnie, że wyło-
nione czternaście klubów ekstra-

klasy, będzie wzorowym przykła-
dem dla swych młodszych kole-,
gów. i

DRUGI WYŚCIG KOLARSKI W WARSZAWIE

m

Aii starcie biega nu przełaj organizowanego przez RTKS Sarmata startują od

lewej: Napierała, Siemiński, Piegat, Ciesiołkiewicz i Olszewski

NOTUJEMY fuks na ringu, trudno

bowiem nazwać inaczej remis

ŁKS-u z Tęcz;. Drużyna, która prowa-

dzi puli finałowej bardzo zdecydowa-
nie, która wygrywa b. wysoko z

MKS-em i Wartą, oddaje punkt z pe-

wnością najsłabszemu w puli finało-

wej zespołowi. Nie ulega wątpliwo-
ści, że ŁKS zlekceważył ten mecz, o-

szczędzając siły pięściarzy na walk",
które są z pewnością ważu

;
ejsze. Stra

ta punktu przez ŁKS w obecnym u-

kładz
:

e punktacji nie jest dla lidera

groźna (nawet teoretycznie), no, a Te

cza jakby nie było — chwyciła punkt,
który wprawdzie nie ma większego
dla niej znaczenia, niemniej jednak
wykreśla z tabeli kompromitujące 0.

Większy ciężar gatunkowy, ba —

ciężar zasadniczy miało spotkanie po

znańskie. MKS wygrał je wprawdzie
nieznacznie, natomiast bardzo wyra-

źnie zarysowała się przed .drużyną
Wybrzeża perspektywa zdobycia wi-

cemistrzostwa Polski. Skoro bowiem

Milicjanei- -{nabierający z dnia na

dzień rozmachu) wygrali w Poznaniu,
należy sądzić, że w rewanżowym

spotkaniu u siebie będą się starali u-

dokumentować ostatecznie swą wyż-
szość nad Wartą i przygotują się
szczególnie starannie. Warta ma je-
szcze teoretycznie szanse na drugą
Inkatę Musi jednak wygrać u siebie

ŁKS-em i w Gdańsku z MKS-2m —

c.i wydaje się w praktyce problema-
lyczne.

Tęcza, naszym zdaniem, nie powtó-
rzy już więcej swego n

; edz ;
e!nego

sukcesu i dostarczy punktów swym

przeciwnikom.

W niedzielę po świętach — 4 kwie-

tnia walczą w Łodzi MKS — Tęcza,
przy czym zwycięstwo pięściarzy Wv

brzeża nie ulega zdaje się wątpliwo-
ści, w Poznaniu Warta zmierzy się z

ŁKS-em . Będzie to ciężkie spotkanie
dla łodzian, typujemy jednak zwycię-
stwo ŁKS-u.

WSE
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j Zakwaterowanie olimpijczyków rozwią
zane zostanie w Londynie nieco inaczej,
nip w Berlinie, gdzie Lyła ;w-ieś. olinipi j-

j ska. W Londynie przewidzianych jesl
kilka wspólnych obozów. Największy bę-
dzie w Richmond Park, gdzie znajdzie
się pomieszczenie dla 1500 atletów, po-

dzielonych na grupy po 120 zawodników,
w jednym budynku. W pokojach spać
będzie 8 zawodników. Kierownicy osob-

no, Pomieszczenia będę spartańskie. Do

dyspozycji zawodników będą sale jadal-
i ne, odpoczynkowe, kino, sklepy, miejsca

na masaż, punkty sanitarne, ambulato-

ria kkarskie i d. tystyczne.
Podobne centra urządzone zostaną w

Uxbridge i Draylon Park."

Zawodniczki nie będą mieszkały w

obozach lecz w Kollegiacb londyńskich.

Alan Petorion brytyjski skoczek w

zwyż, na którego w W. Brytanii bardzo

liczą, gdy chodzi o Olimpiadę, zmuszony

był udać się do lecznicy, gdyż odnowiła

mu się dawna kontuzja.

Tymczaseih, jak pokazała nam

pierwsza niedzielą rozgrywek li-

gowych, były ió. tylko'mylne przy

puszczenia. Mało; że piłlęafze K«

powi nadal wychodzą ria boisko
w stanie nietrzeźwym, ale —

o

ironio! ci, którzy powinni ich

przed tym chronić, są inicjatora^
mi wspólnych pijaństw.

Upici powodzeniemszczę-
śliwego prżebrnęcia przez trudno-

ści awansu do Klasy Państwowej,
upijają się ponownie, lecz tym ra

zem wódką, dodając sobie w ten

sposćb otuchy przed meczem, czy

gubiąc smutek w wódce po prze-

granej.

Omawiana na ostatnim posie>
dzeniu zarządu PZPN-u sprawa

walki z alkoholizmem, posunęła
się tak daleko, że kapitan sporto-

wy p. Alfus zastanawiał się nad

tym, czy nie byłoby rzeczą wska-

zaną przeprowadzić analizę krwi

graczy w celu stwierdzenia stop-
nia zatrucia organizmu przez

alkohol.

JEŻELI pomysł ten, wprowa-

dzony w życie, będzie miał

wpływ na ustalenie składu na-

szej reprezentacji na mecz z Buł-

garią, czy na Olimpiadę — to na-

sza jedenastka' będzie najmłod-
szą reprezentacją państwa na

świcc-e . Prawdopodobnie nie bę-
dzie się można w niej doszukać

siarszego zawodnika nad lat pięt-
naście. 1 kto wie, czy właśnie ta-

cy rnłodo\ńavi gracze nie powinni
reprezentrwać sportu, który jest
przecież -odzwierciedleniem- naszej
siły zdrowotnej.

Jednocześnie. będziemy , mogli
•mieć. doskonałe usprawiedliwie-
nie na wypadek ęweńtu&lnyćh
porażek. Trudno .młody wiele —

muszą jeszcze trochę podróść i

dużo. potrenować.

Nie ma sytuacji bez wyjścia.
Walka z pijaństwem urasta do

rozmiaru problemu. Musimy zna-

leźć sposób rozwiązania tej troski.

Jeżeli kluby sportowe nie wykażą
dostatecznej ilości dobrych chęci
czy siły, to pozostaje jeszcze
PZPN, lub w ostatecznym wypad
ku nowoutworzony Głóumy Urząd
Kultury Fizycznej, posiadający
dostateczne kompetencje do rady-
kalnego zlikwidowania tej plagi,
nietylko w klubach piłki- nożnej,
lecz we wszystkich dziedzinach

naszego sportu.

sty.
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OPRÓCZ kapelusza ocalał mi z za-
sP»rt<>w£a''i eszcze 5 w dnin na "

wieruchy wojennej tylko album z
ht?pnym "

autografami sportowców eałego świata. Startowałem na pierwszym torze i na

Gdyby przed wojna zapytał mnie ktoś, krzywiźnie musiałem skupić całą uwa-

jaką ze swych licznych nagród i pamią-' gę, nłty nie wpaść na betonowy krawęib
tek sportowych uważam za najcenniej- nik. Moi konkurenci byli w lepszej sy-

szą, prawdopodobnie pozostałbym wtaś- tuacji pod tym względem. Ściemniło się
nie przy tym albumie. Los więc okazał już tak znacznie, że chronometrażyści
się dla mnie łaskawy. Z osobistego musieli posługiwać się latarkami, aby
punktu widzenia żal mi było rozstać się '

odczytać czas na stopperach.
z medalami uczestnictwa na dwuch '

olimpiadach, czy z nagrodami, które DOBRZE, ŻE POŚPIESZYŁEM SIĘ...
zdobywałem na różnych bieżniach euro! Wygrałem i ten bieg. Nazajutrz kie-

pejskich, jednak ów album stanowi pa- l!(,vnjetwo zawodów otrzymało od PZLA

miątkę, która może mieć wartość i dla depeszę, zabraniając? nam udziału w

szerszego grona zainteresowanych. ! olimpiada wobec • niezałatwienia pew-

nych formalności przed wyjazdem. De-

SPRINT W CIEMNOŚCIACH :

peszą była dla mnie spóźniona i stałem

„, . „
•

1
się posiadaczem nagrody prezydenta

Z historię ałbunui wiązy sig wspom-

nienia, które sięgają roku l'J24. jesie-
nią startowałem na akademickiej olim-

piadzie państw bałtyckich w RydzeW
przedostatnim dniu zawodów

niiaiem

Łotw y <il:i najlepszego sprintera olim-
piady akademickiej państw bałkańskich.
Gdybym poprzedniego dnia nie zgodził
się na start w ciemnościach w biegu na

i, tnn
' naSr°da ominęłaby mnie i ni-

oba zwycięstwa xv finałach na M prawdopodobnie nie zgromadził-
Pnmda! irssezp. finał •'«U m. .. j

dłn aa, °8 ra ' ow

najlepszych lekkoatle-
tów świata.

O przeznaczeniu albumu zdecydowa-
łem szybko. Nic bez szczerego wzru-

szenia prseględam dziś karty albumu, z

400 111. Pozostał jeszcze finał

Impreza wlokła się niemiłosiernie

go i kiedy przyszedł termin biegu na

200 m, było już tak szaro na dworze, że

organizatorzy uzależnili bieg od samych
sawodników. Zgodziłem się chętnie, aby
rae niepokoić się, jak to jufc leay w »*• których mocno przemawiaję nazwiska

wielu, wielu osób, kształtujących przez'
długie łata historię polskiej lekkoatle-'

tyki. Wielu z nich nie ma już dziś

wśród nas. Zginął Cejzik, dr Gruner,'
niewiadomo eo się stało z Janem Wiś-

niewskim, który pod swoim nazwiskiem j
dopisał się dowcipnie: I miejsce w pię-
cioboju dla kierowników,

ALBUM TOWARZYSZYŁ MI

W AMSTERDAMIE

Album, który zapełnia! się długim
szeregiem nazwisk sportowców, powę-

drował ze mną w 1928 r. na Igrzyska
Olimpijskie w Amsterdamie. Tutaj wie-

le było czasu na to, aby wyłapać wszy-

stkich znanych lekkoatletów. Nie mo-

głem doczekać się końca treningu, aby
rzucić się na zgóry upatrzoną ofiarę.
Dużych rozmiarów album zaopatrzony
w srebrną okładkę cieszył się należy-
tym respektem tych wszystkich, których
prosiłem o autograf. Udzielali mi go

cliętnie, wpisując obok nazwisk najlep-
| sze swe wyniki.

j Serię autografów olimpijskich otwo-

j rzyła Halina Kcinopacka, która obok
' wyniku 39,18 m w rzucie dyskiem, do-

pisała w nawiasie słowa: swego czasu

rekord świata. W kilka dni później Ko-

nopacka zdobyła nie tylko złoty medal,
ale i pobiła rekord świata wynikiem
39,62 m.

SZWAJCARIA W TRZECH JĘZYKACH
Drugą stronicę albumu zajęli lekko-

atleci Szwajcarii. Zapoczękował ją świ«

towej sławy biegacz na średnie dystan-
se dr Paul Martin. Tak się złożyło, że

natrafiłem na Szwajcarów trzech naro-

dowości, którzy podali nazwę swego

państwa jako Suisse, Svizzeru 1' iScrJiv, ciz.

Japończycy wpisywali się alfabetem

łacińskim i japońskim.

Znakomity Mikio Oda zaprezentował
się takimi wynikami, jak wzwyż 1,92 in,
w dal 7,38, trójskok 15,41 m. Autograf
był cenny, bo kilka dni później Oda

wygrał trójskok na Olimpiadzie. Nieży-
jąca już dziś fenomenalna lekkoatletka,
rekordzistka w sprincie. i skoku w dal,
kobieta - omnibus, Kiame Hitomi zapi-
sała się wynikiem 5,58 m(!) w skoku

w dal obok setki w 12,2 sek.

NIEPIŚMIENNI OLIMPIJCZYCY

Nie wszyscy olimpijczycy okazali

się... piśmienni. W reprezentacji Mek-

syku mam nie wiele własnych autogra-
fów, bo jeden z Meksykańczyków mu-

siał wyręczyć aż "i swoich ziomków.

Czarny Kanadyjczyk, Edwards, znany

później i w Polsce, wylegitymował się
„skromnym" wynikiem na 800 ni, mia-

nowicie 1:52, co wystarczyło mu na za-

jęcie w finale na Igrzyskach czwartego

miejsca.

Turek o nieczytelnym nazwisku oka-

zał się niezwykle uprzejmy, bo dowie-

dziawszy 6ię'o mojej narodowości „za-

decydował"; sWój podpis w języku fran-

cuskim: „Tri sinccrement a mes neu-

veus amis Polonais". Podpisy „hierogli-

ficzne" Turków nadają albumowi...

egzotyczny charakter.

POMYSŁOWY JANDERA

Niektórzy olimpijczycy wykazali pew

ną pomysłowość przy wpisywaniu się.
Nestor lekkoatletyki CSR, Jandera, do-

skonale znany naszej starszej generacji
sportowej, naszkicował obok swego na-

zwiska sylwetkę biegacza przez płotki,
co było zresztą jego specjalnością w tej
dziedzinie sportu.

Norweg Hoff," który przed ćwierć

wiekiem zdumiewał cały świat sporto-

wy wspaniałym wynikiegn w skoku o

tyczce (4,25 m
— ówczesny rekord świa

ta) — zajmuje w albumie osobną kartę.

Wśród przedstawicieli 42 narodowo-

ści, które zapełniają stronice albumu

nie mogło zabraknąć Autografów feno-

menalnych Finńów. Z Pentillą (69,88 w

oszczepie) czy wspaniałym Ritolą nie

miałem kłopotu. Ritola, mistrz olimpij-
ski na 5.000 111, stolarz z zawodu, dłu-

go „cyzelował
1 ' swój podpis ciężką rę-

ką rzemieślnika. Z „wielkim" Nurmim

za tó. nie była sprawa łatwa.

NIEDOSTĘPNY NURMI

Przeszkadzać Nurmiemu po treningu]
tak drobną sprawą jak prośba o auto-j
graf, było nie do pomyśleniu. Finn pro'
sto z boisko biegł do szatni i tu były j
pewne szanse powodzenia dotarcia do

niego. Kiedy znalazłem się przed szat- *

nią, wychodził właśnie z
' niej jakiś

Francuz. Trzymał on w ręku podartą
fotografię... Nunniego.

Okazało się, że Nurmi' tak rozzłościł

się na Francuza, który prosił go o auto

graf, że podarł swą własną fotografię.
W obawie o całość swego... albumu, po-

stanowiłem wyzyskać znajomość s Nur-

mim naszego trenera, Estończyka IClum

berga. Co tam działo się w szatni, kie-

dy sympatyczny Klumberg podsunął
Finnowi mój album, nie chcę wiedzieć,
ważnym natomiast było dla mnie, że

po kilku minutach. Klumberg wyszedł
z szatni i przyjaźnie kiwnął mi głową
dając do zrozumienia, że Nuriui dał

swój autograf.
Dzień w dzień zapełniały się karty

albumu autografami mistrzów, wicemi-

strzów olimpijskich, czy minionych sław,
jak do niedawna „króla Szybkości Pad-

docka. Tylko w jednym wypadku nie

udało mi się zdobyć podpisu. Szweda

Pattersona, który był czwarty w finale

na 400 m przez płotki, zagadnąłem, kie-

dy szedł tunelem na. eliminację. Szwed

był tak zdenerwowany, że ani mu w

głowie nie. było zptrzymać się.
.

: W zbieraniu autografów nie miałem,
konkurentów, a kiedy po kilku dniach

zjawiło się ich całe mnóstwo, rekrutu-

jących się głównie z młodzieży holen-

derskiej, album mój był już nnpęcznia-
ły autografami sław, lekkoatletycznych.
Z pewnym współczuciem patrzyłem na

malców, którzy podsuwali mistrzom ma

łe karteluszki papieru, nic budząc za-

ufania eo do trwałości.
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Sgtorś po anaerągkańMhu,
i i Mim sie wcześnie

rade Olimpiadę w Londynie...
(Korespondencja, własna

AAU wtaź i amerykańskim komite-

tem Olimpijskim wyprodukowało 12 fil-

mów służących jako podstawa treningu
lekkoatletycznego. Są to 16 mm filmy
wykonane przy pomocy najlepszych sty-

listów amerykańskich W Hćżbić 40-tu.

Koszt jednego filmu wynosi 45 dola

rów, Całej serii 475 doi.

BRUTUS Hamilton sławny wćfter

lekkóatletyćfcny Ameryki twierdźi,
że lekkoatleci amerykańscy wygrają
Olimpiadę, choć nie w takim oszała-

miającym stosunku, jak wielu spodzie-
wa się.

— Jedzcie wasz szpinak codziennie,
palcie mało papierosów i kładźcie się
wcześnie spać - ótó pódśtawa wasze- HOKEISTÓW
ge powódżfefiia w Londynie, ri>dai Ha-;

milton lekkoatletom amerykańskim. j T/ŁóTNIE dwóch obozów hókejo-
Mad.ll Cartisftr starne się gWnym . wych amefyktóskith ftie ustał, po

rywalem Hamsofia Dillarda w biegach •

przez fiolki. Nieznany dotąd Ź3-Ieini
lekkoatleta przebiegł ostatnio 60 y

przez plotki w 6,8 sekundy, poprawia-
jąc rekord światowy Dillarda o 0,1 sek.

Goraelius Warmerdai» przepowiada,
et niedługo aasunie praekrććfcona wy-

sokość 16 stóp (486,68 ci»). Skoczek

sen będzie według Woriwerdama 182 —

105 cm wysoki i nie powinien ważyć

więcej, nit 70 kg. Warmerdam nażywa

sionaensem zdanie, że tyczkarze rodaą
sig już tyczkarzami. Według rekordzisty
świata tyczkarz musi pracować nad so-

!bą 1 — 10 lat. Obecni tyczkarze ame-

rykańscy zaczynali w szkole powszech-
nej Swoją karierę. Mimo swych 32 lat

Wnrmerdam skacze „na zawołanie" 15

Btóp, wysokość do której czołowi tycz-
karze amerykańscy zaledwie zbliżają się,

POJEDYNEK TYCZKARZY
20 marca w Chicago trzech' najlep-

szych tyczkarsy, w ciijffu tej ńmy, Bob

Morcom, Bob Richarda i Earle Mea-

dows zaatakuj; wysokość 15 stóp (456,2
cm). Dotąd jedynie Warmerdatn prze-

kraczał tę graniof s dużą zresztą nad-

wyżka.

Curlbs Stone przebiegł 3 mile (4827
Ł-ntr.) w 14:13,6 min, co jak na amery-

kańskiego długodystansowca jest bardzo

dobrym czasem, a byłby niezłym nawM

w Europie.

Pięciu skoczków podzieliło się w No-

wym Jorku pierwszym miejscem w sko

ku wzwyż skacząc po 2 metry. Byli to

Wisłocki, Vessie, Phillips, Brown i

Włlliamson.
Irving Mondschein, mistrz Ameryki

w dzieeiffioboju «kacze coraz wyżej w

miarę jak przybiera na wsdze. Obec-

nie waży już przeszło 90 kilo, skacze

2 metry, jest mańkutem i krótkowi-

dzem.

Bill VeBsie najlepszy w lej chwili

skoczek Ameryki używa dwóch stylów
w swych skokach. Jediiego do wysoko-
ści 182 cm (Western roli), drugiepo
wyśej (lielly roli), Vessie był w ubieg-
łym Foku w Europie i został pokonany
praez Patersona przy równych «kokach.

Paterson jest jedynym Eurnppjcsyfcrem,

który Używa teco samego stylu c« Vis-

sie (Western roli).

Francuz G«uder wprowadził pftfaa
pict-vsry bambusów? tyc.jkf w Igrzy-
skach Olimpijskich 1906 roku zwycię-
żając zdumionych Amerykanów. Była to

jedyna Olimpiada, kiedy Amerykanie
przegrali skok o tyczce.

powrocie z St. Morit2. Walter Brown

kpi z Brundagea, że nie wykonał groź-

by wycofania drużyny amerykańskiej z

Igrzysk. Prasa jest cała po «tronie

Brundagea «a Jego dowcipne powiedze-
nie. „Jeśli zgodziliśmy ślę na udział t*

wodowców, to przynajmniej powinniś-
my byli posłać New York Rangcf*"
(Znaną drużynę cawodową t. ligi aiiie»

rykańsho - kanadyjskiej).
Syl Apps jeden t najlepszych hókei-

s«ów kanadyjskich jeśs jednocześnie
aktywnym politykiem, W 1940 roku

Apps kandydował do parlamentu kana-

dyjskiego.

BOKS

PO AMERYKAŃSKU

STOLICA Ameryki Waszyngton
chce wprowadzić nowe przepisy w

walkach ringowych, • mianowicie prse-

pis, któryby zmuszał zawodnika do od-

poczynku do 9-chi w rażie pójścia na

deski. Przepis ten zdaniem projekto-
dawców wpłynie na zmniejszenie się wy

padków na ringach.

Ringi amerykańskie maję mową

śmiertelną ofiarę. Tym razem jest nią
20-letisi bokser De Catur s Kalifornii, j

który zmarł po uderzeniu głowa A de-

ski ringu. De Catur przeszedł przed ty-

godniem «a zawodowstwo i była to je-
go pierwsza walka zawodowa.

Frank Menke, autor amerykańskiej
encyklopedii sportowej twierdźi, źe w

czasach kiedy, bokserzy walczyli na gołe

pięści nie było nigdy wypadku śmier-

telnego na ringu.

ńPr&eglądu Sportowego")

po Czterokrotnym nokaucie Sieny 1»

10-ej rundzie.

Policja aresztowała meriażerów zmar-

łego boksera Baroudi kiedy chcieli wy-

nieść Się pókryjomu z Chicago z pie-
niędzmi boksera, który w tym czasie

dogorywał w szpitalu. Ojciec zmarłego
boksera 2abronil Eiizard Charlesowi zre

zygiiować i kariery ringowej. „Tego ci

nie wolno robić, za rok bodziesz mi-

strzem świata".

Ólle Tandberg wygrał na punkty w

dziesięciu rundach z Ha/erem ńa Flóry-
dzie we wstępnej walce prźed walką
mistrzowską Pep — Sierra. Hafer słu-

ży jako sparring - partrter dla szeregu

bokserów m. in, był partnerem Louisa.

Wygrana nie przynosi żadnej korzyści.
Szwedowi tym bardziej, że IJafćr wal-

czył od drugiej rundy że złamanym
kciukiem.

Racky Graziaho stoczy 5 kwietnia

walkę z Sonny Horne. Honorarium Gra

ziano wyniesie 1 dolara, reszta pójdzie
na cele dobroczynne.

IL S. A. NIE LUBI

AMATORÓW

CO pewien czas czytam w prasie kra

jowej o zaproszeniu tej czy innej
grupy sportowej do Ameryki, a ostat-

nio drużyny bokserskiej ŁKS. Mogło-
by się to odbyć tylko w tym Wypadku

Golf zamiast boksu
będzie pasję Jo® Louisa

Joe Louis «decydowafiy jest wycofać
slf w ĆiCrWcU t ringu. Obliczył ob, że

majątek' jego osięgnie wówczas sumę 4

milionów dolarów. Wcale pięknie, ąle
pieniądze łatwo prześlizgują się przez

palce — powiada Louis,

Ma obowiązki. Mitfló tó jednak wy-

starczy, by zabezpieczyć fodzirię. Czte-

niei trusl piwowarów. Louis myśli o to.

warzystwle asekuracyjnym, gdy'osiągnie
40 lat będzie miał prawo do renty, która

pozwoli mu żyć bez troski

Wycofawszy «ię l ringu C2arny bom?

bardier nie pożegna się całkowicie a

boksem. Myśli on o żaopiekow*nti tif

kilku utalentowanymi pięściarzami, któ»

kiedyby Jakaś instytucja sfinansowała

ttlde przedslęwżięcie. Nakazie jedyny-
mi bokserami - amatorami jacy przy-

jeżdżają ź Europy są jej mistrźoWie za-

praszani na turniej do Cbicago przez

największe pismo na świecie „Chicago
Daily Tr&une". Boksem amatorskim

iftieresuj? tu tylka wtedy kiedy chtf

dżł 6 fttrniej „Złotych Sękawic", któ-

ry jest przeglądem pfiysżłych zawodów

ców. Jest więcej, niż problematyczne,
ob» ŁKS mógł tu wżbudżK jakieś sa-

infłresowaftte.

REKORD ŚWIATOWY
NA KORCIE

Gry podwójne są obecnie największą
atrakcją wieczorków tenisowych t tidzia

łem Riggsa i Kramera. V Salt Lake Ci*

ty Riggs i Pails wygrali i Kramerem i

Segurą 27:23! Najdłużltą grą pOjedyA-

czą było spotkanie Riggśa z kwmetisirt
1 ^^

jldj^iie" sportem s"tlrych"pan5^
w Tucson (ariż.) 18:16. Wynik pó«
dv ójnej jest najnowszym rekordem

toletniit Jac<(uelitia i leittótóttay ntułęp j rych chce sum kształcić i doprówadzif
ta trortu nie będą cierpieli niedostatku, i do... trotiu mistrzowskiego. Łóuls pd»
Joe posiada dwa dómy czyrtsżowe w Clii! wiada, źe umie ocenić waKos'ć dabrege

cagó, dochody t nich należą da żony i | trenera przekonał si# o tym (ta •własnej
dzieci. P««a tym ma pięć procent tidzia* | skórze. Uważa, że nie ma lepszego tre*

lu w fabryce napojów, ochrzczonych je- ! nera, niż Jack Blackburn, aczkolwiek

go tiaźWiśkletn. { również obecny jego coacb Mannie Seł-

patliięta również O niatee. Otworzył!
man

reprezentuje ekstraklasę.

jej kontó bankowe, t którego miesigez-!
nie wypłacają jej dk. 200 dolarów. Jeśt |
óna właścicielką domu w Detroit. Trzyl
inne domy w Detroit podarował Lóuisi

swojeniu bratu i siostrom. Lubi on

uszczęśliwi uć łudzi i powiada, źe in ży-

cia dbać będzie o dobrobyt całej r<s-

d^iny,
Boks jest dla Louisa nie tylko spot-

tern ale i pasją, Podoba eta sig rftv-

niei dlatego, że umożliwia zwiedzanie

krajów i nawiązywanie przyjaźni a ludź-

mi na całej kuli ziemskiej.

W chwilach wolnych od boksu

święcą Louis etat swój golfowi. Golf

światowym w stosunku gemów.

ale znakomicie wzmacnia nógi i ramiona.:

Po opuszczeniu ringu przeniosę się i

Mistrzem narciarskim Attśtrii w

biegu zjazdowym został Hellinuth

Lantschner. Nie jest żadną tajemni-

cą, że jegomość ten był jednyfti z naj-
bardziej zażartych i aktywnych wy-

znawców Hitlera.

Lantschner, który powinien sie-

dzieć w obozie koncentracyjnym,

zdobył oficjalny tytuł i to zupełnie
nie przeszkadza Austriackiemu Zwią-
zkowi Narciarskiemu!

i d® Kalifornii — powiada Louis. Będę |

naoAls&BJ&ści

Iremitgoiere
60 aren sportowych obejmujących fe*»

cudem uratowany

Londyn, w polowie marca. j

BRAKOWAŁO JUŻ TYLKO 4 MINUTY

do korica gry. Niezliczeni zwo- j

lennicy londyńskiego „Totteftham

Hotspur", którzy przybyli specjalnymi

kowej zatrzymał tytuł wygrywając wal-

kę m36!rzowską ź Humberto Sierra

neutralnym boisku) —

triumfu. Mimo przewagi

byli pewni

przez t. k. O . w 10-eio rundowej walce. ! gowćów (Blackpool) bramka zdobyta

Sędzia Jack Dempsey wstrzymał walkę
1

prżez Duquemina dla drugoklasowejjo

Kramer prowadzi w meczach S ftigg-1 grał w golfa ile się tylko da. Lubię kłi-

sem w Stosunku 23:15. Rtggs Został że-, mat kalifornijski.
pchnięty do defenzywy. | Zapytany o dalsze plany życiowe od-

Pływacy amerykańscy osiggngłi estat-' powiedział Louis, że ma szereg propd-
ftio szereg dobrych wyników: Bill zyeji. Towarzystwo Ubezpieczenitnve w

Smith wygrał 220 i 440 yardów stylem Detroit ofiarowuje mu kierownicze «a-jj^ £ladiony ]ekkoatielyczne, welodro
dowolnym w 2:10,3 , 4:45,9 mm. nowisko. Interesuje się jego osobą rów- ^w L<łndynu będżfc

dyspozycji 5.000 uczestników IgrzyA

Oliiupijsfeich. Organizacje sportowe i >

Kluby wyraziły '
gotowość odstąpieni»

dix celów treningowych swoich placófT.

Drużyny piłkarskie będą mogły ko*

rzystać a dwunastu boisk klubów am»

torskich położonych w »achod2iiej 'eaf.

ści Lońdyitu.

Zawodnicy rozlokowatń w Richmond

Parku będę korzystali 3 boisk politedk
niki Harriers w Chicwick i uniwersyte-
tu HoispuiŁ

Pewne trudności będą natomiast W

pływakami, którzy, stanowić -• będą w

Londynie najprawdopodóiłmej' najwięk-

szą grupę, •
.

W Londynie brak jest pływalni o

międzynarodowych' rozmiarach, to tei

trenować przyjdzie na olimpijskim sra-

dioaiie w Wembley. Nie ma natomiasfi

trudności, gdy chodzi o sporty halowe.

(KORESPONDENCJA WŁASNA

na

„PRZEGLĄDU SPOKTOWEGO").

Tottenham wydawała się być decydu zaftkomitysa stylu bieg na przełaj o

iącą. mistrzostwo Aflglii, formalnie deklaśu-

Los jednak chciał inaczsj. Piłfiowa- jąc resztę konkurentów. Ńa taśmia

na skrupulatnie przez świetną obronę i .Wooderson miał ai 36 sćkund prze'
Tottenhamu groźna prawa strona ata- I wagi.

pociągami i autobusami na mecz swej i
ku

PrZeciwnika;L.Moftensfift i Mathews { Wydaje aię, iż biegle» belgijski,..Ga

drużyny w półfinałowej rozgrywce o i (oba ' noszą iednakowe Stanley) ( ston Reiff miał rację, gdy twierdził w

puchar Anglii przeciwko „Blackpobl"! potraflła '
w rozpaczhwym ośtatecz- ( wywiadzie • dla „Przeglądu Sportowe-

Willie Pep, 'mistrz świata wagi piór-
S

dó Birmingham (mecz odbył się na
' w ?ślłku 2na,eić fednak

i ">"' łew
olimpijski» biegu 5 km oba.

Mathews przedriblował dwóch prze-i wia się no przede wszystkim nie Cze-

pierwszoli- • ściągnął do Siebie dwóch j

cMu!ba miasta i górników

K

[wi: wygrywa

RTKS Sarmata zaposzątkową^a s»-

zoti kolarski wyścigiem ńa przełaj.
Na starcie stanęło tylko 12 zawodni-

ków. Trasa 22 km bardzo cięika, to-

też i czasy słabe Pełny triumf uzy-

skaj Napierała.

Wyniki: 1) Napierała 1 godz. 1,2
min., 2) Siemiński .1 godz. 2,4 m, 3)
Olszewski 1 godz. 3,53 m., 4) piegat 1

godz, 4,1 m,, 5) Ciesiołkiewicz 1 godj,
19,15 min.

W kat. „kartowiciów": 1) Adam-

czyk (Elaktr.) 32 min, 15 sek„ 2) Pło

chócki (WTC), 3) Misiukiewica (E-

lektr.), 4) Jarosz (WTC).

Organizaoja zawodów skaodaliozn».

W

TÓ2 z n^s słyszałby o Jasowie,
gdyby ni« było tam Naprzodu,

robotniczego mistrza Polski w piłce

nożnej 6a fok 1947. Zdobycie za-

szczytnego tytułu rozsławiło na całą

Polskę małą 15-tysięczną mieścinę

Śląska, dla której mieszkańców jest

Naprzód dostarczycielem najwięk-

szych emocji. Na meczach tego klu-

bu bywa czasfcm ponad 5 000 osób.

R. K . S, Naprzód jest klubsra mło-

dym, istniejącym dopiero od 1945 ro-

ku. Założyli go działacze dawnych
klubów Giszowa, Nikiśzowoa 1 Jano-

wa, połączonych obecnie w całość,

zwaną Janowem. Zeszłoroczny suk-

ces Naprzodu nie był przypadkowy,

czego dowodzi i obecna pozycja tej

drużyny w tabeli rozgrywek o mi-

strzostwo śląskiej klasy A. Naprzód

zajmuje pierwsze miejsce w pierwszej

grupie, mając na 11 gier 20 punktów,
na które złożyło się "9 zwycięstw i

dwa remisy. Następna w tabeli Pogoń
ma 7 -lunktów mniej i mowy nie ma,

by mogła zagrozić leaderowi W zdo-

byciu mistrzostwa grupy.

Chcąc dowiedzieć się bliźszfch

szczegółów o Naprzodzie, nie potrze-

bowaliśmy wyjeżdżać t Katowic. Pre

ześ Naprzodu jest bowiem stałym mie

szkańcem Katowic. Ob . Drozdek wy*

chował się w Janowie i pozostał mu

wiemy.

następnych i szybko przerzucił pjłkt?
do Mortensena, który, wspaniałym
strzałem z blisko 20 metrów pomię-

dzy nogami defensywy londyńćzyków
utorował piłce drogę do siatki,

Totenham był w tym momencie mo-

ralnie „skończony", W zarządzonej do

grywce Blackpool panował zdecydo-
wanie nad sytuacją. Już w pierwszym
kwadransie dogrywki Stanley Morten-

1
sen strzela jeszcze dwie bramki i usta

nawia wynik ostateczny! 3:1.

70.6S7 widzów oglądało „hat-triok"

Mortensena.

W drugim półfinale (Manchester U-

nited — Derby Counly 3:1) znów

cha Zatopka, czy Holendra Slyjkhuisa,
lecz właśnie „starego" Woodersona.

K. D.

K.S. Z.ZJC. ^Brda^
szo&owtfm klubem spaftawym Poshoszce

— Kto jest fundamentem drużyny
— pytamy prezesa przy pierwszym

spotkaniu, !
—- Mamy w zespole naszym czte*,

reeh reprezentantów Śląska. Barw o-S

kręgu bronili pr. łącznik Bąk, pr, i , ,,.,„ . . ,. ,

,,, r• \• j. •! „hat-trick — dziwnym zbiegiem oko-
akrzydłowy Garecki, śr, pomocnik! ,.

'
, ,

Wilczek i lewy pomocnik Dronia. Ten' !,C
,

Zn0ŚC1 TM\ ot
*

m tejS °,
b ył

..... . , .
: także zawodnik imieniem Stanley, *•

ostatni iest najstarszym graczem «e-
: 7

społu, Do starszych zaliczyć należy!
również Góreckiego, mającego 30 lat.

Ale obaj „staruszkowie" nie myślą je
szc2e o sk.-5 13⁄4cieniu kariery,

Trzy drużyny juniorów grupują

przyszłe nadzieje i pozwalają spokoj-1

mianowicie Pearson. «Spotkanie to, ro

zegrane wobec „tylko" 60 tys. widzów

miało przebieg mniej frapujący, niż

zawody Blackpool — Tottenham. Man

chester United górował wyraźnie i

i flajregulaffiiej w Iwiecle utorował so*

Amatorski Klub Sportowy su Ctw>rzO«le

oprowadza na śwista Wielkanocne 28, 29.5
br. węgierską drużyną I Ligi Haladas.

£>la orientacji podajemy ostatnie wyniki,
osiągnij pt2«z drużyn* w^gfertk*: Hft-
ladaa: MateosS 2:0, Elektomoi 4:2, C«p«(
2:0. Uipest 0:0, FererrcvarOs 1:1, Mogurt
1:1. SJolnok 2:1, D. V . S . C. 6:4, MTK 2:0,
Siac S:S, Vasas 0:5, EMTK 1:1, Sieged 2:0,
8TG 0:6. S2oged S:ł Fefenevoros 4:2, Srol-
nok 5:2.

Drużyna węgierska Haladas wystąpi w

następującym składzie z tym, Iż nazwiska
zawodników wytłuszczono, to zawodnicy
biorący udział w reprezentacji Węgier:

Buki, Talgyesl, Kovacs -III, Kutcaar, Ne*

moth, Sialal; Fezes, Koroknay, Varga, Ha*
•• dut, Szaba.

nie patrzeć w przysrlość. Pracuje nad ibi
1l

d ^ do fińa!u
*

Wemble ^ któf V ko najbardziej fair grający zespół Porno
AH A nia 1A l.ta.ihł*,* 1. J. I ... ! ! -1 t.... HAmM.»

Walne roczne zebranie Kolejowego Klu?

bu Sportowego Brda, . najliczebnisjjztsgo
klubu Pomorza, liczącego przeszło - 1209
członków i 12 dobrze pracujących sekcji
we wszystkich niemal dyscyplinach spor-

tu wykazało, ie w' 1^7 r. liczba człon-

ków <01 z roku 1?46, wzrosła na 1216, i

czego 950 czynnych sportowców. Kajltez-
niej reprezentowani są juniorzy, w liczbie

253, piłkarzy jest 167, W keńeu roki w

kasie znajdowało s!ę 49.5ba zl, a posia-
dany SprZ6f»t jest wartości «D.OOO Z .

W KKS Brda pracuje 12 sekcji: piłki
nożnej, ręcznej, lekkoatl., bokserska, ko-

larska, hokejowa, pływacka, pmg-pongo-

wa, szachowa, kult. oświat., żeńska i Ju-

niorów.

Najwięcej dochodową I przysparzającą
sukcesów jest sekcja pliki nożnej, która

pod wodzę doiwiadczoftego F. Dąbrow-
skiego, zdobyła po raz drugi puchar fa-

nimi (nie zaniedbując 1 pierwszego ze

społu) trener G20I, młody człowiek,

który niedawno wrócił t Anglii.
— Jakie panowie ma|ą plany na

przyszłość?
— To nie są plany, a raczej marze-

nia. Chcemy wejść do ligi. Jeśli nie

uda się do pierwszej, to mam nadzie-

ję, że w drugiej znajdziemy się z pew

aością. Poziom reprezentujemy prze

cieź niezły. Dowodzą lego wyniki ;

Garbarnią w zeszłym roku w Hnale. j

odbśdzie się 24 kwietnia. Jedyną

bramkę dla Derby zdobył Harry Steel.

Dzienniki, omawiając prsiebieg ia-

wodów półfinałowych, zwracają uwa-

gę na fakt, że Morteftsen tylko cu-

dem został uratowany dla piłki noż-

nej po wojnie, Był on strzelcem po-

kładowym w RAF-ie i podczas jedne

go 2 lotów skutkiem uszkodzenia sa-

' molotu musiał w ostatniej chwili pripy
1 musowo lądować, skacząc na ziemię i

doznając poważnych kontuzyj. Pod-

czas badania lekarskiego oświadczona

rza, wicemistrzostwo Pomorza, misSrzo-

stwo DOKP Gdańsk po pokonaniu Pomo-

rzanina I Gedanll. Rezerwy klubu okaza-

ły się równieł najlepszymi, a Junlorży
zdobyli 3 miejsce. Najwlącej bramsk w

sezonie roku 47 strzelił Andrzeje\«sr.l —

24, od pocrąlku najwiśce] ńieezów «25,
rozegrał Lubawy, a najwięcej bramek

ogólnie 81, strzelił Nowak.

Pływacy pod wodzą opiekuna inż. Kroe-

ry I trenera Siwcjaka Teodora, więźnia
obozu Mauthausen przez S lat, poctvnili
olbrzymie posłępy, I up!flsń«'a!t si^ na

pierwszym miejscu na Pomorzu. Sekcja
liczy okoló 1D8 członków.

Bokserzy, których zmobilizował Kugaez,
a trenuje Wipijowskł podciągnęli się
ostatnio poważnie. As drużyny, Piotrow-

ski, powołany został na obóz przedolim-
pijski do Dziekanki pod Gnieznem.

Lekkoatleci z maratończykiem Szyper-
skim, miotaczem Więckowskim I tyczka-
rzem Kurdelokim na czele szkolą nieila

zapowiadający się narybek.
Hokeiści, którzy mieli 3-cią lokatę na

Pomorzu a drugą w Bydgoszczy, maję
najlepszych w braciach Labężach, Sikor-

skim i • Gawrońskim.

U kolarzy prym wodzi weteran Bit ter,

który z wyszkoloną przez slebłe ekipą za-

jął trzecie miejsce na mistrzostwach ZRSS

w Krakowie, mistrzostwo DOKP Gdańifc.

Sekcja gier sportowych ma drużynę ko?

szykówki I siatkówki męską i żeńską oraz

drużynę szczyplerniaka. W te) ostatniej
dyscyplinie prowadzi w rundzie Jesiennej
I ma wszelkie dane ku temu by slą za-

kwalifikować do powstać mającej llgł.
Juniorami opiekuje się p. Ryszewskl po-

pularnie „Tatą" zwany.

Nowy zarząd ukonstytuował slą nasłą-
pująco: prezesem wybrano ponownie p.

Jaworskiego, wiceprez. p . Dąbrowskisgii,
sskr. |J. Mrow/ińskiego, skarbnikiem p.

Bnke a gospodarzem p. Męczyńskiegs,
Zarząd tan postawił sobie za col wybu*

dowanle w możliwie jaknajkrótszym ter*

mlnis włacnego stadionu w śródmieściu,
pozyskanie odpowiedniego trenera za-

ęjranicznega dla piłkarzy, odpowiednia
ith wyszkolenia I awans do „Ligi".

Z- WfciftłM.

Wygralismv 3i2 u siebie i 3:1 w Ceę-1 ,
•

, . , . . ,

, , ... T, ; Mortensenowi, ze musi się on uieste
stochowie, a przegraliśmy 3:5 w Kra-! Ł , _.M _,

kowie. W tym roku mamy za

nikłą porażkę z Ruchem 2:3, z któ-

rym graliśmy, mając w kościach mecz

z poprzedniego dnia (pokonaliśmy re-

prezentacje Raciborza 7:2).
— Czy w klubie są inne sekcje7
Prezes rumieni się i to prawie wy-

starcza za odpowiedź,
— Tak się złożyło, że wśród górni-

ków {wszyscy nasi członkowie pracu-

ją w kopalniach) najpopularniejszą
jest piłka nożna — usprawiedliwia
ślę, zapominając, że w Giszowou by-
ła kiedyż b. silna drużyna pływacka
W stadium organizacji jest sekcja pił-
ki ręcznej i lekkoatletyczna, może

Założymy i zapaśniczą, bo honorowy

ty pożegnać z piłką nożną. Morten-

sen był jednak uparty. Rozpoczął re-

gularny trening i «ademonstrował nia

bawem tak znakomią formę, że Black-

pool przyjął go z powrotem do swej li

gowej drużyny,

•

W mistrzostwach „Arsenał" ma już

tytuf w kieszeni, Ostatniej soboty po-

konał on — na obcym boisku w do-

datku — Everlon 2:0 i obecnie pro-

wadzi w tabeli E 9-oma punktami

rrzewagi.
*

Na zakończenie dzisiejszej kore-

spondencji kilka słów o Sfdney Woo-

dersonie. Ten świetny dlugodystanso-

prezes R. K . S . Naprzód pos. Stachoń wiec brytyjski pokazał znów swą kia-

obok pjłkarstwa (jest wiceprezesem sę, choć od dwóch lat często mówił,
St OZPN) tę gałąź sportu bardzo lu* się, że jest on „skończony", Tymcza-
bi — kończy urzędujący prezes. (S. S .) I s$jn ostatniej soboty wygrał on w

— Co ty robisz?
— Przygotowuję bie?' na olimpiadę londyńską.*
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li© zobaczymy jednak na ulicach Warszawy

POWIEDZENIE b polowy XIX

że „kań wierzchowy etanowi pierw
aze iliśrżtśni* młodej dziewczyny i óśtdl-

nią uciechy śtarćń" zairuciłe niestety
dzisiaj flwój sens, Współcżeśna młoda

dziewczyna marzy o nylonach i wyżywa

się w tańczeniu „boogi - waogi", a do

ostatnich uciech sturca należy dostanie

się do tramwaju beż unvnnia gużików
u palta, czy ilabyCie pOza kolejką w

sklepie „fiata" pantofli iia kartki...

Minęiy bezpowrotnie czasy, gdy koń

byi Eówarżyeźeni człówieki w walce,

pracy i zabawie. Wiek boiiiby atomowej

posiada dóśkoAałsze środki lokor.iocji a

wiernego towarzysza zastępuje żelazny
kóloft pędzóny benzyną. Zauiiast goni; w

imamy wyścigi samochodowe, motocy- j
kłowe Czy też zawody lotnicze.

Pozostała nam, zwykłym śmiertelni-

kom, jedynie „przejażdżka dorożką w

aleje", ale pod tym warunkiem, żo zgo-

dzimy śię jechać poza taryfą. No, a

sport komly, skończył alg ku żałości nie

jednego i naszych dziadków, a nawet

i ojców, którzy % łezką w oku wspomi-

nają pannę przejażdżki po brukach ul.

Marszałkowskiej czy Królewskiej.
Wprawdzie dochodzą nas słuchy o ćwi-

czeniach naszej grapy olimpijskiej, ałe

jeśt to nieliczna garstka wybranych; do

których my niestety ni® należymy,

HUSARIA! HUSAIUA!

Jazda konna wierzchem była niegdyś
w Polsce bardzo popularna i słynęliśmy
nut eałę Europę jako doskonali jeźdźcy.
Pierwsze zwycięstwo nad Niemcami pod
Grunwaldem J obrona Wićdnia przed!
Turkami — 6® dowód sprawności ma-

ssej jazdy.

M airojćm nftrażńjącylH ćżJSEOkroć

?drówie, a nawet i iyde delikwenta.
- Nić rrtożna bowiem ««przeczyć —

pisie w swoich listach Stńaialaw Re-

K/teńaki — it długa w bogatych fałdaeh,
sw ku iiemi prawie spływająca szata...

nadaje kobiecie wdaięk nieporównany.

Późniejsza moda, tak samo kapryśna

jak i dzisiejsza, skróciła epódtiieę dó

tego stopnia, śe ża1edwie «topy

przykrywała. Sama Spódnica, czy ama-

zonka, jak się podówczas nazyv.sla, by-
ła jedną s najmniej kłopotliwych czę-

ści ubrania. Do całkowitego ekwipunku
ńależalo wieli! innych dodatków garde-
roby, które musiała się koniecznie no»

i:ć ta sobie. Przede wszystkim ówczes-

na higiena aportowa zabraniała wkłada-

nia pod wierzchnią iiiianoilkę, więcej
Spódnic jak dwie i to nift nakrochmalo-

ne. Natomiast rzeczą konieczni były
długie majtki kaszmirowe, lub jeszcze
lepiej zamszowe, czy łosiowe, jako chło-

dnłejdza na lwio (ile par rękawidiekl...).
Gorset, «sauowięcy ważny łżczcgół w

toalecie amatorki sportu konnego mu-

sial być baz stalek, które zastępowały

eluatycżtte fiszbiny. Praód gorsetu był &

lak zwanej klejonki n& wlosicnicy lub

z napikowanego wat| grubego płótnu.

Jedyne dobre nakrycie głowy, to beS-

wi'tinkowo — cylinder, czarny i lśnią-
cy iub na lato popielaty. Pod cylindrem

l<uiny szpilek, grzebieni i spinek rogo-

wy ci'. i szyikreiowych. Wszystko to otu-

lone cienką woalkg tiulową, opadaj.-jcfl
cokolwiek ń* koniec noska i sWi^żaną
na duią kokardę s tyla głowy.

Długie buty na francuskich obcasach,
bluzeczka s wysokim, stojącym keł-

wa przednia zgina się, przenosząc swo-

ją c.zęśt ciężaru na prawą przedriiij,
która w tej chwili fpócżęła na fciemi;

wtedy koń lewą zadnią nogę wyciąga li

podnosi lewą przednią, podczas gdy pri

Triumf rzetelnej pracy
c za mało pracy, uporu, sumień-

! lióśći. Osiągnięcia w tej czy in°

Wszystko to nalepy do przeszłości.

zawódy
tkami".

I jeszcze jedna rzecz. Długie dyskti-
w prasie na temat słowa „szaber"

siie wyczerpały go całkowicie. Chcąc

definitywnie zakończyć tę sprawf, odra-

dzam publicznie tajemnicę. To nasza

lulsaria pierwsza wyszabrowała pod Wie-

dniem dwa worki kawy i przemyciła je
do Warszawy, Zbawienne skulki tego

szabru nie kazały na siebie dhigo cze-

kać, bo tylko bezmala trzy wieki. I już

diisiaj, dzięki barom kawowym, mamy

odbudowaną poważną część Warszawy.

Proponuję zatem opodatkować różne

„Kopciuszki", „Kuhusie." i „Kssntypy"
na rzecz funduszu olimpijskiego, a

swłaszcza naszego zespołu hippicznego.
Wszak to oni bezpośrednio czerpią ko-

rzyści z tego wiekopomnego sukrcsn

jeźdźców króla Jana.

To były zuchy — ta husaria, bo Itn-

drio sobie wyobrazić dzisiejszego oby-
watela, który udźwigałby na sobie ufo«

żelastwa plus... worek kawy. Niemniej,
ówczesna moda nakazywała toki właśnie

strój — na wszelkie igrzyska i gonitwy.
Na usprawiedliwienie obecnych dodaję,
Sc *owcżas nie były znane obiady w

stołówkach.

ZGNltfNlELISMY '

Może niejeden z nas chciałby powro-

tu r!n tych czasów, gdyż ludzi się naiw-

ny że znalazłby złotg podkowę, kt'"ry-
nń możni panowie inieli zwyczaj kuc |
konie. To tylko tegenda... podebtiie jak

przydziały żarówek.

Tak było dawniej. Powoli, .stopnio-
wo gnuśnieli nasi przodkowie i jazdę
wierzchem zaczęli zarżuenć na korzyść
karoc, bryk i bryczek. Pomimo tft, do

końca XIX wieku mieliśmy wielu *wo- ,
•

lenników tego sportu i o nich wlaMiic

«heiełbym opowiedzieć. i

Jeden z moich znajomych, który wy-1

ttłvale jeidzi, ku zmartwieniu swej mał'

ionki, na Służewiec, opowiadał mi,

patrząc na wyścigi nabiera przekonania,
ie dzisiejsi jeźdźcy _ t0 wyjątkowo
tiiw&żni Ziidzie. Panie! taki pfd
isożna łeb rozwalić przy upadku. Uwa-

Żarn, że przesadza. Prawdziwym dla

tonie bohaterstwem było dosiąść konia

w końcu ubiegłego stulecia. Nie chcę

przez to powiedzieć, źe ówczesne konie

były bardiiej narowiste. Nit! — ale

feiliór jeidźca a siczególnie amazonki

ńierzykińm, rękawiczki 1 obowiązkowa
sapieruta dopełniały całego stroju ówez«s

nej elegantki.
Na pociechę naszym mlstrsyfiiom igły

podaję, że przymiarki łych sukien odby-
wały rię koniecznie na siodle, a nie tak

jak dzisiaj na piechotę.

A MĘŻCZYŹNI?..,
O ubiorze jeźdźca nie będę dużo

wspominał. Wiadomo, że my mężczyź-

ni, zawsze kierujemy się wygodą i nie-

dbamy o krępującą nas elegancję. Wy-

starczy krótki fraczek, filcowy cylinder,
obcisłe spodnie i lakierowane buty. Mo-

nokl w oku i lekko wypomadowane wą-

sy, nie weźmie nain nikt za kokieterię.

Je?tciiny mniej więcej ubrani. Jeź-

dziec lekko wskakuje na konia — gdy

jest sam, lub pomaga wsiąić niewieście
— gdy wybiera się razem z nią na da-

leki Mokotów.

Sposoby dosiadania konin dla dom są

dwa, tj. z ręki (partnera) i za poipocą
drabinki. Trzystopniowe schodki z po-

ręc>:3 ie lewej strony dla większego bc2-

piceafeństwń przystawia »ię do konU, lub

odwrotnie konia dó schodków t przy

małej dodatkowej pomocy partnera da-

ma błyskawicznie znajduje się na grzbie
ćić (konia).

Drugi spo«ób, aj. s ręki Jest mniej

wygadny dla amazonki, leca przyjem-

niejszy dla ioiv3«!3'Ma. Prawdziwy dżen

tclmcn winien przy tym unikać odpina-
nia pedwlęsek !uh ła*ls«tania powyżej
kolana. Ta mała niewinna igraszka od-

biera kobiecie spokój i pewność prowa-

dzenia rumaka. Chcąc pobudałć kdiiia

do biegu dama „kląska" jczykierrt
i mija zdumionego polif.janta fegulttjg-

rtrgo ru^h na Nowym Świecia, ndajge

się do ujeżdżalni. Po drodze amazon-

ka musi baczftifc uwźżań by ^iSdjąca
gpódniea nie dostała się pod koła prre-

jełdżających powozów.

NAUKA JAZDY...

W ujeżdżalni, która obstawiona jest

liczną g2-.vied.zi3. afta'orzy sportu hip-

picznego oddają si? pod opiekę mistrza

bata, posiadajaoeso tajemnicę wyższej

jazdy oraz zr.sjomoM- teorii tftgo sportu.

Prelekcja dla poc-ątlcujących rozpo-

czyna się następującym wykładem. Gdy
koń przedni; prnwą nogę wyciąg*, Vfltt-

! dy podnosi lewą zadnią i natenczas U-

ZYTELNICY nasi zatitoa
tyU zapewne, łe u) na

szymponiedziałkowym ntime-'nej dyscyplinie sąfunkcją tego
rte, zwycięstwo diermierzy t\ wszystkiego. Trwałych postą-
reprezentacyjną drużyną Cze-1 pów, tzw, wyników nie zdobą-
thosłowacji wybiliśmy WcałO' | dzie się tylko chęcią ich zdoby*
Sci nade&złego t Zakopanego! cia. To bardzo żmudna droga,
sprawozdania na pierwśźef | Sądzimy i ie pr&ca szemie*

, Stronie, mimo ti sport ten t\ rzy, którą dzii szczególniepod"
Nie ^beczymyjuż na ulicach stolicyjpewnością nie ćieszy iią u nas j kreślamy, niepowinna być zfa*
zgrabnych warszawianek, mknących w 1jeSzcze zbyt dułąpopularno'witkiem niecodziennym, chćia°

Ł
eiarnolśniętymi „dftmokra-' £cją ilobysiępoWiedżkĆ—O6/O*

i ChciefUmy w ten śposób\w i e n i e m. Niestety jednak
podkreślić nie tylko sukces w i jeszcze w tef chwili w wieksid*

i spotkaniu międzypaństwowym I ści vjypadków — tak jćit. Śy*
i [należący zresztą w dziejach \ gnali zajemy — źe mars trik tiie
'

naszegó sportu powojennego doi być. Niediidny meldunek z za*
'

zjawisk niestety niezbyt ćtą* I kopiańshiej planszy (ach — nie

stych) — Ucz, co naszym zdaAwatny jest tu tek m^edniezo
: niem jeszcze ważniejsze — bez-! sam wynik) stwierdza, ie na-

I pośrednie przyczyny, które suk- j sza ktirtget ftta vJsptiniaty błysk,
j ces ten dały noszyfn barwom! na jaki ezekóliśftty i który wiń-
'

pań&twou-ym. R z e t e I n ą\ni dostrzec v)styscy naii spor-
pracą. tovjcy. DoSt+zeC. ucfwyćić.

Podkreślamy to ze szczegół-; przyswoić sebie jak najtroshli-
nym naciskiem i pragnęlibyśmy wteJ: . ,

gorąco, by przykład Szermierzy Błysk ten ncrzwalwysmv
wszczepił się jaknajmoerdej w, triumfem rzetelnej pracy (SP,).
zastępy sportowców, reprezen-
tujących inne dyscypliny na

szego sportu.
Szermierze rzeczywiście pra-

cowali. I to nie od dziś, nls od
wa zadrjia zgina się, aby przenieść część . pOZOSJaje neai) podobnie jak memu i wczoraj — nie tylko W ćbliczU,

Ciężaru 114 lewą zadnią, która w dartej j Bnajomemu _ Służewiec, gdzie z bi<
10

przeddzień nadchodzącego,
chwili spoczęła na Ziemi. Wykład po- j c;ern serea nje ogjgda sie sn .ukłvch ko- i wair.egó spotkania. Szermierze
dobr.y trwa godzinę. Konia S rządem b;ot na r;lsowyc!l koniach lecz czska się j prGCIlją już dcWftO. Bet SpC-

tylko na koniec gonitwy, by przekonać)cjalnego rozgłosu, lecz wiemy
kilkaset złotych: o tym. Stormierze mają nie

tern u, kto to zrozumie.

Każdy szr.fiujńcy się właściciel ujeż-
dżalni buduje wewnątrz trybunę dla

ciekawych widzów t miassa lub krew-

nych ł znajomych przyszłych asów jaz-
dy konnej. Dlatego też damy muazą uwa

się, ze

ubożsi.

jestesmy

Nie stawajmy się jednak pesymista-
mi. Jak wspomniałem istnieje u nas gru

żuć, by swawolne zefirki wlatuj?cc j pa olimpijska, o której sukcesach usły

przes nicSTzplne ściany ujeżdżalni,

zbyt Swawolnie s fałdami sukni nie

igrały.
Po rocznym szkolenia tta mettażu,

adepci tego trudnego sportu mogli Się
udawać iia dłuższe wycieerki da Wila-

nowa, czy r»« Ssrfką Kęp?. Ry«J'ko upad ! dosiątó.
ku a konia brio mniej prftivdopodob- J

ne, niż dzisiaj na tej samej ewsie «
13»^ nie mam

„dwudziestkipiątki". ***
nie

szymy. Co robią, jak trenują, dowie-

dzą się nosi Czytelnicy z następnych
numerów „Przeglądu Sportowego". A

jeżeli macie odwagę i chcecie się prze-

konać esy «raj ziemski spoczywa na

grzbiecie, konia" — to spróbujcie go

£ prawdopodobnie

Wioślarstwo nigdy nie było i me bę-
dzie aportem masl Nie ma ano na swo-

ich imprezach tysięcy widzów i tysięcy

złotych w kasach. Poza tyfit śptięt wio-

ślarski jest bodaj najdroższym sprzę-

tem sportowym. Rasoim ósemka kos*•

toswtJń xmvsze prtnvie tyle, co „demo-

krotka" firmy Chevrolet, inne łodzie,
nieco tamte, tvymagaly sawsze jednak

cię&hłej forsy. Była cs wórka póhcyści•

gowa, urobiona tv leraju, kogztotvala o-

koło 800 słotych, a nauiet za turyHycs-
ne hamburki trzeba było płacić przy-

najmniej 250

I jesacse jedno. Te kluby, Jctóre zdo-

łały doprowadzić, swoje przystanie i ta.

bor do stanu uiywainości, używają go

chętnie innym mniejszym < biedniej-

szym. Tak. ie nierat na brttmie wstępu

na przystań wisi cztery, pięć tablic. I

wszyscy razem pracują, a nikt się ni<i

kióci. Nawet ambicje i zadrażnienia

persontdne przechodzą tutaj jakoś gła-

dziej, niż gdzieindziej.

Czy to nie przykład!

Wioślarstwo warszawskie nie ma je-
szcze wyników sportowych, rui torach

rejaSoicych Polski nie od^nnva żadnej

niema",ow
| zrtpal i praca.

ystkim decyduje tylko
IKO

Raecx jrnm, ie ten sprzęt dzisiaj by- \roU A!e c jesteśmy spokojni,

najmniej nie staniał. \ ,M]t pracoimó, ten będzie
PTar»sawskie kluby uAoSłafskie wyszły [ mifd na swoim koncie { Z!Vycięsti<sj. —

1 wojny ,<uik, jak stoją". Piękna muro- | ;:rzyjdr} one n;azmi.0dni<,...
wam przymA WTW tMła się w, w ^%h .

^

kupę grusit. ,J5yrenę" wysadzono w po-

wietrze. Spłonęły drewniane budynki
„Wisły" i Wioślarek. Pod ogniem orty-
Ittii niemieckiej ptsystafUe na pranym

brzegu rzeki rot/mdły iłf jak damki s

kart.

/Vte ocalała ani jedrut łódi, ani }«•
den kajak, ba. na grutaeh nie znaldił-

byi ani kawałka połamanej wiosła. .. .

, -j , 1j, ,

' \hT nledziłt^ 11 t>m. odbyło 1I4 po-

A jednak, zaledwie tv lny łata po | VV wtóraenlo meczu z cyklu rozgrywek
wojnie, nad Wsty mowa wyrosły do-! jesiennych w klasie A-Pom. OZPN-u po-

my i domki przystani warszawskich, « j ^lądzy Brdą a SóKŚ 11 Grudzlądiu, z wy-

od wiosny oż do póinej jesieni rut r,*. i
nlklem 3:? ' Woftec ,e 9° uk52,at!a ^ a,a

ca ai się roi od kajaków, wśród któtyth

tylko ambicje, mają upór, a

takie zrozumienie, łe tylko
wieloletnią ftak jest!) pracą
moina doiść do pozioma, któ-

ry zaszachuje opinię, z którym
liczyć się mnsi każdy przeciw-
nik. Szermierze nasi dobrze
zrozumieli sen* sportu, nie kie-

rują sie b!ick'rem zewnętrz-
nym, lekkomyślnością, po-
wierzchownoStia — cschnje ich
natorriinst charakter

rzefelnych soortowców. takich

jakich chcielibyśmy widzieć w

naszych szeregach jaknajwię-
cej.

W tym huietle, w jakim ich

obserwujemy, ostatni sukces t

Czechosłowacją, choć bardzo z

pewnością cenny, przesuwa się,
powiedzielibyśmy,' na piań ra-

czej dalszy. Byt tylko jednym
Z efektów ciągłości pracy, ogni-
wem, które spaja wysiłek, fra-
gmentem, lecz nie celem. Le-

piej, wyżej — to sobie z pew-
nością powiedzieli szermierze,
i — chyba tak będzie.

Dlatego do sukcetu szermie-

rzy powróciliśmy raz jeszcze —

ponieważ sukces ten jest zapo-
wiedzią rzeczy trwałej, ponie-
waż przykład szermierzy powi-
nien być drogowskazem dla in-

nych. Mamy napewno wielu

utalentowanych sportowców,
lecz jeszcze więcej ludzi lekko-

myślnych, w charakterze swym
łamliwych, rńecterpliwych —

powiedzmy — młodych i mato

doświadczonych. Istnieje wiele,
czasem zbyt wiele ambicji, lecz

Ffzerf startem

coraz częściej zjawia się łódi ujiosłmca,
a nawet przemykają dłubie, szybkie

rassboofy.
'

Znowu na rzece widzimy niebieski

krzyż na białym polu — flagę najstar-

tsep.o klubu ipormvcgo w Police --

JfTlf'. biało-czerwony banderę. Wisły,
romb Syfmy l krzyż Wioślarek.

Bractico toodniakóin me łatwo było
złamać i rozpędzić!

Wioślarze nie dostaU butnych roł-

tceneji, tadnyeh „bezzwrotnych poży-

czek", entuzjazmem własnym, liczeniem

tytko swoich pieniędsy i własną pracą

dokonano cudu odbudowy.

Pomogli im 'C tym wodniacy w całej
Pólsce. Włocławek, Bydgoszcz, ba, na-

wet Wrocław ojiGrOivali trochę sprzętu

"„na rozmnożenie". Z różnych strychów
i iakamdrków poniemieckich wyciągnie
to stare, połamane, pamiętające jeszcze

dziewiętnasty tviak łodzie, wyremonto-

wano je i dzii kto chce wiosłować —«a

tego czeka Wisi*.

niklem J:?.
włeśclwa tebala rozgrywek:

glor punkt.
1, POfdOtiltttWi V 1t 17:i
2. 6GK6 t 11 14:18

I. Wisła 1 9 20:11

4. Brda 1 « 15:6
t. Burza 1 7 14:14

i Polonia 7 i 13:18

7. Chojnlczanka T 4 12:15

8. Gwlsada 707:50

ćhee grać
x Warszawą

18 kwietnia gośoić będziemy w

Warszawie reprezentację Czecho-

słowacji. Równocześnie druga dru*

żyna CSR jedzie d<5 Luksemburga,
Srodkinra - cfceski okręg piłkarski

postanowił zwrócić się do Okręgu

Warszawskiego 2 propozycją wy-

słania na 18 bm reprezentacji .War

ssawy do Pragi.

W najbliższą niedziel* rus2? drużyny
A klasy do boju o'tytuł mlłtwa Pomorra,
który dajs Jednocześnie prawa waUtl o

awans do Ligi państwowej.

Zatqcion» tabela wtkazuj* la na Pomo-
rzu chwilowo bezkonkurencyjną Jast dru-

żyna Pomorzanina.

Walka o drugie I trzecie mlejtea ro-

zegra t\ą prawdopodobnie pamiądiy
dobrymi drużynami Grudziądza, SOKS-em

ezy WIslę. a bydgoską Brdą. Kolejarze
odmiadflll ostatnio pywaźnia drużyną,
nieźle ilą przygotowali tak 'że powinni
poprawić pozycją. Beniamińek WKS Bu-

rze, to twardy zespól wojskowych, iclóry
nia zna kaprysów, na pewno najlepiej wy-

korzystał okres zirtowy na przygotowanie
tlę do sezonu, tak że należy tię po nim

ipodziewsć tlą niespodzianek. Zeszło-

roczny mistrz Polonia, grał* Jeslinlą Ja-
koś dziwnie anemicznie I uplasowała
dopić-o na szóstym mlejescu, z którego
trudno 1)4 będzie wznieść. Tabel* końc2ą
Chojnicienka I Gwiazda, z których ostat-

nia Jeeł prawie «tu procentowym kandy-
datem na spadek do klaty 8.

Do niespodzianek w plłkarstwie przy-

zwyczailiśmy al* Już, to też cierpliwie
odczskać muaimy kilka tygodni, a bądzle-
my mieli wynik z bclifc. Chcielibyśmy Ja-

dynia ażeby piłkarza zagrali na boleku

po dzentolmertsku, fair, a kierownicy ita-

nqll nn wysokoicl ZSdcnlt.

*(t. WltMlW)

Obrońca do swego kolegi: — Nast

nowy bramkarz to doskonały nabylłkl

Był dawniej sapaśr.ikiem i kupiliśmy

go % cyrku sa parę dolarów,

Popyt na czeskie

wyroby
W jednym.Ostatnicb -

..wumerów

„Przeglądu Sportowego" zwróciliśmy
uwagę na „gospodarcze aspekty" sporty

który stwarza specjalny przemysł i daj*
utrzymanie dziesiątkom tysięcy ludzi.

Jak wielkie można na tym polu osiąg-
nąć rezultaty o tym świadczy Czechosło-

wacja, która z eksportu przyborów spo?
towycli liczy na poważne dewizy.

Jakość wyrobów CSR cieszy się wiel-

kim uznaniem, to też prasa praska pi-

sze, że na Igrzyskach w Londynie bę-
dzie się grało piłkami czeskimi, bokso-

wać rękawicami „madę In Czechoslov'e=

kia" i trenować czeskosłowackinti piScs
mi lekarskimi i punczigamL

z^M;

Wydział Gier 1 Dyscypliny 'PZPN podał
do wiadomości terminarz zawodów, w

których biorą udział reprezentacja okrę-
gów na Ziemiach Odzyskanych:

23.5 Mazury — śląsk Opolski;
Pomorze Zachodnie — Gdańsk.

4.7 śląsk OpoUkl — Pomorza Zachód*
nie;

Dolny Śląsk — Mazury.
1.S Gdańsk — śląsk Opolski;

Pomorza Zachodnie — Dolny Mąifc.
S.9 Mazury — Pomorze Zachodnie;

Dolny śląsk — Gdańsk.

;?.» śląsk Opolski — Dolny Słęsfej
Gdańsk — Mazury.

Jest to ll-ga runda. Tabelka z ubległs-
oo sezonu przedstawia slą następująco:

1. Dolny śląsk
2. Pomorza Zach.
S. SlęSk Opolski
4. Gdańsk

5, Mazury

6:2

6:2
4:4
4:4
0:8

14: 5
12: 8
18:15
10:1}
3:1«

ta drugie) rundzie walk ligowych naj-

bardziej bramkostrzelnym napastnikiem
okazał «14 Alczer x Ruchu, który ma na

swym kencie 4 zdobyta bramki. Drugie
miejsce z S strzelonymi bramkami dzielą
sl« Gracz (Wisła), Poświat (Cracovla) *l

Spodzleja (AKS),- Po 2 bramki zdobyli: Ci-

chocki (Widzew), Cyganik (Legia), Czapt-
czyk (Warta), Dziuba (Rymer), Folwar-)
czyk (Widzew), Gandsra (Warta), Jane-

czek. (ŁKS), Przocherka (Ruch), Polka (ZZK),
Parpan (Craeovla) I Wandal (Wisła),
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przemsenimy w złot e

zkręcimy polski sport motocyklowy
PREZES PZM, Józef Docha, podzie i punktowania w 7 czy 8 imprezach. W

Ii ł się z nami interesującymi uwa mistrzostwach weźmie udział .9 najlep
gami na temat zbliżającego się sezonu | szych z rozgrywek drużynowych, a po

motocyklowego. zostałych 7, to będą ci, którzy nie bio

„
— Okres zimowy spędziliśmy na pra | fą udziału w rozgrywkacfi drużyno-

cach nad dopasowaniem sezonu 19481 wych.
do zamierzeń przeorganizowania całe- j — Będziemy starali się przełamać

go sportu motocyklowego. W tym se- j błędne pojęcie, które jeszcze pokutu-
zonie przerzucimy się w 50% na sport! je u „as o technice iazdy na żużlu,
żużlowy, jako bardziej atrakcyjny i doi N'eUtórzy utożsamiają technikę jazdy
chodowy, co umożliwi uprawianie go, z jazdą cyrkową. Żużel jest to wirtuo-

przez motocyklistów, którym będziei zja jazdy w terenie ciężkim z maksy-
można zwracać koszty efektywne. ; tnalną szybkością. Dla uzyskania tej

— Imprezy na żużlu kluby będą mo
' szybkości, pokonywanie wiraży wyma

gły organizować stosunkowo łatwo, w ga specjalnego stylu jazdy, zresztą bar

przeciwieństwie do wyścigów iilicz- ; (jzo trudnego. Jazda na żużlu nie jest
nych, które napotykały na wielkie tru ; akrobacją, jak to uważają niektórzy,
dności, wobec przyzwyczajenia siępu i podobnie, jak nie jest akrobacją, np.

bliczności wchodzenia ,,na gapę". I skok o tyczce w lekkoatletyce. W
— W związku z tymi zamierzenia- j pierwszym wypadku mamy do czynie

mi upodobniono sport żużlowy do wa j nia z techniką jazdy, w drugim — z!

ranków, w jakich uprawia się go w, techniką skoku. |
jego ojczyźnie, Anglii. Mistrzostwa — Przestawienie motocyklizmu na

drużynowe Polski będą odbywały się sport żużlowy rozpoczęło się jednocze '

na maszynach, bez względu na litraż. gnje z odbudową przez PZM polskie- ,

żlowy chociaż jedną drużynę. Gdyby
nam się to nie udało, wówczas spro-

wadzimy trenera, Stanislaua, jednego
z najlepszych żużlowców CSR. Prze-

widujemy mecz Polska — CSR, dla-

dalej Mucha i Krakowiak, w Bydgosz-

czy
— Bonin i Bociek, w Gdańsku —

Wikaryjczyk i Gburek, w Grudziądzu
— Zwoliński.

— Sport żużlowy w Polsce po spro

Aby jednak nie zrywać z dotychcza-
sowymi naszymi przyzwyczajeniami w

litrażu, postanowiono rozgrywać je ja
ko towarzyskie, międzyklubowe. Regu
lamin wyznacza 16 drużyn, które w

pierwszych trzech- spotkaniach wyło-

nią,^ zwycięzców drużyn, stanowią-

cych elitę drużynową Polski na żużlu.

,W drugiej połowie sezonu będzie ona

walczyć o drużynowe mistrzostwo Pol

ski.

— Indywidualne mistrzostwa Polski

będą rozegrane w jednym dniu, zrywa

my więc z dotychczasowym systemem

PRZED SPOTKANIEM

ZAWODOWCÓW

Twój nomy szlafrok jest wspaniały!
Czy nie szkoda psuć takiego stroju swą

własną krwią, którą ci upuszczę już w

bej rundzie?

BOKSER — KRÓTKOWIDZ

go sportu motocyklowego, tzn. w 1946

roku. Te dwa lata działalności w du-

żym stopniu przestawiło mentalność

klubów i zawodników do tego sportu.

Zbudowano lub przerobiono tory żu-

żlowe. Tory będą podzielone na kla-

sy i zlicencjonowane.
— Mistrzostwa drużynowe zdopingu

ją kluby do tworzenia zespołów. Bę
dą one nadto zachętą do budowy to-

rów żużlowych, które dadzą klubom

możność organizowania imprez doc.ho

dowych.
— Aby nadać pewien wzór i ciąg

odgórny, PZM stworzy w 1948 r. dwie

drużyny narodowe żużlowe do nozgry

wek międzynarodowych, a nawet mię

dzypaństwowych. Maszyny, na razie

w -liczbie 10 otrzymamy w kwietniu.

Będą to maszyny specjalne. Chcemy
zwiększyć ich ilość tak, aby każdy
okręg mógł mieć chociaż jedną druży-

tego też wolelibyśmy uniknąć nau- wadzeniu maszyn i po odbyciu
czyciela naszych konkurentów i raczej j nich odpowiedniego treniiigu, będzie
chcielibyśmy skorzystać z pomocyjuż całkowicie przygotowany do po-

tych, którzy na żużlu biją Czechów,' stawienia sportu motocyklowego żu- j
a więc Anglików. i żlowego na poziomie międzynarodo- J

— Posiadamy talenty, które rokują wym. (Z. W.)

najlepsze nadzieje, jeśli więc będzie- ;
—————————————

my mieli maszyny, to łącznie z wła- '

ściwą nam brawurą stać będzie nas
'

ną rywalizację z najlepszymi państwa''
mi na żużlu, Anglią i CSR.

— Dotychczasowa forma sportu mo

tocyklowego była niewygodna i przez
'

zorganizowanie kilku meczów mię- dzie interesujący się sportem, a zwłasz-

dzypaństwowych chcemy wskazać dro cza lekkoatletykę, pragnęli od dawna

gę, po której ma pójść sport motocy | wiedzieć, esy naprzykład wynik w sko-

klowy widowiskowy. [ ku w dal przedstawia lepszą wartość niż

— Jeśli chodzi o przegląd żużlów- rezultaJ >'wbie S° na100m
-

ców, należy podkreślić, że bardzo mo f Na temat oceny poszczególnych re-

cną drużynę posiada Śląsk z Polla- • kordów świata wypisano już eałe morze

kicm, Sanecznikiem, Pierchałą, Dragą,
1

atramentu, dyskutowano zawzięcie czy

Jankowskim, Hennekami (ojcem i sy-
' powiedzmy rekord Warmerdama w sko-

nemnem). W Warszawie znakomicie ! k" °

tyczce (4,77) lepszy jest od skoku

zapowiada się Stanisław Brun obok j
w

Owenso (8,13), ale do chwili

Żymirskiego, Wąsikowskiego, Dąbrów j obecnej żaden z tych problemów nie

skiego, Morawskiego, Chlebicza. W został rozstrzygnięty.
Łodzi b. dobry jest b. kolarz Więcej, i Harold Abrahams, jeden z najlepszych

Motocykliści na ulicach Warszawy

Tabela fińska pod obstrzałem
ORÓWNANIA są w wielu wypad- znawców lekkoatletyki .światowej i zdo- j aby w pełni zobaczyć wady tabeli fin.

kach rzeczą bardzo zwedną, ale lu bywca złotego medalu w liiegu na 100 skiej? Z lewej strony z góry na dół wj
III na Olimpiadzie paryskiej w 1924 ro-

ku, ogłosił na ten temat bardzo zajmu-

jący artykuł na łamach prasy brytyj-
skiej.

Zestawił on zamieszczoną poniżej ta-

belkę, która w ciekawy sposób porów-

nuje wartość rekordów świata w 14 róż-

nych konkurencjach lekkoatletycznych.
Obliczona na podstawie tabeli fińskiej
wykazuje w całej pełni jej niedoskona-

łość i faworyzowanie konkurencji tech-

nicznych na niekorzyść konkurencji
biegowych.

Jak należy' posługiwać się tą tabelkę,

Z
SERII międzypaństwowych me-

czów Polska — CSR w piłce ręcz-

nej odbędzie się w pierwszym dniu

Wielkiejnoćy spotkanie reprezentaeyj
obu państw w koszykówce kobiecej.

Wynik meczu nie budzi wątpliwości,

. Czcszki bowiem przewyższają nasze

nę. Obok maszyn specjalnych będzie zawo(]ni,,,ki pod kai(!
vm względem.

my korzystali z maszyn, przystosowa- Sinica klasv pomiędzy koszykówkę
nych do jazdy na żużlu. ] m?skę , kobiecę CSR . po,skij w

— Maszyny specjalne ważą około j kobiecej jeszcze znaczniejsza.
70 kg, a więc są dwa razy lżejsze od i W reprezentacji Polski wezmą udział

zwykłych. Nadto mają dużą moc, bo j trzy „generacje": pierwszą, najstarszą,
przy zastosowaniu specialnej m'-e3zan; która pamięta jeszcze czasy początków
ki alkoholowej, motor daje około 40

^

koszykówki w Polsęe, stanowię Głażew-

KM, natomiast motory, przystosowa-, ska i Gruszczyńska (Zryw, Łódź), dru-

nę do jazdy na żużlu, mają ledwie do' gę: Janicka (Zryw), JaXnicka, Kamec-

30 KM. | ka (AZS, Warszawa), Pachlowa i.Wo-
— Aby mecze międzypaństwowe jewódzka (SKS, Warszawa) — grały

lub międzynarodowe miały sens, ko- one już przed wojnę; wreszcie trzecią,!
nieczne jest posiadanie odpowiednich najmłodszą, która rozpoczęła grę w ko-

maszyn oraz doskonale wytrenowa- szykówkę dopiero po wojnie: Mamiń-

nych zawodrfików i w tym celu zamie ska, Pudłówna i Kowalówka (Wisła,
rzamy wysłać do Anglii na trening żu Kraków).

Z CSR spotyka się Polska poraź trze-

ci. Pierwszy mecz rozegrały siasae ko-

wyk arki nit mistrzostwach Europy w

1931 r. w Strasburgu, wygrywając 12:8.

Polska zdobyła wówczas wiećmistrzos-

two Europy. Drugi mecz z CSR w r. z.

w Pradze zakończył się naszą przegra-

ną 27:51. Z zawodniczek, które w nie-

dzielę wystąpię w reprezentacji Polski,
grały w Pradze: Jaźnicka, Paclilowa,
Kaniecks i Gruszczyńska.

Reprezentacja CSR przyjeżdża do

Warszawy po meczu z Budapesztem.
Skład zespołu będzie następujący:
Stheinostova, Fragnerova, Merlioutova,
Preussova (Sparta.), Praga), Divecka

(Zelezn. Hradec . Kralove), Markova

(SK Zidenice), Tomaskova, Vagnerova,

liczone sę różne konkurencje lekko-

atletyczne. Druga z kolei rubryka ta-

beli to punkty według tabeli fińskiej;
dalsze — od lewa do prawa

— znów

odpowiednie dyscypliny królowej spor-

tów. Rekordy świata są w tatabeli pod-
kreślone.

Przeanalizujmy dla przykładu pierw-
szą rubrykę poziomą. Znajdziemy naj-
pierw podkreślony linią rekord świata.

Jest nim skok • tyczce — 4,77. Wynik
ten odpowiada 1292 punktom według
tabeli fińskiej. Popatrzmy teraz na inne

rubryki pierwszej linii, aby przekonać
się do jakich wyników mtiszą dojść lek-

koatleci w innych konkurencjach, aby
dorównać rekordowi Warmerdama. Zo-

baczymy z niemałym zdziwieniem, że

naprzykład miotacz kuli musiałby
pchnąć ją na odległość 13,09 m, a sprin
ler musiałby przebiec 100 m w czasie

9,76 sek.!

Buckova (Sokół Znborcwsky), Kopacko-J Rozpatrując to zagadnienie z innego
va (Slavia), Mirovicka (Sokół Praga). • punk^ widzenia, a mianowicie ze stro-

Najczęściej, po 3 razy, występowały
w reprezentacji cztery pierwsze oraz

Kopackova. Najwyższa w zespole jest
Tomaskova — 1.76 m, najniższa Buc-

kova — 1.60 m, najstarsza Preussova
— 25 lat, najmłodsza Fragnerova — 20

lat, . .. najcięższa Markova — 70 kg, i j
najlżejsza Vagnerova — 54 kg. J

Wszystkie zawodniczki Sparty widzie- '

liśmy w grudniu w Polsce podczas j

ny rekordu światowego w biega na 100

m — 10,2 sek.. (ostatnia rubryka pozio
ma), zobaczymy, że tabela fińska daje
za ten rezultat zaledwie 1109 punktów,
co przy dzisiejszym wysokim poziomie
lekkoatletyki światowej odpowiada ta-

kim średnim w skali międzynarodowej
rezultatom, jak 14:16,2 min. na 5.000 m

czy 4,41 w skokn o tyczce.

A przecież rekord 10,2 na 100 m

. Jestem krótkowidzem i muszę wal-

czyć w okularach, proszę zatem o uni-

kanie ciosów w głowę!

Kariera zawodnicza kończy się prze

ważnie w wieku 35 lat. Potem nastę-

puje fotel w zacisznym kąciku miesz-

kania, miękkie pantoflą i ogromna

garść wspomnień.
Granica ta jednak nie jest nieprze-

bytą zaporą dla wszystkich bez wyjąt
ku sportowców. Tak jak w każdej re-

gule są wyjątki. Takim właśnie fno-

menem jest 35-letni murzyn amerykan
ski Dave Albritton, wicemistrz olim-

pijski z Berlina i murowany niemal

ksndvdat na wyjazd do Londynu.

Aby jednak utrzymać się przez taki

szmat czasu w formie, Albritton pra-

cuje nad sobą bezustannie. Ten trzy-

dziestopięcioletni skoczek wzwyż wie,

wanie przez okres jednego tygodnia,
tc później muszę stracić dwa razy ty

le czasu, aby odrobić stracony teren.

Zgodnie z tym, Albritton pracuje
nad swą formą fizyczną przez cały
rok i od czasu do czasu występuje w

większych zawodach, gdzie regularnie
przekracza 2 metry.

Jego program pracy jest właściwie

bardzo prosty. Dużo gimnastyki, co ra

no odbywa dłuższe marsze, po połu-
dniu grywa w tenisa, a czasem upra-

wia siatkówkę i koszykówkę. Albrit-

ton jest z zawodu nauczycielem. Ka-

rierię sportową zaczął już jako uczeń

gimnazjum w Cleveland, do którego
w tym samym czasie uczęszczał Jessic

ningu przedłuża dwukrotnie okres po-

wrotu do pełnej formy. Sam mówi w

ten sposób:
— Jeśli pozwolę sobie na próżno-

! inayki

w eksjpadlycii Meksyku

Milji.CO Cl!' 1
,'. fObsi. w!.i - Mt?k

»yki»\?ki Kpmitfct Oiioipijski «wróci!

się z jirośłią dc. władz br,-tyskich oj LONDYN. (Obsł. wł.J — Chińczycy
zeztvoU.sk- na wwiezienie do Anglii ; zapowiedzieli już przyjazd do Londy-
500 żs-wy.-ri kar i ll)D indyków. Mefs • j nu 50-osobowej ekipy olimpijskiej. W

syhańcz-fcy dbają, 'tik widać, o żołąsl- I skład drużyny wejdzie 10 delegatów
ki swych, reprtzeiitantów i dogadzają > Chińskiego Komitetu Olimpijskiego,
im, jŁ-.t tnogą. Czy jednak drób pomo- [ trzy lub cztery zawodniczki oraz 36 za

że :m do sukcesów? wodników. .

że w jego wieku każda przerwa w tre Owens, późniejszy zdobywca 4 zło-

toiirnee tego zespołu i podziwialiśmy j utrzymuje się już od paru ładnych lat

wówczas wysoki jego poziom. j i nie znalazł się jeszcze człowiek, któ-

W poniedziałek drużyna CSR spotka ' T przebiegłby ten dystans w czasie

się , pOjd*' firmę £r?gi z reprezentacją /krótszym, podczas gdy w tyczce na

Warszawy, a w środę różegra,mecz wostatnich choćby zawodach w Nowym
Łodzi z reprezentacją tego miasta. | 'orku Ricbard skocz >ł4 ' 42 "

Niedzielny mecz będzie 16 meczem) Jeśli klasyfikowalibyśmy rekordy

międzypaństwowym Polski w koszy-! świata według dzisiejszej tabeli fińskiej,
kówce kobiecej. Pierwszy mecz roze- to kolejność ich byłaby następująca:

grała reprezentacja Polski w 1931 r. w

JEDENASTKA „CZARNYCH KOSZUL"

kolonia przegrała swój drugi mecz li-

gowy, ule£ajttc V® i^orszoałie Cracavii

2:5. Stoją od letvej: Szczepaniak, Bo-

rucz, Giensmtotvski, Brzozowski, Świ-

carz, Ochmański, Szularz, Woiosz, Jaż-

sscfci, Szczawiński i WiSm&eua&i

tych medali na Olimpiadzie w Berli-

nie.

Lekkoatletyka nie była jedyną pa-

sją młodego, dobrze zbudowanego ma

rzyna. Albritton uprawiał również

boks i w pewnym okresie był amator

skim mistrzem Clevelandu w wadze

półciężkiej.
Po skończeniu szkoły miał do wy-

boru: albo zostać zawodowym bokse-

rem, albo też 'skoncentrować się na

skoku wzwyż. Za namową siostry wy-

brał to drugie i ód tej chwili znaj-
duje s!ę stale w czołówce amerykań-
skich skoczków. Najlepszym jego wy-

nikiem jest skok na wysokość 2.10 m,

uzyskany w 1937 roku.

Ideałem amerykańskiego skoczka

jest przekroczyć granicę 7 stóp, to jest
2.13 m.

| — Może nie uda mi się przejść tej
granicy — powiedział Albritton — ale

pewien jestem, że przekraczałem już
tą wysokość w chwilach, gdy pokony-
wałem niżej ułożone poprzeczki. Wie-

rzę jednak, że znajdzie się taki sko-

czek, który pokona tę wysokość.
Skok wzwyż jest teraz bardzo dobrze

rozpracowany stylowo i uważam, że

ja£ niedługo siedem atóp scstaaie

jtHrses człowieka pokocuimycL

....

Asbjoern Ruud, imjmtoasza latorośl

słynnej rodziny narciarskiej, uchwycony
obiektywem, fotoreportera na progu

skoczni narciarskiej

Krakowie ze Szwecją z wynikiem
34:14. r-W Strasburgu na mistrzostwach

Europy' zwyciężyliśmy CSR 12:8, a

przegraliśmy z Francję 19:25, zdoby-
wając tytuł wicemistrza Europy. W

1934 r. w Londynie przegraliśmy s

Francją 25:32.

Na akademickich mistrzostwach świa-

ta w Budapeszcie w 1934 r. Polska ozy

skała s Węgrami 37:15, z Łotwą 27:13,
zdobywając tytuł akademickiego mi-

strza świata. Drugie mistrzostwo Pol-

ska zdobyła w Paryżu w 1937 r. zwycię-
żając Łotwę 30:26 i 37:29—jedno spot-

kanie było 23:29. Na mistrzostwach Eu-

ropy w Rzymie w 1939 r. Polska grała

, Łotwą 24:21, Włochami 19:27, Szwaj-
carią 34:6 i Francją 34:19. W Kownie

w 1939 r. przegraliśmy s Litwą różnicę
1 pkt — 28:29ż Bilans punktów przed
wojną wyniósł 373:293. Dodając do te-

go wynik zeszłoroczny z CSR, koszy-
karki nasze mają ogólnie dodatni bi-

lans 400:344 pkt.

Najwięcej meczów w reprezentacji

grały: Prószyńska 15, Woynarowska 13,
Jasna 12, Woźniakiewiez 11, Wiszniew-

ska, Gruszczyńska po 10, Braskiewiczo

wa i Kwaśniewska po 8. (Z. W.)

1) Skok o tyczce — 4,77 sa,

2) Rzut dyskiem — 54,99 m,

3) Rzut oszczepem
— 78,69 m,

4) Pchnięcie kulą — 17,39 m,

5) Skok wswyż — 2.10,5 ES,
6) 110 m pł, — 13,7 sek.,
7) 5.000 in — 13:58,2 min.,

8) 800 m — 1:46,6 min.,
9) 1.500 m — 3:43,0 nita.,

10) 400 m — 46,0 sek.,
11) Rzut młotem — 58,99 m,

12) 400 m, pł. — 50;6 sek.,
13)Skokwdal—8,13m,
14) 100 m — 10,2 sek.

Na tabelę fińską patrzę krytycznym
jkiem nawet sami jej twórcy — Finno-

wie. Jak głoszą wieści, z Helsinek, tam-

tejsi spece lekkoatletyczni opracowują'
już nową, bardziej dokładną i odpowia-
dającą rzeczywistości tabelę. Obecna,
która jak' już wspomniano faworyzuje
konkurencje techniczne, będzie jednak
obowiązywać przy obliczaniu wyników

dziegięcioboju na najbliższej Olimpia-
dzie. Dlatego też ten konkurent, który

opanuje przede wszystkim skoki i rzu-

ty, zdobędzie palmę pierwszeństwa w

tej najtrudniejszej dyscyplinie sporto-

wej.

{Panktgi100m. j «0 m. ;866m. jl.SMn.:8.U0i PJ.
;«ae KI
; pS. \ Witalij Wdał I TGENLI»: Heis : Bgris : fcHoe -Osiesep

1202 j 9.76 1 44 .20 ;1:48.2 13:35.4 il3:34.5[ 13.27 ; 48.20 i 2.16 j 8.61 \ 4 .77

1216 i 9.93 j 45.15 :1:45.3 :3:39.7 ;13:50.9j 13.58 j 49.29 j 2.12 j 8.30 i 4 .03

1214 j 9.94,: 45.18 |t 45.3 |3:39.8 :13:51.4:13.59 ; 49.33 j 2.12 j 8.39 ! 4 .62

1203 j 9.97 I 45.31 :1:45.6 ;3:40.5 jl3:53.8; 1&63 j 49.50 j 2.11 ; 8,35 U.59 .5

1196 I 999 I 45.39 11:45.8 1340.9 jl3:55.4j 13.66 | 49.61 2.10.5. 8 .33 : 4.59

1187 j 10.00 1 45.50 ;1:46.1 :3:41.5 jl3:57.5j 13.7 5 49 .75 j 2.1-0- j 8.30 '

1184 j 10.01 j 45.54 [1:46.2 >.41 .6 \l8582\ 13.711-40 .80.! 2.10 j 8.29

1169 110.05 j 45.72 ,1.46.0 3:42.6 114:01.7118.78 ; 50.03 i 2.08 1 8.24

1162 110.07 ; 45.81 [1:46.8 >43.0:14:03.3! 13.81 | 50.15 | 2.08 j 8.22

1147 110.11 \46.0 :1:47.3 [3:43.9 [14:06.7113.88 i 50 .39 1 2.07 j 847

1139 [10.12 ! 46.1 jl:47.5 13 44 .4 i 14 08.8) 13.91 j 50.52 j 2.06 ' 8.15

1134 j 10.14 i 46.16 [1:47.7 ;3:44.8 jl4:10.sj 13.94 [ SOS [2.06 .5 4 8.14

1131 j 10.15 ; 46.20 jl.47 .8 :3:45.0 |14:i0.8j 18.95 | 50.65 [ 2.0« ! 8.1$

1109 | 10.2 ; 46.4S j 1:48.4 )3:46.4 jI4:16.2j 14.05 j 51.02 ) 2.05 | 8.05

18.09 [ 56.86 j 64.21 :81.75

17.49 54.99 I 61 .69 j 78.86

17.48 [54.97 )61.63 [73.69

' 54.59 j 61.24 1-78.3517.39

17.33 1 54 .38 ; 60:99 i 78.08

| 4.56 ) 17.27 5U5 j 60.69 :77-72

: 4,55 [17.25 ;54.07 160.59
;

77.60

4.54 ) 17.13 1 53 .07 i 60.07 ; 77.01

4.52 [17.06 »1.49 [59.83 [76.73

4.49 j 16.94 [53.13 j 50.31 j 76.12

4.47.5 [16.86.5) 52.92 \SS.99 [ 75579

4.47 :16.84 I 52.79 ) 58.85 i 75 .60

: 4.45 116.81 ) 52.70') 58.75 i 75 .47

4.41 116 .63 i 52.11 [57.96 [74.58
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sukcesem szkoły Keveyn i ambicji uczniów
ZWYCIĘSTWO, jakie odnieśli pol.

scy szermierze nad reprezentacji}
Czechosłowacji jest, obiektywnie mó-

wiąc, wielkie. Wielkie przede wszystkim
tym, że zostało wygrane we wszystkich
trzech broniach i to w wysokim sto-

sunku.

Wielkość tego sukcesu jeszcze Jaskra-

wiej występuje, gdy uświadomimy so-

bie, że Czesi w szermierce dzisiaj są

potęgą.

Na potwierdzenie 8 ego wystarczy

Jednnko-woż, jak się okazało

był sporządzony dobrze.

Wielce pocieszającym i znamiennym
jest fakt, że aczkolwiek składy wysta-
wione przeciw Czechom były najlepsze,
to jednak nie były one jedyną i osta-

teczny możliwością zgroina-d-zonych w

Zakopanem szermierzy. Bez większych
trudności można było sporządzać drucie

składy, jeżeli już nie dorównywujące
drużynom reprezentacyjnym to nie wie-

le im ustępujące, co jest zjawiskiem

skład żliwości. To samo można powiedzieć
o Banasiu i niektórych innych zawod-

nikach.

przejrzeć wyniki ich międzynaroJ>- ! w;eIce korzystny^ i datującym się wła-

wych spotkań. Na przestrzeni ubiegłego •
£cłwle doplero od ^apiań&icgo obo-

roku Czesi wybrali s Austrią 2:0,' 2U-

• Belgią 2:1, z Francją zremisowali, i

Dla le^zej oceny Czechów należy j CO CECHUJE NASZYCH

rwróeić uwagę na wysoki stosunek w j SZERMIERZY

jakim wygrywali spotkania.^ ( Zarówno w oninii fochmistrza Ke-

Z Austrią w szabli wygrali 12:4, , veya, który doskonale jest zorientowany
B Francją 10:6 (grudzień 1947 r.) . Dla w poziomie światowej szermierki, jak
oceny klasy szermierzy czeskich, eho- ' i fsdm^iótrz.a Popiela, a także fachow-

cśaż pośrednio, trzeba wzdąć pod uwagę ! ców czeskich i polskich, szermierzy na-

Szermiercze Mistrzostwa Świata s roku|«yc}i cechuje wielka agresywność i wo-

1947 w Lizbonie. W mistrzostwach ś-wfa- ia zwycięstwa; inicjatj-wa, ustawiczne

ta Czechosłowacja zarówno jak i Polska i dąż, taiie do ataku, unikanie sytuacji wy-

udziału nie brała. Natomiast w miesiąc j łęcznie obronnych, «zyiikość i wytrzy-

po mistrzostwach w Lsabonie odbyło się małość.

spotkanie w Lańskieh Łaźniach z vice-

mistrzem świata w szabli — Belgię.
Spotkanie to Czesi wygrali lekko.

W Zakopanem więc Polacy wysoko zwy-

ciężyli pogromców vicemistrza świata.

Fakt ten jest dostatecznie wymowny.

To nie są jakieś spekulacje naciąga-
ne, to jest rzeczywista ocena sil.

Ccchy te z równą siłą występują
u mężczyzn i u kobiet. Kevey dopatru-
je eię w tym cech polskiego tempera-

mentu—dyspozycji wrodzonych, a więc
tym trwalszych.

WIELKIE MOŻLIWOŚCI
Nowa szkoła Kcvey'a jeszcze nie zu-

pełnie weszła zawodnikom w krew,
jeszcze nie jest ich własnością i zaso-

bem, z którego w błyskawicznych ak-

cjach walki korzysta się odruchowo. To

jest jednak zrozumiałe, na to potrzeba
dłuższego czasu i jeszcze częstszej pra-

cy z Keveyem.
-Kevey, w pojęciach naszej dotychcza-

sowej szkoły szermierczej przekonywu-
jąco obalił wiele obowiązujących do

niedawna kanonów. Na całkowite przv-

iivo jtnie naszym szermierzom szkoły
Kevev'a potrzeba jeszcze kilkumie-

Krcztiej suirJcrmej prany, takiej jaka
była na zakopiańskim obozie z fanaty-
kiem polskiej E-zcrmierki KeveyVin
i jego po:nornikiem fechmistrzem Po-

pielem, ongiś praw; ręką Nycza i La-

skowskiego.

SZERMIERKA NA OLIMPIADĘ!

Po analizie sukcesu naszych szermie-

rzy nad reprezentacją Czechosłowacką,
jak również orientując się w poziomie
światowym tego sportu i naszych możli-

wościach trzeba stwierdzić obiektywnie
i z całą stanowczością, że poziom szer-

mierki polskiej jest bardzo wysoki,
a co najważniejsze, że rozwój naszych
szermierzy jest stały i nieomal nieogra-
niczony. W tym stanie rzeczy P.K . OL.

jak najśpieszniej winien otoczyć opieką
szermierkę i umożliwić im staranne

przygotowanie się do Olimpiady lon-

dyńskiej. Hasłem więc niech będzie:
Szermierze na Olimpiadę!

Na Olimpiadę po zwycięstwo, co .ila

polskiej szermierki nic jest rzeczą ani

nowa ani trudną do osiąęnjęcir,.

Migawki zakopiańskie
ole bez nurt

STOP! STAWIĘ SIĘ NA MECZ

BÓWNOCZEŚN1E z rozpoczęciem
przedolimpijskiego obozu szer-

mierczego w Zakopanem wyjechał za

granicę w sprawach Ministerstwa Ról-

w spotkaniu z Czechami w szpadzie
wygrał 3 ualki, a tylko jedną przegrał.

DWA TELEFONY:

FO ZAWODACH, i u czasie bankie-

tu, który miał miejsce u powszech
nictwa, jak również w sprawach P. Zw.: nie zrMUeg0 Jędrusia' rozległ się do-

Szermierczego (Międzynarodowy Kon- j noŚHy glos porłricra:

gres Szermierczy w Brukseli) doskona-l
_

Telefon s Pragi do patia Sokola,
ły zawodnik śląski dr. Nawrocki. W\ doskonały ruvjodnik czeski,
obozie panowało przekonanie, że Na- Uenildc wsta { od stolu i bez entuzjaz-
uirocki wskutek uciążliwej podróży dla\mu podsze dł do telefonu — wiadomo-

spotkania z Czechosłowacją, będzie stra

eony. !
ści, jakie miał przekazać Pradze nie

były przyjemne.
Tymczasem do komendy obozu na- j Przy telefonie zabawił parę minut,

deszła od Nawrockiego z Brukseli de- i po czym s posępną miną • powrócił da

peszą: Jestem w Brukseli stop trenuję i stołu.

stop liczcie na mnie stop". Po jakimś czasie do telefonu wezu»

rr> . •.
- • j, . I no mjr. Brzezickiego — dzwoniła Wer

1 ej samej treści nadeszła następnie •

depesza zParyża: 17-go marca przyszła \S"a
-

Ja '

! Majordepesza z Zurychu: „Czuję się dobrze j
stop stawię się na czas stop".

Bliźniacza depesza przyszła również

z Pragi. W dniu zawodów w obozie

zjaioił się Nawrocki!

Coprawda o swej formie musiał *

przekonać kpt. związłcowtgo Friedri-

cha, co uczynił bez wysiłku, a

rozpromienioną miną udoi

się do telefonu, a po 20-tu miruitach

wrócił z jeszcze bardziej wesołą miną.
Obaj właściwie tylko przekazali do

swoich stolic dwie wymowne, tytko w

innej kolejności, ustawione cyfry*

OLIMPIJSKA KADRA SZERMIERZY

Pod koniec przedolimpijskiego obo-

su, przy codziennych treningach i przy
^^^

racjonalnie stale podnoszonej kondycji,"
potziom szermierzy podniósł się znacz-

nie. W szabli zrobiono eliminacje, któ- „

re w finałowych walkach uszeregowały jj zaw0( lI1 ików,
zawodników następująco: Wójcik, Za- i

czyk, Banaś, Fokt, Dobrowolski, Brze-

zicki, Hałupka, Fremiz, Wójcicki.
Finał we florecie dal następującą ko-

lejność: Markowska, Nawrocka, Seriny-
Bulska, Szrejderówna,: Skupicniówna.

W. szpadzie -eliminacji nie robiono na

skutek braku '

aparatu do sędziowania.
Ze sporządzeniem składu drużyny prze-

ciw Czechom Icpt. związkowy Friedrych
miał wskutek tego wiele trudności.

BRAKI

Jakie brnki u polskich szermierzy do-

strzega oko fachowca?

Otóż przede wszystkim wyczuwa

u nich

się

2 maja będzie dniem masowych bie gów narodowych w całe; Polsce. Aby
zosta! osiągnięty cel biegów, konieczne jest odpowiednie przygotowanie
się zawodników. Udział w biegu bez sumiennego treningu mógłby spowo-

dować szkodliwe następstwa dla zdrowia. W poniższym artykule podamy
w ogólnym zarysie sposób przygotowania się do biegów narodowych, któ-

ry ma ułatwiać kierownikom grup przeprowadzenie zaprawy z zawodni-

kami. Sądzimy, że w miejscowościach, gdzie nie ma fachowych instrukto-

brak otrzaskania w międzynaro-!
r6w ' zna}d 3s' :<? lndńe cb

*
tal do trenowania swych młodszych koleżanek

walkach, walkach w wielkim j
1 kolo

»
ćw '

» P«^tssd!owanie tych wskazówek ułatwi im pokierowanie
stylu. j «""kfilM"-

_

Wyraźnie występuje to u młodszych ! Do draa biegów narodowych mamy

przykładem je«t młody jeszcze 5 tygodni, a więc dość czasu na

I śląski zawodnik Wójcik. to, r.lty 2 i.':s ja stanąć na starcie odpo-

Wójcik w eliminacyjnych spotkaniach
!włednio

Flotowanym. Obowiązkiem
grupy olimpijskiej zajął I-sze miejsce,;
gdy tymczasem w porównaniu z wyga-

mi międzynarodowej planszy, jakimi
niewątpliwie są Zaczyk, Sobik- względ-

PUCHAR IM. ROMANA KANTORA

W
ICEPREZES P. Z. Szerm. jest

Bogumił Kantor % Łodzi. P. Kan-

tor, ojciec Romana szermierza • olim-

pijczyka zamordowanego przez Niem-

ców 10 Oświęcimie, jest oddany całko-

wicie polskiej szermierce. Nic też dziw-

nego, te szermierze polscy są oddani

również swemu wiceprezesowi.
VIII-bieg 2.000 m; bieg 2 raxy po Spotkanie Polska — Czechosłowacja

200 m na % siły 1 przerwą 5 — 10 mi- odbywało się o srebrny puchar im. Ra-

nut.

: ksżdego itrzesfc&a biegów narodowych
; jest odbycie co najmniej 8 treningów.
Nieodzownym warunkiem rozpoczęcia

i treningu jest dobry stan zdrowia. Z

nie Nawrocki wypadł raczej ^ab^To I cWiJ ? zaprawy należy tre-
' nować regularnie i systematycznie we-

samo obserwuje się u pewnego zazwy-

czaj Fokta. Dla Fokta spotkania mię-
dzynarodowe są jeszcze zbyt- wielkim

przeżyciem i nieco paraliżują jego 1110-

Co m&wwią nu Śląsku?
O ONI se mnie robią — krzyknął j nina w sprawie jego meczu % Cracovią,

c kpt. związkowy P. Z. P. N-u po

otrzymaniu z Łodzi depeszy zawiada-

miającej, że Włodarczyk i Baran nie

przyjadą na mescz sparingoivy (po-
przednio odebrał kpt. telefon s Krako-

wa, że Parpan i Gędłek są chorzy).
Okazało się jednak, że przyczyną zde-

nerwowania nie były hiobowe wieści,
ale adres depeszy — kpt. Alfons.

£AP1TAN Śl.OZB, Łukaszewski ód

kiłku dni szuka w Katowicach chęt
nych do przyjęcia zakładu, że czterech

ślązaków zdobędzie tytuły mistrzów

Polski. Ponieważ na Śląsku nie ma zbyt
wielu chętnych (/ukaszewskiemu wie-

rzą), podajemy adres Lukasseivsldego —

Warszawska 31 do wiadomości pozna-

niakom, łodzianom, gdańszczanom, któ-

rzy mają również apetyty na parę tytu-
łów.

A. K. S. prócz utraty dwu punktów
mistrzowskich na meczu s Wartą stracił

jeszcze i ,Jcilka" złotych. Kibice wyła-
niali główne wejście, przez które dosta-

ło się co najmniej 1000 osób na gapę.

WZWI4ZKU z porażką A. K. S-u

wzrosło na Śląsku zapotrzebo-
wanie na dzwonki, grzechotki i trąbki,
bez których szanujący się kibic nie

przychodzi na mecz. Kibice przekonali
się bowiem, że akcja zaczyna się do-

piero po trzecim dzwonku i nie wystar-

czy manipulować jednym, gdy pupile
znajdują się pod bramką przeciwnika.

PO MECZU z Czechosłowacją w

Warszawie' jsst jeszcze kilka ty-

godni czasu, a w Katowicach już my-

śli się o specjalnym pociągu, który za-

wiózłby do Warszawy około 1000 osób.

ZGODA (Świętochłowice) może stać

się kością niezgody między Krako-

wem i Śląskiem. Świętochłowiczanie za-

jęli pierwsze miejsce u> rozgrywkach
0 wejście do ligi koszykoivej, ale Krn-

kói••: nie chce tego uznać. Wydział Gier

1 Dyscypliny P. Z. P. R u wykazał tyle
złej u-ołi, chcąc przeforsować Cracouię
do ligi (sędziowie krakowscy też mieli

coś do powiedzenia), że na Śląsku na-

tiuje zupełnie słusznie, oburzenie na

decyzje delegata P. Z. P. R-u

iW.G.iD.

Inna zupełnie sprawa, że najlepszą
drużyną mistrzostw był Pomorzanin,
który ze Zgodą przegrał, będąc wypro-

wadzonym 2 równowagi, które dopro-
wadziło pomorzan do płaczu na boisku.

Zarząd P. Z. P. Ii. powinien roz-

strzygnąć niej tylko odwołanie Pomorza-

D

ale i wyciągnąć konsekivencje w stosun-

ku do osób, które go niesłusznie repre-

zentowały.
O TRZECH razy sztuka, można

powiedzieć o meczu szczypiorniaJca
między mistrzem Polski A. K. S. (Cho-
rzów) i Chrobrym (Grochowice). Jest

on znów zapoiviadany (w ub. niedzielę
nie odbył się), tym razem jako przed-
mscz spotkania piłkarskiego A. K. S. —

Haladas w święta wielkanocne.

•

Naprzód (Zawada) 1 Błyskawica
(Bełk) połączyły się. Nowe towarzy-
stwo nosi nazwę Zgoda (Bełk — Za-

wada).
Kopalnia Dębieńsko została ukara-

na naganą przez podokręg rybnicki z3

pominięcie drogi służbowej.
Pod kręg rybnicki zarezerwował

dla siebie termin 16 maja. W daiu

tym odbędzie się mecz Częstochowa
— Rybnik.

Od 5 kwietnia w poniedziałki przy-

jeżdżać będzie do Rybnika trenei-

Śl.O.Z.P.P. — Wiśniewski. Kluby
zobowiązane są wysyłać na treningi
najzdolniejszych piłkarzy.

175.000 zł subwencji pragnie otrzy-
mać podokręg rybnicki do zarządu
Śl. O. Z.P.N. na pokryciekosztów|g £[ ^

jubileuszu 25-lecia istnienia. j
Siła (Mysłowice) zwróciła się do 1 produkuje

Katowickiego Zjednoczenia Przemy- i Spółdzielnia łf

dług" podanych "niżej wzorów.

Na treningach nie należy zbytnio
wysilać się. Biegać trzeba wolno i swo-

bodnie, zwracając uwagę na głęboki od-

dech. Nigdy nie należy zatykać ust

chusteczką, jak to się często spotyka u

niedoświadczonych biegaczy.

Biegać należy na podłożu miękkim,
trawiastym lub piaszczystym. Po każ-

dym treningu należy wziąć ciepłą ką-
piel lub umyć się w ciepłej wodzie, po

czym wytrzeć się szorstkim ręcznikiem.
Nie wolno ubrać się w tp samą odzież

w której biegało się.

Błoto lub śnieg nie mogą być prze-

szkodą w treningu. Brodzenie w śniegu
jest bardzo wskazane, gdyż przez pod-
noszenie kolsn wyrabia się wytrzyma-
łość nóg.

Biegi przełajowe można uprawiać sa-

wysSawics

70 olimpijczyków
MONTEVIDEO (Obsl. w!.). Urugwaj wy-

syła na Olimpiadą 70 zawodników i aż 30

ofliciali. Zawodnicy startować będą w

lekkoatletyce, koszykówce, boksie, kolar-

stwio, szermierce, pięcioboju nowocze-

snym, wioślarstwie, pływaniu i jachtingu.

F?SZ0LKS
PIŁK1RSKIE

Y

motnie, bądź w zespole, dobierając
partnerów, pod względem wieku i .siły.
Początkującym nie wolno ćwiczyć się
razem z zaawansowanymi.

Jeżeli w czasie biegu odczuje się
silne zmęczenie, należy bieg przerwie
i przejść pewien dystans aż do odzyska-
nia sił.

i t. p . artykuły
trykotaiskie

9?

Warszawa, Marszałkowska 117słu Węglowego o przydzielenie tere-

nu na boisl- piłkarskie.
S. K. S. Tęcza (Katowice) został

skreślony z listy członków Śl. O. Z .

PN.

Rytr.er wzbogacił się o następują-
cych graczy rozwiązanej Silesii—Szy-
murę, Pierchałę, Murasa, Markitona,
Kurzeję, Kluszczyka, Dziwokiego,
Dziubę, Dyczkę i Buchalika. \

Warto tu przypomnieć, że Silesia

wygrała niedawno z Rymerem 7:1, co

wskazuje, że Rymer otrzymał poważ- szarav/a, Piast — Naprzód
ny zastrzyk (odczuwała to na sobie Ligocianka — Pogoń, B. B T, S. -

Tarnovia, przeciw której grała już po . WalCOwnia, Ledu a
— Concordia,

łowa nabytków, potwierdzonych przez j
^^

n _ Zab}ooie _ Wyzwoje

me, Hejnał — Kop. Dębicisko, $ato

Klasa A śiąska
Kluby śląskiej A-klasy nie zaznają

w czasie Świąt odpoczynku. Jak w

każdym tygodniu walczyć będą o mi-

strzostwo. Przewidziane są następują-
ce spotkania.

grupa I — Hutniczy K. S. — Ko-

(Janów),

P. Z. P. N. w rekordowym tempie), j

MISTRZOSTWA TENISOWE USA i ^
~ Eminencja, Z. Z. K. -- Sicmia-

NEW YORK (Obsl. wł.) . W finałach mi- nowiczanka, Błyskawica — Kop. IU -

strzostw tenisowych USA w hall padły
następujące wyniki:

Finał panów: Bllly Tambor! pokonał Sid

Schwartza, mistrza USA w kałagorił Junio-

rów 4:ó, 8:4, 9:7, 4:2.

Finał pań: Particie Todd pokonała l-orie

Hart 3:6, 4:3, 6:2.

towice,

grupa III — Polonia — Huta Pokój,
Slavia — Wawel, Órzcgów — Śląsk
Św., Naprzód (Lip.) — Ruch (Radzion
ków), Śląsk (T. G. — Azoty.

W ceasie biegu Inb marszu należy
zwracać, uwagę. Jia- «tyl; prawidłowy
styl ułatwia zarówno bieg, jak i marsz,

W czasie biegu tułów powinien być lek-

ko pochylony do przodu. Nie należy za-

dzierać głowy do góry. Wzrok musi być
skierowany przed siebie. Ramiona win-

ny być ugięte w łokciach, mniej więcej
pod kątem prostym, a palce lekko zwi-

nięte w pięść. Łokcie należy trzymać'
blisko tułowia. Starać się biegać kro-

kiem dość długim. Podczas biegu
i marszu stopy należy stawiać równole-

gle. Pod górę biegniemy krokiem krót-

szym, z góry — dłuższym.

Trasę biegu lub marszu urozmaicać.

Trenować można najmniej w 2 — 3

godzin po posiłku. Sen powinien wyno-

sić 8 gadzin na dobę. Pamiętajmy, że

alkohol jest naszyim wrogiem nr. 1 . Na-

łogowi palacze tytoniu muszą w okre-

sie treningu ograniczyć się.

Każdy trening musi być poprzedzony
„rozgrznniem" się, lekkimi ćwiczeniami

gimnastycznymi, jak wymachy ramion,
skłony i krążenie tułowia, podnoszenie
kolan, pod sil oki na jednej i dwóch no-

gaclij szybki bieg w miejscu. Po wła-

ściwym biegu należy wykonać kilka

ćwiczeń rozluźniających. oraz spokojny
marsz na dystansie około 400 m.

Pod pojęciem marszobiegu należy ro-

zumieć , marsz wolnym krokiem na po-

czątku. Krok ten przyspieszamy stop-
niowo i następnie przechodzimy do

truckcikii; tzn. biegu zupełnie wolnego,
swobodnego, po czym zwalniamy tem-

po aż do całkowitego uspokojenia <.ię
oddechu. Podczas marszu ramiona mu-

szą pracować energicznie.

Poniżej podajemy 6chemat treningu.
Trenować się należy w niedzielę i śro-

dę lub poniedziałek i czwartek, pamię-
tając o przerwach 3 — 4 dni pomiędsy
treningami.

TRENING DLA MĘŻCZYZN
POWYŻEJ 18 LAT

Trening dla tej grupy na 2.000 m po-

winien wyglądać następująco:
I-marszobieg na dystansie około 2.000

m; bieg 300 m na pół siły i szybkości.
II-szybki marsz 1.000 m; bieg 500

m na pół siły i szybkości.
IH-marszobieg 2.000 m; bieg dwa ra-

zy po 300 m na pół siły i szybkości
z przerwą 5 — 10 minutową.

IV-b:cg 1.000 m na pól siły; bieg
400 m z przyspieszeniem tenipa.

V-niarwobieg 3.000 m; bieg dwa 'a-

zypo100mna%siłyzprzerwą5—10
minut.

VI-bicj» 2.000 m na pół. siły; bieg
300 rn nu % siły.

VII-bieg 1.000 111; bieg 400 in nu pół
1 siły.

Chłopcy w wieku od 16 — 18 łat,
którzy przygotowują się do biegu naro-

dowego na 1.000 m winni trenować się
według poprzedniego schematu * tymi
zmianami, że dystanse marszobiegu nie

będą dłuższe od 2.000 m; należy je
stopniować na treningach od 1.000 po-

przez 1.500 m; dystanse na szybkość
winny być stopniowane od 60 pcprzez

100 i do 200 m, przy czym należy je
powtarzać na każdym treningu 2 i 3

krotnie.

Chłopcy w wie&u od 14 — 16 lit,
którzy przygotowuję się do 500 m win-

ni uprawiać marszobiegi od 809 poprzez

1.000 do 1.500 m; a biegi na szybkość
stopniować od 60 poprzez

- 100 do

200.. m.

Trening dla kobiet powyżej 18 lat na

1.000 m będzie podobny do tr?ningu
dlachłopcówww' :iod16—18lat,
a trening dla dziewcząt od 16 — 18 lat

na 50° m jak dla chłopców w wieku cd

14—16lat.

Z. W.

mana Kantora, który ku wielkiemu

wzruszeniu i uciesze wiceprezesa zdo-

byli Polacy.
• Wspaniały puchar przez łódzkich za-

wodników został zawieziony do rodzirt*

nego miasta śp. Romana, celem wysta-
wienia go na widok publiczny.

INŻYNIER KLIKA —

JACEK MALCZEWSKI

WICEPREZES Czeskiego Zw. Szer-

mierczego inż. Klika jest do złu-

dzenia podobny do wybitnego ongiś mm

larza Jacka Malczewskiego.
V „Karpowicza", ongiś modnej szcze-

gólnie jeszcze za czasów „Młodej Pol-

ski" — kawiarni, niszą na ścianach do

dziś dnia s owego okresu karykaturyi
Jacka Malczewskiego, Żeromskiego',
Kasprowicza, Sieroszewskiego i ipnyck.

Szermierze nasi pokazując inź. Klice

karykaturę Jacka Malczewskiego usiło-

wali w niego wmówić, łe dla wielkie-

go szacunku dla Czeskiego Zw. Szerm.

karykatura jego wiceprezesa zdobi ście

ny „Karpowicza". (A. R.)

BEcSągar

Odgryziony nos z Toulonu
zakwalifikował rugby na pierwsze mieisce

/KORESPONDENCJA WŁASNA)

PARYŻ w marcu

NIE jest rzeczą łatwą odpowiedzieć
na pytanie, który sport mieści w

sobie największe niebezpieczeństwa dla

widza. Zdaje się jednak, że — jak na

razie — rugby wygrało konkurs ten o

długość nosa. Nos jest w danym wypad-
ku czymś więcej, niż pojęciem obra-

zowym. Dowód przeprowadzony został

w mieście portowym — Toulon.

Na brzegach morza Śródziemnego
krew krąży żywiej, niż bardziej na

północy. Mieszkańcy Toulonu i Marsy-
lii są zresztą bardzo dumni z tego, że

posiudają bujniejszy temperament, niż

ci z „Północy", przy czym „północą"
jest pierwsza większa stacja węzłowa za

Marsylią.

gra w święta
KRAKÓW (Tel. wł.). W Lidze Ko-

szykowej odbędą się w dniach 28 i 29

bni. nast. spotkania:
W Krakowie: Wisła — AZS (War-

szawa) — niedziela i AZS (Kraków) —

AZS (Warszawa) — poniedziałek.
W Łodzi: YMCA (Łódź) — RKS

Znicz (Pruszków) w niedzielę i RKS

TUR — RKS Znicz —

w poniedziałek.
W Gdańsku: YMCA (Gdańsk) —

Warta (Poznań).

Mowe iwsirze
wv WSśSe

KRAKÓW- (Tel. wł.) . Wisła pozy-

"skała trzech nowych piłkarzy, którzy
przedstawią się publiczności krakow-

skiej na meczu Żilina — Wisłu. Są to:

obrońca Kanin z RKS-Batory, Lasocki

r. Ruchu (lewy łącznik) i Mnmoń z kra

kowsktaj Korony (lewoskrzydłowy). Ko

nin zajmie miejsce Filkn I, który przej-
dzie do pomocy, Lasocki zastąpi Rupę,
a Mamon — Wandasa.

Toulon jest miastem rugbystów. Okrf

gła piłka nożna nie mogła nigdy zna-

leźć tam rezonansu w obliczu swej ja-
jowatej 8iostrzycy. Jak wiadomo jest-
rugby grą ostrą, którą pielęgnować po-

winni tylko „dżentelmeni". O tym, ie

i widzowie powinni być dżentelmena-

mi nikt nigdzie nie napisał i może wła-

śnie dlatego zdarzył się wypadek z od-

kąszonym nosem.

Port wojenny Francji był świadkiem

i meczu mistrzowskiego w rugby pomię-

!

' dzy dwoma innymi drużynami połud-
niowej Francji Castrcs i Romans. Gdy

| sędzia przyznał Romansom bramkę
(używamy pojęć piłkarskich) dwu wi-

dzów rozpoczęło kłótnię. Początkowo
ograniczała eię ona do soczystych epi-
tetów, by zwolna przejść do rękoczy-
nu. Herve Nicolas silny barczysty chło-

pak szybko doprowadził przeciwnika
swego do mili-renia. Zdawało Bię, łe

wszystko jest w porządku, gdy nagle
„mały" nie mogąc widocznie przetra-
wić klęski, skoczył na Nikolasa i od-

gryzł mu kawałek nosa.

Nicolasa zalanego krwią odstawiono

do kliniki. Lekarz zatamował krew i

przeprowadził z miejsca skomplikowa-
ną operację. Polegała ona na wycięciu
kawałka "mięsa z miejsca,. gdzie jest
go aż za wiele i przeflancowaniu na na

rząd powonienia.
Na tym jednak nie zakończyła się

„wonna" historia. Facet o dobrych zę-

bach naturalnie zwiał nie omieszkaw-

szy uprzednio wypluć kawał odgryzio-
nego nosa na boisko, gdzie jeden z wi-

dzów. znalazł go i doręczył „zgubę" po-

licjantowi. Policjant poprosił uczciwe-

go znalazcę o oddanie zguby coprędzoj.
w klinice. Znoluzca miał widocznie

inne przyjemniejsze zajęcie i nie zja-
wił 6i"ę tam. W rezultacie Nicolas ma

koniec nosa z części ciuła, która mn

mało wspólnego z nosem, A wszystko
przez rugby, najniebezpieczniejszy sport
dla widza.
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lisimi
Maleńki Kasjanik czy

Z" YJEAJY w epoce wspaniałych osiągnięć sportowych, kiedy da-

wno już nie jest problemem np. w lekkoatletyce 10,5 na 100 m,

czy w pływaniu minuta na 100 m. Podobnie nie jest już pro-

blemem w ciężkiej attletyce osiągnięcie 400 kg w trójboju olimpij-
skim. Wyniki, które niedawno jeszcze wydawały się fantastyczne
i nierealne, dziś przekroczył niejeden sportowiec,

! W dźwiganiu ciężarów osiągane są

wyniki, które jeszcze dziś są zdumie-

wające. Przy tej okazji warto rzucić

okiem na przeszłość i przypomnieć
niektóre wyniki starej gwadii atle-

tycznej.

len świata \
olbrzymi murzyn Devis

DAWNI MISTRZOWIE BIEŻNI

MOCARZE DAWNYCH CZASÓW
Kronikarze wszystkich narodów po

w tzw. pięcioboju klasycznym: wyci-
skanie, rwanie i podrzucanie oburącz
oraz jednorącz. Bardzo szybko atleci

przekroczyli nieosiągalną, zdawałoby
się, granicę 500 kg i zaczęli szturmo-

wać niewiarygodną wprost granicę
600 kg, po 1928 r., jednak zmieniono

pięciobój na trójbój, wyciskanie, rwa-

nie i podrzucanie oburącz.

Na igrzyskach w Berlinie w 1936 r.

trzem atletom wagi ciężkiej udało się

osiągnąć 400 kg, a mianowicie Man-

gierowi (Niemcy) 410 kg, Pszeniczce

(CSR) 402,5 kg i Luchaarowi (Esto-
nia) 400 kg. Atleci wagi półciężkiej

dają imiona najsilniejszych ludzi > osiągnęli 400 kg dopiero po drugiej
j swych czasów, notując ich wyczypy. I w.0jnje światowej, a dokonał tego fe-

W XVI wieku elektor bawarski Krzy nomenaljiy s;facz Nowak, osiągając
sztof podniósł olbrzymi kamień o wa j 433 5 jtg> Dotychczas udało się osiąg-
dze około 400 f. niemieckich. Anglik J nąć 40q ^g tyjk0 g atlet0m wagi cięż-
Tofan w XVII w. podniósł kilka zwią j k;eji 2 _ półciężkiej i 1 — średniej,
zanych łańcuchem beczek o wadze j
1.836 f. angielskich. Niemiecki atleta

Nurmi i Rilola byli przez długi czas

najlepszymi długodystansowcami świa-

ta. Na zdjęciu Ritola prowadzi słynny

bieg na 10.000 m w czasie Olimpiady

amsterdamskiej

NOWY ZARZĄD MOTOCYKLISTÓW

NA tLĄSKU

Bek w XIX w. uniósł nad głową be-

czkę, ważącą 385 f. niem. Ameryka-
nin Sir wycisnął oburącz 2 kule zło-

czone drążkiem o wadze 151 kg.
Wreszcie Czech Svoboda podniósł
181 kg.

W XIX w. na cały świai rozbrzmię
wały imiona siłaczy Kenedy'ego, A-

pollona, Sandowa i innych. Przed

pierwszą wojną światową uważani

byli za najsilniejszych ludzi na świe-

cie kolejno: Hakenschmidt, Rigoulot,

Pszeniczka, Skobla, Rycha, Tiurk,
Abs i inni.

Pierwszym oficjalnym mistrzem

świata i najsilniejszym człowiekiem

został uznany w 1893 r. Kenedy, któ-

ry podniósł olbrzymi odważnik pońa3
500 kg.

PODZIAŁ NA KATEGORIE

Klasyczne dźwiganie ciężarów dało

możność podziału atletów aa katego-
ciężarów figuruje w

Oto ich nazwiska i wyniki:

1) Devis (USA) 455 kg,
2) Manger (Niemcy) 439,
3) Kucenko (ZSRR) 437,
4) Ambarcumian (ZSRR) 433,
5) Nowak (ZSRR) 432,

6) Szymański (USA) 412,
7) Łaputin (ZSRR) 405,
8) Pszeniczka (CSR) 402,
9) Stańczyk 405,

10) Bożko (ZSRR) i Luchaar (Esto
(nia po 400.

KARZEŁ I OLBRZYM

Za najsilniejszego atletę przyjęto
dotychczas uważać mistrza wszech-

wag, którym. zazwyczaj bywa atleta

wagi ciężkiej. Pogląd taki jest nie-

słuszny. Najbardziej bowiem słuszne

byłoby uwzględnienie stosunku pod-
niesionego ciężaru do wagi własnej

' atlety. Stosunek ten nazwijmy współ
' czynnikiem siły. Dla Devisa (waga
J ciężka) współczynnik będzie 4.7 .05

(544:96,7), dla Nowaka (w, półciężka)
I 5.2.42 (432.5:82,5), dla Stańczyka (w.
j średnia) 5.4.00 (405:75).

Wobec tego, że atleci dzielą się na

5 wag, jnusimy wziąć pod uwagę

wszystkie kategorie i wówczas dopie-
ro będziemy mogli odpowiedzieć na

pytanie, kto jest najsilniejszym czło-

wiekiem na świecie?

W kategorii piórkowej Kasjanik
(ZSRR) podniósł 330 kg. Kasjanik wa

ży 60 kg, więc współczynnik siły wy

nosi dla niego 5.500. Na tej podsta-
wie należy uznać, że maleńki atleta

radziecki Kasjanik, który waży led-

wie 60 kg, jest raczej silniejszy od ol-

brzymiego Murzyna amerykańskiego
Devisa, który waży ponad 96 kg. Tyl-
ko jednemu Kasjanikowi udało się do

tychczas podrzucić oburącz dwa ra-

zy więcej, niż wynosi jego własna wa

ga, mianowicie 125 kg!

Współczynniki siły .dla Devisa i Ka

sjanika w trójboju olimpijskim wy-

noszą:

wyciskanie oburącz Davis 1.4.47, Ka

sjanik 1.7 .08, rwanie oburącz odpowie
dnio: 1.4 .47 i 1.7 .08, podrzucanie obu

rącz 1,8.09 i 2.0.83 .

Stocki wygrywa z Arehadzkim
na meczu Grochów-Giył 11:5

W
PONIEDZIAŁEK odbyło się w

Toruniu spotkanie bokserskie

pomiędzy Grochowem a Gryfem, który
wyslępił do tego spokania wzmocnio-

ny Cebulakiem z Legii Chełmża i Bun-

kowskim w wadze ciężkiej z Pomorza-

nina. Spotkanie to zakończyło się zwy-

cięstwem łoruńczyków w stosunku 11:5.

Najciekawszym spotkaniem wieczoru

był mecz w półciężkiej pomiędzy
Arehadzkim a Stockim, który zakoń-

czył się minimalnym zwycięstwem Gry-
fisty, który- przeważał zwłaszcza w dru-

gim starciu. Spotkanie w średniej po-

między juniorem Cebulakiem a dobrym
technikiem Majewskim miało również

niespodziewane zakończenie. Po pierw-
szym starciu lekko wygranym przez Ce

bulaka, na poęzgtku drugiego ten ostat-

ni trafia lewym sierpem na szczękę, po-

prawia prawym prostym i Majewski
idzie na krótko na deski. Wstaje za-

mroczony w pozycji, dochodzi do nie-

go Cebulak i poprawia praw? tak, że

Majewski nieprzytomny staje w rogu,

gdzie zostaje wyliczony przez sędziego,

Skrzywdzono w koguciej Szatkowskie

go, który niewątpliwie miał remisową
walkę z Lieauem.

Najlepszym na ringu był Cebulak,

dalej Komuda, Stocki, Tomczyński.
Arcliadzki wykazał pod koniec każde-

go starcia braki w kondycji.

Wyniki: W muszej Gumowski zdo-

bywa dwa punkty z powodu niestawi&

nia się Patory. W' koguciej Licauowi

przyznano zwycięstwo nad Szatkow-

skim. Spotkanie to miało przebieg wy-

bitnie remisowy i prawdopodobnie
upomnienie udzielone Szatkowskiemu

w III st. zadecydowało o zwycięstwie
toruńczyka. Obydwaj zawodnicy za bar

dzo liczyli na swój cios, tak, że oby-

Na walnym zebraniu śląsko-Dąbrowskle
go Okręgowego Związku Motocyklowego !

wybrano nowy zarząd w następującym j .
_

składzie: prezes H. Wiosna-Rajdowicz,
ne

- Dźwiganie
w.-prezes adm. inż. Krusz, sport, dr programie pierwszej nowoczesnej o-

Chrzanowski, sekretarz mgr Hani, skarb- •• limpiady 1896 r., a mistrzostwa świa-

nik Wnuk, kpt. sport. Napierała, kpt. tu-
'

rystyczny inż. Gaszler, .szef prop. -pras

inż. Pietrzak, gospodarz Ciszewski i człon-

kowie zarządu Zając oraz Gargul.

Poznań — Gdańsk w Obłemu
pięknym pokazem boksu młodych

ta w tej dziedzinie rozpoczęto rozgry

wać w 2 lata później. Do 1928 r.

wszelkie mistrzostwa odbywały się

Ostatnie meldunki z Poznania
Druga niedziela rozgrywek piłkarskich

0 mistrzostwo kl. A minęła bez niespo-
dzianek. Wyniki osiągnięto następująca:

Ostrovia — HCP 5:5

Leader tabeli grupy l-szej Ostrovla

zwyciężając HCP umocniła swoją pozy-

cję w tabeli. Zwycięstwo białoczerwonych
było w pełni zasłużone. Bramki dla O-

strovii zdobyli Sikora 3, Trzebiatowski 1

1 Młynarek 1 z karnego. Dla HCP — Nie-
mir 2 i Stachowskl.

San — Proma (Wlerun6w) Sil

Zwycięstwo RKS San zasłużone choć

dość ciężko wywalczone. Obie strony nie

wykorzystały szeregu momentów pod-
bramkowych. Płotka, Chudziak i Kory-
towski strzelili bramki dla Sanu. Hono-

rowy punkt dla Prosny Kaczmarek.

Warla Ib — Zjednoczeni 2:2

Rezerwy Warty były w tym spotkaniu
faworytem, jednak wobec ambicji Zjed-
noczonych oddały jeden punkt. Bram-
ki dla Warty, która prowadziła do przer-

wy 2:1 strzelili Podeszwa i Melosik dla

Zjednoczonych Nawrot i Gadzińskl.

Polonia (Poznań) — lubońskl KS 1:1

Po ładnej i fair przeprowadzonej grze

obu drużyn mecz zakończył się słusznym
wynikiem remisowym 1:1 (1:0). Do przer-

wy lekko przeważał Luboński po zmianie

stron więcej gry
' mieli gospodarze. Na-

rodowski dla Polonii I Skrzypczak dla

Lubońskiego byil strzelcami bramek.

Polonia (Leszno) — ZZK (Rawlcx) 5:2
Leader grupy II Polonia zdobyła na

swym grotnym rywalu dwa dalsze punk-
ty Bramki dla Polonii zdobyli Janko-

wiak 3. Łucki i Eliński po jednej — dla

Rawic?sn obie Smektała.

BZKS Dab — Prosną (Katiss) 1:1

Ambitnie walczący zespół kaliski wy-

prowadził -

swego • przeciwnika faworytę
spotkania z „fasonu" to też atak poznań-
czyków przebywający dłuższymi okresami

na polu . karnym Prosny nie umiai się
zdobyć na skuteczny strzał. Bramkę dla
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gospodarzy uzyskał Szrama, wyrównanie
dla kaliszan padło ze strzału Czerniaka.

Zjednoczeni (Kępno — Stella (Zabikowo)
8:1

Zjednoczeni mając przez cały czas gry

znaczną przewagę uzyskali bramki przez

Psikusa 3, Mierzwiaka 2, Drzazgi i Kuli

po jednej. Honorowy punkt dla Stelli

uzyskał z rzutu karnego Kuima.

ZZK Ib (Poznań) — Unia (Swarxfdi) 4:1

Rezerwy ZZK były drużyną lepszą nie

tylko pod względem technicznym, lecz

również kondycyjnym. Bramki uzyskali
Atlasiński 2, Bednarek i Wiśniewski —

strzelcem dla Unii był Każmierczak.

W mistrzostwach koszykówki pań
okręgu poznańskiego zespół Warty poko-
nał w meczu rewanżowym poznańskie A-

kademiczki 25:16 (10:3). Mistrzostwo okrę-
gu zdobyła drużyna Warty.

•fc W mistrzostwach w tenisie stołowym
Warta pokonała zespół YMCA 9:2 I Skar-
bowca 9:0.

W turnieju szachowym o mistrzostwo

Poznania po S rundach na czoło. tabeli

wysunął się zespół KS Czarni z 22 i pół
pki. przed Pozn. K. Szachistów 21 I pól
pkt. Na trzecim miejscu znajduje się
groźna drużyna ZZK mająca na swym kon-

cie 18,5 pkt.
Sekcja lekkoatletyczna Warty urzą-

dza w 2 święto Wielklejnocy bieg na

przełaj o puchar im. B. Szwarca. Bieg
odbywa się w kategorii seniorów na dy-
stansie około 4.000 m i dla Juniorów na

trasie 2.000 m.

•fc. Piękny puchar ufundowany z oka-

zji mistrzostw szermierczych miasta Po-

znania przez Prez. mgr Srokę dla najlep-
szego szablisty otrzymał 17-letnl T. Pie-

czyński (HCP).

PRZEBUDZENIE SIĘ PO K. O.

3ak już podawaliśmy w ostatnim nu-

merze mecz juniorów Gdańsk — Poznań

rozegrany w Elblągu zakończył sią wyni-
kiem 8:8.

Wobec wartościowych walk, należało

by powyższemu spotkaniu poświęcić nie-

co więcej uwagi. Niedzielne spotkanie
JMtHft? •.• posadzeniem. .kpnku.romć, •*

nawet przeważać nad meczami, w któ-

rych udział brały najsilniejsze zespoły
krajowe. Młodzi chłopcy wnieśli na ring
tyle myśli i inwencji — popartej pierw-
szorzędną techniką i kondycją, że mogli-
by służyć za wzór dla wielu dzisiejszych
„asów".

Tego pokroju zawodnicy Poznania, Jak

Walczak w papierowej, ścigała w muszej
i Ciupka w koguciej mają szanse w naj-
bliższej przyszłości godnie reprezentować
barwy swego okręgu w meczach senio-

rów. Zademonstrowali oni b. dobrą pra-

cę nóg, doskonalą postawę I duży re-

pertuar ciosów.

Obok wymienionych należałoby w ze-

spole poznańskim wyróżnić bojowego
Adamskiego II i dobrego Kaźmierczaka

(mistrz Polski Juniorów). Pozostali: Sikor-

ski, Kaczmarek i Ratyński — silni fizycz-
nie i agresywni, lecz technicznie słabsi.

Gdańsk przeciwstawił ósemce poznań-
skiej drużynę silną i wyrównaną, w któ-

rej doskonałą formą zabłysnął Musiał.

Rozporządza on silnymi ciosami z obu rąk
I kondycyjnie wytrzymuje znakomicie

tempo walki. Poprawił się również tech-

nicznie. Pięśc'arz ten należy do Gedanil
i znajduje się pod dobrym wpływem
Chychły, który usilnie trenuje ze swymi

| kolegami, wpajając w nich przede wszyst-
i kim znajomość techniki. Podobnie i na

j Kudlaciku wykazującym znacz.ny postęp,
I znać wyraźny wpływ wspólnych treningów

z Chychłą.
Musiał rozegrał najlepszy mscz w swej

karierze i decyzja sedllowska przyznają-
'ca mu remis, krzywdzi tego zawodnika,
i Niezrozumiałym werdyktem, zdziwieni by-
; II nawet... poznaniacy,
j Miłą niespodziankę sprawił startujący
1

tym razem w lekklel Golyńskl Niczym
; nie przypominał on zawodnika z przed
j tygodnia, który na ringu łódzkim przegrał

z Pawlakiem ...w koguciej.
Okazuje się jednak, że duszenie * kg

jest zabójczym eksperymentem dla formy
i zdrowia zawodnika. Walka Adamskiego
II z Gołyńskim była najciekawszym spot-
kaniem dnia i odbywała się przy bardzo

szybkiej wymianie ciosów.

W drużynie gdańskiej dobrą forma wy-

kazali się jeszcze Penke i Rudzki. Skoru-

pa dysponuje silnymi prostymi, lecz sla-

by jest w zwarciach I nie ma kondycji na

pełne 3 rundy Schmidt i Pek sa obiecu-

jącym narybkiem, lecz mało zwrotni i

słabsi tflchnicznlp Przy okazil nasłałoby

— Marysiu! Proszę otworzyć drzwi.

i Ktoś dzwoni.

RĘKA KOT r-7YSTRKIEGO

JAK ZŁOTO

Kolczyński nie ma złamanej ręki.
Wiadomość, która podało jedno z pro-

wincjonalnych pism — jest niepraw-
dziwa.

Znfiórski ma w tej chwil' nnswir-tlane

urho promieniami podczerwonymi. Jak

wiedomo 7n<!Ór=ki ulonł kontuzji w

wnlcfi 7 Kolczyńskim w czasie mi-

strzostw okręgowycli.

wpoić w P. T . instruktorów, że pierwszym
warunkiem w uprawianiu boksu jest wła-

śnie racjonalna gimnastyka. Bez niej nie

ma mowy o prawdziwym boksie.

Przebieg, walk od papierowej do pół-
ciężkiej: x

Walczak (P) pokonał na punkty Schidtą
(G) ścigała' (P) Wypunktował Penkego
(G). Przewaga lepszego technicznie zwy-

cięzcy w p.lęryszym j .drugim starciu." W

trzeciej rundzie dochodzi do głosu sil-

niejszy fizycznie i prący do przodu Pen-

ke, lecz nie może już odrobić utracone-

go terenu. Ciupka (P) zwyciężył Penka

(G). Przez wszystkie 3 tarcia przewaga

zawodnika gości. Poznań prowadzi 6:0,
lecz tu urywa się seria sukcesów gości.
Sikorski (P) przegrywa na punkty z Ku-

dłacikiem (G). Adamski II (P) nie roz-

strzygnął walki z Gołyńskim (G). Kaź-

mierczakowi (P) przyznano remis w spot-
kaniu z-Musiałem (G). Kaczmarek (P) prze-

gra!-*» drugliej-'rundtie-przez- t;" k. o . ze

Skorupą (G), a w ostatniej walce dnia

Ratyński (P) przegrywa na punkty > z Rudz-

kim (G).
Rozegranie tego spotkania na terenie

Elbląga ma duże znaczenie dla rozwoju
i propagandy pięściarstwa w tym mło-

dym ośrodku (S).

Nowe zwycięstwo pięściarzy IKS
Resovia przegrywa w Jarosławiu 7:9
JAROSŁAW (Kor. wł.). Po pięknym

zwycięstwie odniesionym przez JKS

(Jarosław) nad bokserami Ruchu (Rze-
szów) 11:5 odbyły się w Jarosławiu dru

gif zawody z pięściarzami rzeszowski-

sukcesem : i inż.
I

mi. zakończone ponownie
JKS-u, odniesionym nad Resovig w sto-

snnku 9:7. W wadze muszej Bosakow-

ski (JKS) zremisował walkę z Mali-

s;ewskim (Res.), w koguciej Brygider
(JKS) pokonał już w 1-ej r. przez t. k .

o." Jabłońskiego (R), rzucając go 2-krol

nie pa deski i zmuszając do poddania
się, w piórkowej zaawansowany tech-

nicznie Gwiżdż (R) zwyciężył na punk-
ty Matiasa (JKS) przy znacznej prze-

wadze, w lekkiej Kołcz (JKS) wygrał

przez dyskwalifikację walczącego nie-

sportowo Krowiaka (R), którego już
poprzedniej niedzieli zdyskwalifikowa-
no na ringu jarosławskim za brutalne

zachowanie się w barwach... Ruchu, w

półśredniej zwyciężył wysoko na punk-
ty (Kamiń?ki (JKS), rzucając przeciw-
nika do „9" na deski. W 2-ej półśred-
niej Ostrowski (R) wykazał przewagę

techniczną nad Oleśnickim (JKS) i wy

grał na punkty. W średniej najlepszy
zawodnik Jarosławia Mauthe (JKS)

już w 1-ej r. zwycięża przez t. k. o. pry

mitywnego Gąsiora (R). W ostatniej
walce Madaliński (R) zwyciężył Ciche-

go. Ogólny wynik 9:7 dla JKS jest po-

ważnym sukcesem pięściarzy jarosław-
skich. Sędziował dobrze w ringu Edw.

Bryda (Rzeszów), na punkty Szott (Rze
szów).

•

Sekcja motocyklowa JKS-u pod kier.

Tad. Bistronin przystąpiła do energicz-
nej pracy nad budową nowoczesnego

toru żużlowego na własnym stadionie

cimaEowienia sportu motorowego, ini-

cjując szkolenie kadr motocyklistów
przez zorganizowanie kursów szkolenio

wych pod kier. ob. Bistronia, a przy

udziale wykładowców mgr. M. Gruszki

H. Kratza. M. Grot

dwaj znaleźli się na deskach. W I 4,
Licau silnie trafia lewę na szczękę, p*

którym to ciosie Szatkowski dwukrot-

nie do „8" idzie na deski, W Il-gim |
trzecim starciu warszawianin niespo-
dziewanie trafia prawą kontrą Liceana,

który ląduje do „7" na deskach.

W piórkowej Krzemiński i Sobk*.

wiak po słabej walce uzyskali remia.

Walka bez historii.

W lekkiej Pietrzak został wyponkte

wany przez szybkiego Komodę, który
lewym prosym dosłownie wygrał wal-

kę w cuglach. W półśredniej Kuczwtl-

ski został zdemolowany przez TomesyA

skiego, który .w III starciu posłał to-

ruńczyka do „8" na deski.

W średniej Cebulak wygrał przez o»

kaut w II rundzie z Majewskim. P»

czątek spotkania nie zapowiadał takie,
go zakończenia, Cebnlak w tej walet

wykazał, że po Dziekance poezynfl
znaczne postępy i o ile nauczy tię I»

wego prostego, to będziemy mieli "a

niego dużo pociechy.

W półśredniej Archadzki miał stara

porachunki* ze Stockim. Wiadomym bjt

ło, że toruńczyk ostatnio niezbyt solid,
nie trenował, tymczasem Archadzki wy

kazywał dobrą formę, W czasie walki

okazało się, że toruńczyk wyraźnie nia

leży Archadzkiemu, który co chwilę
nadziewał się na lewe podbródkowe.

Toruńczyk lepiej wytrzymał całe spot-

kanie i w drugim starciu miał lekkf

przewagę, którą zapewnił sobie rwy-

cięstwo.

W ciężkiej Bunkowski, wypożyczony

z toruńskiego Pomorzanina, znokauto-

wał Woźniaka. W pierwszym starcia

lekką przewagę miał Woźniak, który
jednak niepotrzebnie wdał się w bija-
tykę w II st. i został po dwukrotnym
pójściu na deski do „8", półprzytomny,

odesłany przez sędziego do rogu. Wy.
grał przez t. k. o . w II starciu Bunkow

ski.

W ringu walki prowadził Rozmarj-
nowski (Bydg.), na punkty Kujaczyń-
ski (Bydg.), Włosek i Mrowiński (T.) .

Widzów ponad 2500 osób. (K. O.)

Druga niedziela „wiosennych" mi-

strzostw A klasy KOZPN przyniosła .iast.

wyniki: Zwierzyniecki — Chełmek 0:1

(0:1). Zwycięstwo leadera umocniło znacz-

nie jego pozycję w tabeli. Dąbski — Fa-

blok 3:0 (1:0), Wieczyta — Groble 4:1

(1:0), Łagiewianka — Korona 2:1 (0:1),
Podgórze — Prokocim 3:2 (2:0). W tabeli

prowadzi w dalszym ciągu Chełmek (22
pkt.) przed Zwierzynieckim (19 pkt.), Fa-

blokiem (16 pkt.) , Mościcaml (13 pkt.j ,

Szczakowianką, Dąbskim, Groblami, Koro-

ną (po 12 pkt.) . Cztery ostatnie miejsca
zajmują: 9) Wieczysta, 10) Podgórze, 11)
Łagiewianka (wszystkie po 9 pkt.) , 12)
Prokocim (5 pkt.) .

W zawodach bokserskich Baildon (Ka-
towice) — Groble (Kr.) zwyciężył Baildon

9:7

Na mistrzostwa bokserskie Polski Kra-

ków wysyła „ósemkę" od muszej do

ciężkiej: Przybyłowicz, Przybylski, Groma-

la, Szczerbowski, Rapacz, Matula, Szymu-
la, Pieniążek.

Repr. M . O. Siezeicin pokonała repr.

M. O. Kraków w tenisie stołowym 3:2 o

drużynowe mistrzostwo Polski M/ O. Oba

zespoły, pretendowały do zdobycia mi-

strzostwa grupy. Po dramatycznej watce

M. O . Szczecin wygrał decydującą grę

podwójną.
Garbarnia już w następnych meczach

ligowych miec będzie poważniejsze kło-

poty z atakiem, gdyż oprćlcz zdyskwali-
fikowanego przez WG I D PZPN Skrzyń-
skiego „przymusowo" odpoczywać musi

również lewoskrzydlowy Ignaczak. \

Treningi mlcdych kolarzy RKS Garbar-

nia prowadzi b. mistrz Polski Józof Kup-
czak. Trzy . razy w tygodniu (wtorki,

Będzie to 2-gi w Jarosławiu tor żużlo- i czwartki I niedziele) odbywa się zbiórka

wy. Pierwszy znajduje się na stadionie ' na Pe 'Y ,er,a<:h mla5,a P"V dawnej rogal-

Dzidek — Radom. Otwarty konkurs sko-
ków podczas FIS w Zakopanem w 1939 r.

wygrał Bradl (Niemcy); skoki 80 I 76,5,

nota 224,7. Oficjalnych rekordów w skoku

narciarskim nie notuje się. Sama długość
skoku nie Jest Istotna. Niech Pan nie su-

geruje się wynikami na skoczni „mamu-

towej" w Planicy. W skoku narciarskim

uwzględnia się następujące elementy:
rozbieg, odbicie, lot I lądowanie.
Uwzględniając nadto długość skoku wy-

stawia się notę. Z piłkarskiej ligi part?
stwowej spadają 4 kluby, wchodzą — 2 .

W. Szukalsfci — Wrocław. 2,14 m; wy-

nik mierzy się od środka, odliczając pro-

mień.

Jędruś Radwański — Warszawa. Gdyby-
śmy chcieli odpowiedzieć na wszystkie
Pana pytania, musielibyśmy poświęcić
zbyt wiele miejsca. Interesujące Pana

pytania pubilkowaliśmy Już. Wobec tegOi
że mieszka pan blisko Redakcji, prosimy
pofatygować się do nas, a z wskazanych
przez nas roczników będżle Pan mógł
przepisać tabele.

A. Orfov.--lr! — Warszawa. Sporty, o któ-

re Panu chodzi nie są uwzględnione na

olimpiadzie. Punktncja wg tabeli fińskiej:
11,2 — 837; 53,3 — 701; 5:12,8 — 345; 15,«
833; 1,80 — 786; 7 15 —'' 844; 3 40,— ń52;

40 20 — 715 . Podaje Pan wynik w oszcze-

p|p 14 02 — jest to omyłka.

WF i PW. Ponadto przystąpił JKS do I
^^^ 1 ^^ " Dl,a,dOWO '

S. Hm !%luste
gra w Warszawie

W czasie świąt Wielkanocnych goścłtf
będzie w Warszawie drużyna „ŃuśIg"

-

X

Pragi czeskiej, która -

rozsarg dwa mecze:

w pierwszy dzień (niedziela o godz. 16)
spotka się z Polonią, w poniedziałek z

Legią.
W zespole czeskim zobaczymy kiliu

zawodników, mających stale miejsce w

reprezentacji Pragi. Są to: Korak, Paur,
Pliva, Mikes, Supp i Novak

Drużyny warszawskie traktują zawody,
jako spotkania sparringowe, celem' osta-

tecznego ustalenia swych składów. Kia-

rownictwo klubów zmieniać będą gr3czy.
I tak w Polonii prócz stałych „ligowców"
wystąpią: Pruski —

w obronie, Jagodziń-
ski w pomocy oraz Woźniak (lewy łącz-
niki) i Szczawiński w ataku, w bramce

na zmianę Borucz I Sosnowski.

Legia chce też wypróbowywać młode

siły, grać będzie w następującym skła-

dzie: Skromny (Andrzejklewicz), Waks-

man, Drabiński (Dzieciolowsklj — Waśko,
Szczurek, Milczanowski (Krzymowski/ Flor-

czyk) — Mordarski, Sza flar ski. Oprych;
Górski, Cyganik (Szymański i Ambroziak).

Sportovni Klub Nusle (Praha), gdyi tak

brzmi pełna nazwa drużyny gości wystą-
pi w składzie: Stanek (Safranek) — Lu-

kes, Kubanek (Horak) — Mikes, Novafe,
Paur (Pliva, Martinovsky) — Supp, MOIIer,
Majer, Stastny, Vohanka (Najman, Capek).

| nie skorzystamy.

ŁAD NIC A SPORTOWA11 WRZEŚNIEWSKI i st. GAGINSKI
Warszawa, Marszałkowska 97-a


