
czwa«*łek Dziś © ocfron

A-.-,V

Cen a

15 zł

Nr 39 Warszawa, 13 maja 1948 r. Rok IV

i porażki
. GDYNIA 12.V. (teł. wl.) .

— Mecz bokserski rozebrany wc Wrze-

szczn między ZS Gwardia Wybrzeże i Milicjonerem (Jugosławia) za'

kończy) się zwycięstwem Polaków 8:6. Walka w wadze średniej
między Djepiną i nowym, nabytkiem ZS Gwardia Kwiatkowskim z

Wrocławia nie została zaliczona do punktacji, przerwano \ą bo-

wiem po kilkunastu sekundach, skutkiem kontuzji jakiej uległ Kwiat-

kowski.

PIERWSZY W WARSZAWIE

walkę i nawet w II r. jest równy Ju-

; gosłow^minowi. W trzeciej słabnie i

| Andrejevic wygrywa zdecydowanie na

j punkty.

I W koguciej Gignal przegrał na {At.
'

z Pawlovicem. Polak wygrał nieznacz-

j nie dwie pierwsze rundy, w trzeciej
• jednak wdał się niepotrzebnie w bija-

tykę i opadł na siłach, oddając zwy

Wyniki: rausza Andrejevic (J'j wy-

grał na pkt z Mikołajczewskim, ko-

iJucia Pawlovic (J) zwyciężył na pkt t.jgStv.„ bardziej agresywnemu Jugosło-

Gśjjnala, piórkowa Stamenkovic prz' wiamnowi.

grał na pkt z Gołyńskim, lekka Braa-

covic uległ wysoka na pkt Antkiewi-

czowi, półśrednia Źipic (J) przegrał z

Iwańskim, półciężka Lazarevic wy-

punktował Szymankiewicza, ciężka
Micovic uległ na pkt Szymurze. |

Bokserzy jugosłowiańscy pokazali j
we Wrzeszczu te same zalety i wady ja j Zagraniczne wycieczki sportowe

kie zaobserwowali krytycy w Warwa- i Zwjazk6w Zawodowvch mają to do sie

wie. Walczyli z ogromną ambicję. Naj- bif,; ie lrudno jest później w kraju

leps/ym by} Djepina, który jednak wal ot,zyma6 właściwą informację. Tak

Mył zl,yt krótko ' 3b >' ocfctlić icS° wła " było przd dwoma laty, kiedy ekspedy-

sciwą ormę. J
^

piłkarska „zaginęła" niemal

Skierk ^.ktfey, ..jj^rii^jififafc^^ mioeięee. - i . po. knijii ..rbodzily, „.ju*
za porażkę warszawską, chciał za yrszel najrozmaitsze werftje. Dziś kiedy wa-l

ką ifiię spotkać się drugi ra-z z Mati- ' vunki łączpoścjowe są bez porównania
ceni. Niestety, ani Jugosłowian!»! 'nie "lepsaę. wydawało- l»y' eif, że nawiązanie
miał ochoty startować w Warszawie, kontaktu nie nastręczy większych trud-

W piórkowej Gołyński po doskonale

roxwiązanej taktycznie walce, w którfej
atakował tylko z doskoków, lokując cel

ne haki na wyższym od siebie o głowę

Stamencovicem, wygrał spotkanie na

pkt.,' mając we wszystkich trzech star-

ciach wyraźną przewagę.

ANTKIEWICZ NIE ZAWIÓDŁ

, Walka w. wadze lekkiej między Aut-

kiewiczem i Brancoviceui dostarczyła
.( .Dalszy ciąg na str. 2-ej)

Porażki piłkarzy
w łarnieia Związków Zawodowych

ani leż kierownictwo Gwardii nie chcia

•lo puszczać Skierki do walki po 2

dniach zaledwie po ciężkim k. o.

r-.esiński, €zlunek naszego pierwsze-

zespołu kolarskiego na trasie Pra-
— Warszawa, wygrał ostatni cap

gigantycznego loyścigu i wpadł
piertcszy na metę iv Warszawie

GOŚCIE PROWADZĄ 4:0

W muszej Mikołajczewski okazał się '

słabszy kondycyjnie od Andrejevica. W

I r. otrzymuje silny lewy hak i idzie

deski do 1, ale podej-muje dalszą

ności. Niestety jednak okazuje się, iż

niełatwo jest dotrzeć do mniejszych
miast francuskich, w których odbywa-

ją się rozgrywki, to też potrzeba do-

piero najrozmaitszych pośrednictw, by
dowiedzieć się, jakie są losy naszej eks-

pedycji. 8

Gdy chodzi o piłkarzy nie aą

zbyt pocieszające. Po przegranej z Ju-

gosławią, co można było częściowo
usprawiedliwić trudami podróży, na-

stąpiła w środę klęska z Węgrami 0:2.

Pozbawiło nas ono szans na walkę o

pierwsze względnie drugie miejsce. W

Jej chwili więc piłkarze nasi sij tak do.

brze jak „poza konkursem" i w ponie-
działek walci-yć będą z nieustalonym
jeszcze przeciwnikiem o..." piąte niiej-
see.

A ponieważ nie ma złego colty na do

bre nie wyszło, więc też niepowodzenia
reprezentacji Związków Zawodowych
będn przestrogą dla naszych szefów pił
karskich, by nie przeceniali własnych
sił i, gdy chodzi o reprezentację pań-

stwową, która ma przed sobą jeszcze
bogaty program, zabrali się do odpo-

one j wiedniego szkolenia i przygotowań.

NAJLEPSZY ZESPÓŁ AA TRASIE PRAGA — WARSZAWA

Podobnie jak i w wyścigu. Warszawa—Praga, kolarze nasi zajęli pierw,
miejsce w konkurencji zespołow?} na trasie Praga — Warszawa. Aa zdjęc

:
-

pierwsza drużyna Polski r kapitanem zspołu Kapiakiern na cele

; ."'i

PARYŻ, 12j Teł. tul

L;
u

KSPEDYCJA bokserów polskich,
która wylądowała w Paryżu po

podróży samolotem o godz. 19,45 w so

i' ii.;- 8 km. musiała już w tym samym

iii ui po dwu godzinach odpoczynku sto

«".'><'• pierwsze boje. W dniu tym Chy-
tlifii walczył w pólśrcduiej i wygrał

v, yoko na punkty z Francuzem Comp- |
'.<-• mając przewagę we wszystkich trzech zawodnie

starciach.

Zagórski w wadze średniej pokonał
przez k. o . w II-ej rundzie Francuza

Boye. Już w pierwszym starciu Zagór-
ski zdemolował swego przeciwniku i

tylko gong gratował Francuza przed
t,.. o. Sędzia przerwał bwiem liczenie

p-rr.y sześciu. Druga ruiida była już tyl-
ko formalnością.

:
Sa turnieju bokserskim nie zjawiły

się niestety zapowiedziane poprzednio
reprezentacja 16-tu krajów. Przyjechali
O Iko Rumuni, Finowie, Szwajcarzy, Po

lary i gospodarze Francuzi. W najbliż-
:>••'> piąt<*k mają jeszcze podobno zjawić

Anglicy. A związku z tym cały pro-

gram turnieju został rozbity i organiza
torzy traktują teraz spotkania bokser-

skiej raczej jako widowiskową stronę

Igrzysk, pozwalając walczyć pokona-
iiyin już raz zawodnikom w innych
spotkaniach.

Mimo to jednak każde zwycięstwo
jest punktowane i ta drużyna zajmie

pierwsze miejsce w turnieju, której
uzyskają najwięcej punktów.

Polacy są tutaj wysoko notowani i na

szyin zawodnikom dobiera się specjal-
nie groźnych przeciwnikov.". Dla Jasko-

ly np., który w czwartek wystąpi po

raz pierwszy, sprowadzano specjalnie z

nad granicy hiszpańskiej doskonałego
boksera wag; ciężkiej, ponieważ wśrói!

zgłoszonych dotychczas zawodników-

nie było godnego dla niego przeciw-
nika.

We wtorek wystąpiło dwu Polaków

Kasperczak w muszej i Czortek w piór
ko w ej. Kasperczak przegrał minimalnie

le«a zasłużenie z doskonałym Frar.eu-

zem I<amorą, który jest mirtriem Fran-

cji Związków Zaw. Pierwsza runda na-

leżała do Kasperezaka, druga miała

charakter remisowy w trzeciej jednak

ski zachorował na anginę i nie może

na razie występować na ringu), Nowara

i Jaskóła. W piątek bokserzy nasi wy-

jeżdżają do Nantes, wystąpią taili Ba-

zarnik, Czortek, Żurawski. (O ile do

tego czasu wyzdrowieje), Chychła, Za-

górski i Nowara.

W sobotę w Paryżu wystąpią Oor-

tek, Zagórski i Nowara, zaś 18 maja w

poniedziałek ostatnie walki stoczą w

Paryżu Kasperraak, Buzarnik, Chychła
i Zagór;ki.

W uzupełnieniu sprawozdania z ine-

| czu z Jugosławią należy dodać, że pił-
j karze nasi, którzy po podróży lauiolo-!

i tem wylądowali na lotnisku paryskim
j w sobotę 8 maja musieli jeszcze tego'
] samego wieczoru udać się koleją do'

| Lyonu, gdzie po całonocnej podróży
rozegrali mecz t, silną reprezntac ją
Jugosławii. j

Polacy prowadzili do przerwy 1';0 zej
strzałów Cieślika.. Po przerwie Jugo-j
słowianie doprowadzili do stanu 2:2,|
ale Polacy przez Alszera znów zdobyli j

prowadzenie 3:2. Ten stun utrzymał'
się do Ty-ej min., poczym jednak Po-

lacy opadli na siłach i ulegli lepszemu
kondycyjnie przeriwnikowi.

Sukces siatkarik Lublina
«*

w walce z warssawinEiknmi
W niedzielę odwiedziły Lublin zospoly

siatkówki i koszykówki warszawskiego
SKS-u, które rozegrały spotkania towa-

rzyskie z lubelskich AZS-em .

W siatkówce żeńskiej Lublin odniósł

niespodziewane zwycięstwo po ciekawej
trzysetowej walce 2:1 (15:11, 12:15, 15:10).

SKS: Tkaczyk, Kozłowska, Wojewódzka,
Parśniak, pachtowa, Wiiniewska.

AZS: Wójcikówna, Frejowska, Korcza-

grał ją na punkty.

Decyzja sędziów przyznająca zwycię-
stwo Francuzowi Villard nad Czort-

KRAK.ÓW, I- .V (teł. wł.). — Cra-jliicm jest natomiast zupełnie niezrozu-

eovia wyjechała na turniej jubileusze-! miale. W pierwszej rundzie Czortek

wy SK. Żilina w składzie 18 zawodni- doskonale przeprowadza ataki pmiktu-
ków z Gędłkiem, braćmi Jabłońskimi i I jąc Francuza w zwarciu i na dyeJans.
Rożankowskimi, Szewczykiem i Bobu- Drugie starcie przynosi początkowo

lą na czele. Kierownikiem ekspedycji przewagę Czortkowi, końcówka jednak

jest płk. dr Izdebski.

Piłkarze krakowscy rozegrają swój
pierwszy me«'z już w sobotę 15 maja.
Przeciwnikiem ich będzie Hajduk
(Split). W niedzielę Cracóvia gra z

Żilina, w poniedziałek zaś z Y ietyria

Pilzcn.

kówna. Szczawińska, Kosińska (Frejowska),
Pol A wykazał braki kondycyjne i prae Kubarska. Sądziowal Bernat.

Wyróżniła się Wojewódzka oraz Kor-
czakówna i Szczawińska z Lublina.

Siatkówka męska natomiast zakończyła
vię wygraną SKS-u 2:1 (15:11, i5:15, 15:5).
Sędziował Cz. Pęczalski. W wyrównanej
drużynie warszawskiej najskuteczniejsi-
Michniewski, Strzałkowski i Tumanowicz.
W AZS-ie najlepiej Ścinał Puchniarskl.

Koszykarkł SKS-u doić łatwo uporały
się z mało rutynowanym jeszcze zespo-

łem lubelskim 44:13 (27:8). Dla SKS kosze

uzyskały: Wojewódzka — 18, Pachtowa —

8, Rogowska — 5, Parśniak i Wiśniewska

po •!, Kozłowska — 3 i Tkaczyk -— 2. Dla
AZS-u — Kubarska — 5, Okońska — 4,
Wójcikówna i Szczawińska —

po 2. Sę-
dziowali prof. Brstes i Maliszewski.

W koszykówce męskiej AZS zrewanżo-

wał się gościom za porażkę w siatków-
ce 32:24 Strzeleaini koszów byti •-

należy do Franc uza. Trzecia rujida U)

ciągła przewaga Czortka, który goni
prze^nvnika po ringu. Jednak ;«dziowi>;
punktowi, wyłącznie Francuz!, przyzna-

ję zwycięstwo swemu zawodnikowi.

W czwartek walcztć będą w Paryżu
Kasperczak, Czortek w lekkiej (Żnra-;v-

dla AZS-'J: Gazdecki — 1£, Rudziński i

Włodarczyk —

po "0, Boluk i Dubaj —

po 4, Drewnowski, Forysiak i Niedziela —

po 2. Dla SKS-u: Wąsik — 9, Duszak —•

5, Strzałkowski — 1 , Ptaszyński, Komala,
Strycha9Zewsfci —

po 2 i Tumanowicz —1.

Sędziowali: K. Lebocki i Pęczalski.
Trzeba dla wyjaśnienia dodać, że żeń-

ska drużyna siatkówki występująca pod
firmą AZS-u była równoznaczna z repre-

zentacją Lublina, gdyż wystąpiły w niej
zawodniczki MKS-u i Lublinianki. Co wię-
cej, jedyną zawodniczką zgłoszoną do
AZS-u lubelskiego była Kosińska, która

ustąpiła miejsca Frejowskiej z Lublinian-
ki. Jak wiadomo reprezentantka Polski
Emilia Szczawińska gra w AZS-ie.. war-

szawskim.

Nie umniejsza to jednak wcale sukcesu
siatkarek lubelskich, które dzięki ambi-

cji i ofiarności odniosły zwycięstwo zu-

pełnie przekonywające i w ładnym stylu.

PUCHAR MOBZA ŚRÓDZIEMNEGO

Jak donosi szwajcarski ;,3oiirnal de Ge-

nove", delegaci Italii, Egiptu, Grecji i

Turcji uchwalili zorganizowanie .rozgrywek
o puchar Morza śródziemnego. Mówi się
o przystąpieniu związków piłkarskich Sy-
rii i Libanu, Postanowiono również zorga-

nizować wielki turniej w Atenach w 1?49
roku. . .

Z okazji • konferencji sportowej . czte-

rech państw śródziemnomorskich rozegra-

no w Atenach dwa . mecze, kierowane

przez włoskiego sędziego Dattiilo. Stam-

buł w pierwszym" pokonał'"Atehv 5:0, w

diugim Turcja, zwyciężyła Grecją 3:1.

SOUTHAMPTCH W BRAZYUI

jedna z najlepszych angielskich drużyn
zawodowych.. Southamptoń wyjeths.ła /.na;
tournee do Brazylii, gdzie- rozegra 7 me-

czów z zespołami Rio de Janeiro i Sao

Paulo. W podróży ' :
bierze udział. 16-za-

wodników i pięciu kierowników w
ł
ym

jeden trener i lekarz. Ciekawa' bedziś

konfrontacja zimnego i klasycznego - fut-
bolu Wyspiarskiego z żywiołowym, i zaw-

sze improwizatorskim stylem ary' Brazy-
lijczyków.

DWIE EKIPY WŁOSKIE

W „TOUR DE FRANCI"

Włoski związek kolarski postanowi! wy-

siać dwio równorzędne ekipy do Fran-

cji W celu wzięcia udziału w gigantycz-
nym wyścigu Tour de France. Dwóch naj-
lepszych kolarzy CoopVego i Bartali'ego
wyznaczono na przodowników tych zespo-

łów. Oni sami mają skompletować swe

zespoły.

SZWAJCARZY W „TOUR DU 1UXEHBOURC"

W 7/yściau kolarskim dookoła Luksem-

burga (5 — 6.VI. br.) weźmie udział i

drużyna szwajcarska w składzie następu-

jącym: Schutz, Guyot, Lang i Sommer.

Guyot i Lang, którzy wykazują obecnie

UCHYLONA DYSKWALIFIKACJA

KRAKÓW, 12.V. (tel. wł.). — Za-

rząd PZHL uchylił na ostatnim posie-
dzeniu karę dożywotniej dyskwalifika-
cji nałożoną przez poprzedni zarząd
FZfIL na inż. E . Pawłowskiego ;; Kra-

kowa jako niesłuszną i krzywdzącą.

Lekkoatletyka
zagranicą

RZYM (Obsł. wł.). — Lekkoatleci

włoscy, mimo 'początków sezonu, osią-

gnęli już szereg doskonałych wyników.
Na zawodach w Mediolanie Siddi prze

biegł 200 m w 21,9 sek., Fiori uzyskał
w biegu na 800 m 1:55,4, Missohi zaś

przebiegł 400 m pł. w 54,6 Bek.

PARYŻ (Obsł. wL). — Najlepszy
średniodystansowiec francuski Ilansen-

nc wygrał ostatnio bieg na 1.000 m na

zawodach w Chartres, uzyskujjjc czas

2:28,1. Jako drugi przybył na metę
Vernier w czasie 2:29,fi.

świetną formę —

moga się .w tym , wypci-
gu wybić' (ach).

„ SZUKAMY: OLIMPIJCZYKÓW"

, ,Lepiej późno * niż 1 nigdy" .''powiedział
sobie francuski związek lekkoatletyczny
i z końcem kwietnia, rozesłał swych jede-
nastu najlepszych' "trenerów po eatsj
Francji, i Północnej^ Afryce^ . w

' poszuki rże-

niu za nowymi talentami) Jtióre: mogłyby
zasifić reprezentację Francji1 na ofimpis-
do. .

"

Mimo, że - całe" przedsięwzięcie nosno

zbyt wyraźne cechy improwizacji, zanoto-

wano luż^parę^cielćawych" wyrilków 'nowo-

wyłowionych ' talentów; student'' uniwersy-
tetu '•w ' Bordeaux ^'Sillon, • na' mistrzo-
stwach sWej Uczelni skoczył o tyczce' ;,?3
m,

1
a na . treningach- (kierowanych jut

przeż jednego- - jedenastu trenejcsv
objazdowych)- przekroczył 4 .metry . (4,05 m)
Inny student z Dijon, który biegał do-

tychczas 'tylko na-400 . m". spróbował na

innym dystansie. Przebiegł .700 m; w:1533.5
bez konkurencji/"sarr).~ Nieźle, co? (ach).

lefaeKf' Siwecfl

blin Belgów 12:4
SZTOKHOLM (Obsł. wł.) .

— Bokse-

rzy szwedzcy po «ysokiej porażce <••

Finlandią, uzyskali na swym teranie

zwycięstwo nud reprezentacją Bclini

12:1. .Wysoki Vfvnik usprawiedliwiony
jest faktem, że Belgia nie przysyła

swych ' najlepszych zawodników .jak
Yisseresa, mistrza Europy w wadze Ki

kiej, L'Hosta i Schumcczka.

Wyniki: rausza Burjstrom (5) poko-
nał wysoko na pkt. Bollaerta (B), ko-.-u

cia Ahlin (S) z łatwością wygrat

Piens (B), piórkowa Nilson (S) prze-

grał po zaciętej walce • z Edgardseni
(B), lekka Pahmp (S) nieznacznie wy-

punktować Barbiaux (B), półśrcini.- i

Ahnelov (S) wygrał przez dyskwalifi-
kację Robertra (B) w III r., śreisr.ia

Karlsson (S) przegrał wysoko z. Acha

(B), póleiężka Andersson (S) pokonał
van Nappcna (B) na pkt, ciężka Nils-

son (S) zwyciężył Roglersa (B) na

pkt.

Protest ŁKS

met^Mucmnę^S

Wydział Gier i Dyscypliny PZPN od

dalił na swym ostatnim posiedzeniu pro

test ŁKS złożony po przegranym meczu

z AKS-em. WG i D PZPN uznał, że na

wspomnianym meczu nie było przekso-
r7c-.ua przez sędziego przepifów gry.



Sir. 4 PRZEGLĄD SPORTOWY
Nr. 3f

Eniiji etap

na bieżni
Chcąc uzyskać z tegorocznego maso-

wego Biegu Narodowego jnk największą
korzyść czysto sportową postanowiono
przeprowadzić dodatkowe biegi na

• zczeblach powiatu, województwa i cen-

trali, które umożliwią młodym taleaitom

(mierzenie się g zawodnikami o wyż-

ezym poziomie i dadzą okazję porów-
nnnia z mistrzami wartości narybku.

Biegi na szczeblu powiatu odbędą się
w czerwcu w ramach powiatowych
świąt wf. i wezmą w nich udział zwy-

cięzcy biegów gminnych.

Biegi rozgrywane będą w terenie

równym, możliwie na bieżniach, na dy-
stansach dla chłopców do lat 16-tu na

200 ni.tr., do lat 18-tu na 1000 mtr. i po-

nad 18-cie lat na 3000 mtr.

Dla kobiet biegi odbędą się na dy-
stansie 100 mtr (do lat 13-tu) i na 200

mtr. (powyżej lat 18-tu).

Jędrzejowska z optymizmem
przewiduje 4:3 (dla nas)-w Bukareszcie!

2E bocznej irągbunyi

TENISIŚCI w poniedziałek 10 bm.,
jak „ostatecznie" ustalono do Bu-

karesztu nie wyjechali. Wobec tego

przestałem wierzyć, że w ogóle wyja-
dą. Nie wierzyłem już nawet, gdy kpt.
PZT inż. Challier, zziajany, wymachi-
wał zdobytymi wizami we wtorek (11
bm.) po południu, wydając radosne

okrzyki: „Dziś wieczorem wyjeżdża-
my!" Stwierdziłem sceptycznie: „Uwie-

rzę, jak was zobaczę w wagonie, od-

chodzącego pociągu"... j

— A więc, Dworzec Gł., godz. 22,45... j
Lecę się pakować — wołał inż. Cha-

lier. .

I jako kibic, sekr. PZT inż. Olszow- — Mnie jest wszystko jedno — *a-

«ki, który woła do p. Jadzi:
— A jednak denerwujesz się...
— Ja? Coś ty...

Wtrącam, że Rurak jest w Ameryce...

HOROSKOPY

— Tak, ale mogli „wyhodować" dru-

gą jakąś Rurek — mówi p. Jadzia.

Zresztą nie boję się i dam sobie radę.
Znam bukaieszteńskie korty. W Byd-
goszczy wbrew temu, co pisano, treno-

wałam dużo. Tamtejsza Z. S. Gwardia

„wyłaziła" ze skóry, abym była w
' or "

' mie. Grałam po parę godzin dziennie

i ze Stęszewskim, Bojauowskim, kpt. Sła

W międzyczasie doszliśmy z sekreta- bo]t.ps2ylll £ Cieślą,
rzem PZT inż. Olszowskim do olśnię-j jadzis jcst op3iona> wolelibyśmy jed-
wającego, niemal rewelacyjnego wnio- ,,ak żchy waiyla „ kilo> dwa — mniej,
sku. Wyjazd na^ych tenisistów jest

W biegach na szczeblu województwa
W miesiącu sierpniu startować b°-rią I

zwycięzcy z biegów powiatowych, a w
'

biegu centralnym we wrzsśniu w War-

szawie zwycięzcy 2 biegów wojewódz-
kich również na bieżni (na dystansach
jak w biegach powiatowych).

jjdiŁ zącJzą gry 1 naszej wygranej.
! pierwszym po wojnie w charakterze | „Mrożące" krew w żyłach zwycię-

j spotkania międzypańslwowego. Istotnie '
,lwa Caralulisa i Viziru nad Francuza-

Zawsze to lepiej późno, mi (o puci5at. Davisa) nie peszą niko-

niż w ogtjle wcale. JMoże dla tenisS

rozpoczyna się nareszcie szczęśliwsza
passa?...

P.

JĘDRZEJOWSKA W „SWOJEJ ROLI...

Zdumiewające, jak się wszyscy punk-
tualnie stawili na dworcu. Pani Ja-

go. To nie jest żaden koszmar, zwłasz-

cza, że dwa ostatnie dni zwycięstw
Francuzów, koszmar ten rozwiewają

(poniekąd).
— Mowy nie ma — twierdzi Jadzia

— 4:3 dla nas!

Oczywiście powstają zakłady. Jędrze-

pewnia Skonecki. Kończak,

kle, nie mówi nic.

jak zwy-

dzia, która jako niewiasta już dobrze j°
wska

typują zwycięstwa naszych sin-

otrzaskana z takimi wycieczkami, wo-

Krckowa

11 inajj

Dziennikarstwo aportowe

spotkał dotkliwy cios. Dnia

Emnrł nagle mgr. Marian Tolłński, kie-

rownik działu sportowego „EcLa Kra-

kowa" orna dodatku sportowego tego

pisma pt. „Piłkarz".

Ś. p . ingr To liński, który dla swych
salet charakteru cieszył się ogólną sym-

patią i poważaniem zmarł niemal 71«

posterunku, gdyż w kilka minut po

?,tamaniu „Piłkarza". Czteroletni pobyt
w katowni Oświęcimia nie pozoEt&ł bez

śladów na zdrowiu Zmarłego, tyrnliar-
dziej, że po powrocie oddał się z całym

zapałem i poświęceniem ukochanej
przez siebie wyczerpującej pracy dzien-

nikarskiej.

W •—zcrzedzonych szeregach polskie,
go dziennikarstwa sportowego ubytek
Ś. P . Mgr Tolińskicgo pozostawi trudną
do uzupełnienia lukę.

Bm

Hoslivara

POZNAŃ, 12.5 (Tel. wł.). Dwa dalsze

występy czeskiej drużyny hokeja na tra-

wie SK Hostlvar w Polsce zakończyły :iię
Joj zwycięstwami. W Gnieźnie HosMvar

pokonał mistrza Polski Stellę 5:1 (2.0).
W Poznaniu Hostlvar pokonał w ostatnim
meczu Lechię 2:1 (1:0). Mecz przeprowa-
dzono w bardzo szybkim tempie I w I

polowie Lechici mieli nawet lekką prze-

wagę. Po zmianie stron Czesi coraz czę-

ściej atakowali bramkę polską, a hono-

rowy punkt uzyskali poznańczycy dosłow-
nie w ostatnich sekundach. Bramki dla
Czechów zdobyli obydwie Hruska, dla
Lachii Paczkowski.

dzi rej na dworcu. Cichemu, skupione-
mu Kończakowi wręcza swoją waliz-

kę, wołając: „Będziesz teraz nosił i

opiekował się!" Kończak bierze lrtliz-

kę, lecz oddaje ją tragarzowi. Są wszy-

scy w komplecie: „z pod igły" Skone-

cki, małomówny Kończak, rozbrykana

Jędrzejowska, liczący papierki, wizy, bi

lety, paszporty, walizki, itd. kpt. związ

kowy Challier, dzięki którego biegom
na przełaj po całej Warszawie od jed-

naj ambasady do drugiej na paszpor-

tar.li ukazały się wreszcie liliowymi

stemplami potrzebne wizy.

glisLów nad Viziru (to 2 pkt.) wygra

ny swój singel (to trzeci punkt) — i

wreszcie wygrany mikst (punkt czwar-

ty).

Nic nie wiadomo, jak „ruszą" gry.

Tzn. co „idzie" na pierwszy dzień

(14 bm.) .

— Ja, wolałabym odrazu grać pierw-

szego dnia, pierwszą grę
— stwierdza

p. Jadzia.

Debatujemy, czy lepsze będą trzyse-

tówki, czy pięcio. Inż. Challier „ułoży"
to, na miejscu z kpt. drużyny rumuń-

skiej. Jesteśmy zdania, że może lepiej,

trzysetówki.

(Dokończenie ze str. 1-ej)
widzom wielu emocji. Jugosłowianin,

cięższy od Antkiewicza o parę kilogra-
mów (waga zawodników odbywała się
w nastrojach bardzo tolerancyjnych),
rzucił się natychmiast po gongu do sza

lonego ataku. Zaskoczony Antkiewicz,

który zresztą ustępov 1 fizycznie swemu

przeciwnikowi, przegrał pierwsze star-

cie wysoko.

Ale już. druga runda miała odmienny

przebieg. Polak rusza do natarcia, bije

seriami, atakuje i nie daje odpocząć

przeciwnikowi. Brancovic słabnie i w

trzeciej rundzie służy już tylko jako
worek treningowy. Anlkiewicz jednak

jest też wypompowany i nie może zdo-

być się na decydujący ciot.

| W półśredniej Iwański wypadł lepiej

j niż w Warszawie i pokonał na pkt. Żi-

Częstochowskie Tow. Cyklistów I Moto-

cyklistów rozpoczęło swój sezon tego-
roczny Raldem Okrężnym na trasie Czę-
stochowa — Koziegłowy — Pradła —

Kielce — Przedbórz — Radomsko — Czę-
stochowa. Dystans 300 km. Do raidu sta-

nęło 18 maszyn, z których tylko 11 wró-
ciło na metę.

Zwycięstwo odniósł Czerw na maszynie
350 ccm, uzyskując 22 punkty dodatnie.

Ciężko walczą
0 puchar Davisa

Walki w drugiej rundzie pucharu
Davisa już się toczą. Holandia pokona-
ła Portugalię 5:0, Anglia zai ma ciężką
aa razie przeprawę i Norwegią w Oslo

1 po pierwszym dniu ittfl meczu brzmi

1 «1.

Mottram łatwo pokonał Staofao 6:2,
6:1, 6:1, zaś Paish (A) przegrał 2 Haa-

nesem (N) 2:6, 6:4, 3:6, 2:6.

Porażka Arsenału

w Portugalii

Pomimo, iż w Victorii grał wielokrot-

ny mistrz tenisowy Częstochowy, Baryl-
ski, mecz zakończył się zwycięstwem
CKS-u 7:4. Wyniki: Widera (CKS) — Miel-
czarek 5:7, 7:5, 6:2; Sawka (CKS) — Woź-
nica 6:1, 6:2; Frankówna (CKS — Mielczar-
kowa 6:1, 6:1; Laskowski (CKS) — Wiinlew j
ski 6:3, 7:5; Kapko (V) — Kadela 6:5, 2:4,
6:0; Krupińska (V) — Czerniawska 6:3,
6:2; Barylski (V) — Chądzyński 6:3, 6:2;

Chądzyński, Laskowski (CKS) — Wiiniew- '

ski. Kapko 6:4, 6:2; Barylski, Mielczarek I
(V) — Kadela, Sawka 7:5, 6:0; Czerniaw- j
ska, Chądzyński (CKS) — Krupińska, Wi- |
śnie.łjki 6:3, 6:1; Frankówna, Laskowski
(CKS) — Mielezarkowa, Barylski w. o.

'

Następnym przeciwnikiem CKS-u będzie
zwycięzca eliminacji Społem — Chełmek !
(Kraków).

16 bm. reprezentacja piłkarska Czę-
stochowy, która pokonała w ub. czwartek

Zagłębia 5:2, spotka się z Rybnikiem na

jago boisku. Częstochowa wystąpi v

składzie: Borowiecki (Skra) — KuSnlerczyk
(CKS), Grollk — Bubel, Orłowski (Skra),

pica. Pierwsze siarcie wyrównane, w

dnlglui udaje się Iwańskiemu ulokować

pod koniec rundy parę celnych i sil-

nych sierpów. Trzecie starcie upłynęłn

pod znakiem silnej przewagi Poloka.-

DŻENTELMEŃSKI GEST

W średniej walkę między Djepinę i

K'"'alkowskim przerwał sędzia ringowy

już po kilkunastu sekundach, skutkiem

kontuzji łuku brwiowego u Polaka. Le

karz nie zezwolił na kontynuowanie
spotkania i Jugosłowianie po dżentel-

meńsku zgodzili się na niewłączanie tej
walki do ogólnej punktacji,

W półciężkiej Szymankiewicz wal-

czył kompromitująco słabo i nieczysto
i przy każdym innym sedziu ringowym

zostałby odesłany do rogu i zdyskwa-

lifikowany. Po walce z Lazarevicem

sędziowie przez pomyłkę ogłosili re-

mis. Błąd ten jednak sprostowano i

publiczność przyjęła z wielkim entu-

zjazmem wiadomość o zasłużonym

zwycięstwie Jugosłowianina.

W ciężkiej walczący z odwrotnej po-

zycji Micovic pokazał wielką odpor-
ność i serce do walki. Szymura jednak

był znacznie lepiej dysponowany niż

w meczu warszawskim, a jego prawa

zawsze trafiała do celu. Jugosłowianin

poszedł w III r. na deski do 6 i tylko
nadludzkim wysiłkiem dotrwał do

końca.

Sędziowali w ringu I na pkt. tak jak
w Warszawie Jugosłowianie na zmianę
z Polakami. Widzów ok. 4.000 .

ŻMUDNA PODRÓŻ

Jest godz. 22,15. Za siedem minut

odjazd. Tym samym pociągiem wyjeż-
dżają z Warszawy kolarze czechosło-

waccy, jugosłowiańscy i bułgarscy.
Podróż tenisistów jest bardzo długa.

Jadą na Katowice, Czechosłowację,
Węgry. Wyjechali we wtorek 11 bm. o

godz. 23,23 będą na miejscu w Buka-

reszcie we czwartek 13 bm o godz.
18-ej. Trochę późno. Nawet bardzo póź

no, zważywszy, że 14 bm. już grają.
Kiedy nasi Czytelnicy otrzymają do

rąk dzisiejszy numer naszego pisma,
tenisiści będą jeszcze w drodze, gdzieś
na granicy węciersko - rumuńskiej.

Slipingu nie byio. Ale dzięki uprzej-
mości naszych kolejarzy, którym prze-

cież sport nie jest obcy, udało sig za

niewielką dopłatą zarezerwować dla na-

szych graczy przedział 1-ej klasy. Pierw

szą noc w pociągu przespali więc chy-
ba względnie wygodnie.

Na pożegnanie, utartym zwyczajem —

nie składamy żadnych życzeń. A, co po

Rumunii? Naszym zdaniem bez wzglę-
du na wynik — niechby tenisiści nasi,
którym wreszcie uemir-.cha się możność

pogrania z innymi i dobrymi — • poje-

A może by tak...

Ti7 IOSNA zaczyna swoje obowiązki, wyścig od bramki do bramki, lub nur.

]/]/ traktować na serio. W swej gor-1 kować na swojski sposób w basenie, tj.
liicości dokuczyła już nie jednej impre-1 zatykając nos i uszy w obawie przed
sie sportowej. Operację słoneczną od-\ dopływem wody.

czuli na swej skórzb bokserzy jugoslo- j Najczęściej jednak, obecność wczaso.

wiańscy, kolarze i piłkarze. ; wiczów na boiskach należy do niełis>

Ale ponieważ zmierzam do zupełnie nych wypadków. Większą popularnością
innej sprawy, nie będę pisał o upale, cieszą się różne „Polonie" czy „Par.;

by broń Boże nie sprowokować deszczu.' szawianki". Co tam młodzież porabia
Pisząc o wiośnie, chciałem nawiązać. i jah się to wszystko kończy — nie po.

do rozpoczętego już sezonu tzw. „wcza- trzebuję pisać, gdyż wszystkim to jest
sów". Może sprawa wczasów ma luźny wiadome.

kontakt ze sportem, niemniej jednak,moźna zrobić by oderwać

3 korzyści, jakie , mógiby z . .

dzież od stolika restauracyjnego
interesować ją sportem.

mim

1 z*:widzę pewne

nich odnieść nasz sport.

Akcja wczasów obejmuje swym zasię-
giem dziesiątki tysięcy młodzieży pra- i Ktoś może powie: wariat - Wisi*

cującej, która do tej pory nie miała o- się pali. Za dwa tygodnie wczasów chce

kazji zetknięcia się ze" sportem. Jest mieć sportowców.
"

wszystkim wiadomo, że zainteresować cami oni wszyscy nie pozostaną

cbali do Paryża na

mistrzostwa Francji,
im to zrobi.

lnicdzynaapdowe

Napcwno Bobrze

S. Gostomslci

sponem młodego człouiieka, jest rzeczą

bardzo łatwą. Wystarczy dać mu piłkę,
a zarazem zacznie ją kopać czy rzucać.

W tym samym stopniu zainteresuje się

skokami, biegami czy bywaniem, o ile

Ctóż nie! Sportoic
na.

pewno nikt s nich nie osiągnie żadnych

specjalnych wyników. Ałe istnieje duże

prawdopodobieństwo, że pewien pro-

cent tych ludzi zainteresuje się spor-

tem i po przyjeździe do swego miasta,
te rzeczy zostaną mu uprzystępniane w może swoje zainteresowanie przenieść

odpowiedniej formie. iw W^Y udzial w ^jscowych kia.

Tak się szczęśliwie złożyło że ośrod- J" 1^ 1
sportowych,

ki wczasów znajdują się w miejscowoś-1 Aby to nastąpiło, muszą boiska otwo

ciach, które posiadają boispa i baseny rzyć się przed wszystkimi chętnymi. Ma

pływackie. Z urządzeń tych korzystała si na tych boiskach być obecny trer.er

do tej pory tyłlco nieliczna garstjca au- czy opiekun-, który potrafi się porożu-

tochtonów. Sporadyczne wypady wcza- mieć z kandydatami na sportowców. I

sowiczów na tereny — nie przynosiły i musi tvreszcie, a to najważniejsze, zr.a -

żadnych korzyści, gdyż cały sprzęt znaj- {leźć się ktoś miarodajny, kto tę clccjf
dował się pod kluczem. W najlepszym | zorganizuje.

wypadku, amator sportu mógł urządzić I *ty.

Angielski Komitet Olimpijski po- herbaty lub mleka. Ale nie na tym ko-
1

pełnił niclada nieostrożność. Przesłał j niec. Główne danie dzienne ma się
on wszystkim krajowym Komitetom j składać z zupy, befsztyku, jarzyn, kar-

Olimpijskim wykaz środków żywno- lofli, zielonej sałaty, kawy, ciastka

śeiowych, jakimi dysponuje, prosząc! jabłkowego i lodów,
równocześnie o podanie swoich pe- Hiszpanie chcieliby do obiadu ryż,

cjalnyeh życzeń, z tym że o ile „spe-^ zupę, jaja, groch, wątróbkę z dodatka-

cjalnoćci" te zostaną przez dany kraj j mi, czereśnie, makaron, omlet z szyn-

dostarczone będzie można przyrządzić ką, kalbstek i pomarańcze.

je w kuchni kwater olimpijskich.

Apel nie pozostał bez echa i t raz!

organizatorowie mają kłopot już przj'
samej lekturze wszystkich apetytowi |

Uczestnicy z Orientu proszą o solo-|
ne, suszone ryby i suszone kraby. Ze

świeżych krabów wspaniałomyślnie re-

zygnują. Natomiast proszą o manda-

rynki, sos z czerwonej fasoli i natural-

nie... ryż.

Portugalczycy mają apetyt na sma-

żonego dorsza z ryżem i risotto.

Hiszpańskie śniadanie składa 6ię z:

kawy, mleka, pieczywa, masła, czeko-

lady i różnorakich owoców. Amerykanie

mają jeszcze obfitsze żądania. A więc
soki owocowe, płatki owsiane, jajka
sadzone na szynce lub boczku, tosty z

masłem, kawa, herbata, lub mleko.

Trudno zrozumieć jak po takim śnia-'

daniu stać ich na obiad złożony z zupy,

Podczas gdy Amerykanie delektować

się będzie befsztykiem, to jego hisz-

.psJiclci" kolega zadysponuj*? -

. na'.'wistcze.

rzę omlet z groszkiem i kartoflami,
kotlet cielęcy, mięso z jarzynami, cia-

stka z sosem waniliowym albo ryś z

owocami, najchętniej z daktylami.
Szef kuchni olimpijskiej Stanley

Briault zaznajomiwszy się z tak róż'

norodnym menu, oświadczył flegmaty-
cznie: „Szczerze mówiąc my Anglicy

spoglądamy na tego rodzaju jadłospis
ze zdziwieniem, ale uda nam się za-

domkach jest już zajęta. Zorganizowany
przez labę Handlową komitet „dla za-

kwaterowania gości zagranicznych" mt

w tej chwili do załatwienia ponad 40|

tys. podań. Lektura listów, jakie naply

wają w ciągu jednego dnia daje intere-

sujący materiał. Obok zamówień ze

Szwajcarii, St. Zjednoczonych czy P?<Ł

Ameryki znajdujemy podanie . sześciu

sudańczyków o pokój na przeciąg jed-

nego miesiąca. Również pani * Anstra-

li;_prnsi .,o ..pokój, Pułkpiwiik grecki,

oświadcza,- że o ile. tylko zapewnią mu

pokój, to przybędzie do Londynu na-

wet w wypadku gdyby musiał przepły-

nąć Kanał. Obok widnieje pismo wy-

cieczki złożonej ż 500 osób. Komitet

zapewnia, że wszystkich ulokuje, inne

rzecz, czy będzie w stanie uwzględnić

specjalne życzenia. - Apartamenty wiel-

kich hoteli są wszystkie zajęte, w skrom

niejszych hotelach można jeszcze zdo-

dość uczynić wszelkim tym pragnie-• być łóżko, ale należy szybko decydo-
niom". | wać się. Tysiące londyńskich właści-

Angielski Komitet Organizacyjny za-1 cieli mieszkań postawiło do dyspozycji
warł z jednym z amerykańskich przed- [ komitetu pokoje waz ze śniadaniem p»

siębiorstw umowę, na podstawę której i skromnych cenach, tak że nawet mniej

zobowiązuje się ono przejąć na siebie dobrze sytuowani będą mieli możność

aprowizację 4.000 atletów. . przyjrzenia się Igrzyskom.
Osobny problem stanowi kwateru- j

baraniny
maśle i

z jarzynami
kartoflami, 1

duszonymi w nck. Większość stojących do dyspozycji

owoców, kawy, łóżek wielkich hoteli i w podmiejskich

Malkiewicz

(Victoria), Seifried, Purgel (Skra).
Z OPOLA...

W spotkaniu mistrzowskim lig! szczy-

piorniaka drużyna miejscowych ZZK Leo-

polia odniosła nieznaczna Jednak zasłu-
żona zwycięstwo nad dobrym zespołem

i poznańskie] Warty 13:12. Gra prowadzo-
LIZBONA (obsł. wł.) — Drugi mecz'; na była z obydwu stron w ostrym tempie

jaki rozegrał Arsenał na 6wym turnee

po Portugalii zakończył się 'jego poraż-

ką. Anglicy spotkali się z F. C. Oporto
i ulegli 2:3 (0:3). Zawodom przygląda-
ło się 50.000 widzów. Spotkanie sędzio-
wał znów Anglik Webb, którego pu-

bliczność wygwizdała po przyznaniu
karnego rzutu dla Arsenału.

Sudziszówny

1
GDYNIA, 12.5 (TeL wł.) .

' W •pra-

wozdaniu a niedzielnego ezwórmeczu

pływackiego w Gdyni nie otrzymaliśmy
-f 6

-

M 200ra

grzb. oraz Marchlewskiego na 400 m

«. dow. Budziszówna pobiła na 200 m

rekord Polski czasem 3:18, Marchlew-

ski zaś ustanowił najlepszy powojenny
wynik polski na dystansie 400 m *t.

dow. uzyskując czas 5:19,5.

Budziszówna zgłosiła próbę bicia re

przez cały mecz. Bramki dla zwycięzców 1. j Du•

zdobyli Helfeuer S, Kulik 2, Mutko, Pasoń
!k ?rf» Po,skl na 100 m

^hiet, na

niedzielnych zawodach we Wrocławiu,
Marchlewski zaś zgłosił podobną pró-

bę na dystansie 300 m st. dow.

SPROSTOWANIE
W artykule pt.: „o czym się mówi mię-

dzy bokserami", zamieszczonym w numa-

tze 37 Przealądu Sportowego z dnia
7 maja . powstała omyłka korektorska,
którą niniejszym prostujemy.

Przy omawianiu Śmiertelnego wypadku
na ringu poznańskim autor podkreślił, że

prawidłowa gruboSć maty powinna wy-
nosić 2 cm, podczas gdy na wspomnia-
nych zawodach wynosiła ona tylko 20 —

Iłmm.Otółnla20—25mm,al*imm.

i Kampa po 1, zaf dla pokonanych strzel'
cami byli Ruszklewicz 5, Herra 3, Norek

2, Łobza I Piechowiak po 1. Zawody pro-
wadził dobrze Zajączkowski z Łodzi.

O mistrzostwo kl. A Odra przegrała
z Chrobrym Groszowice 0:3 (0:0). Miej-
scowa Lwowianka bawiła '

w Prudniku,
gdzie w zawodach o mistrz, kl. A prze-

grała x tamt. Pogonią 1:2. W mistrzo-
stwach kl. B wielką niespodzianką spra-
wiła drużyna Odry z Dobrzynia, bijąc
opolski ZZK na Ich własnym boisku' 6:2
(2:1).

Rozegrane w Opolu zawody bokser-
skie pomiędzy ZZK Opole a druiyną Po-
morzanina z Torunia, zakończyły się nie-

znacznym zwycięstwem Pomorzanina 9:7.
^

Rozegrane w ub. niedzielę 9 bm.

spotkanie bokserskie między reprezenta-
cją Śląska Opolskiego I Wałbrzychem za-

kończyło się zwycięstwem Opola 10:6.

erei/

pośpieszył się

Trener szermierzy Kevey wrócił do

Warszawy po obozie w Zakopanem.
Przyjazd był nagły, lecz... zbyteczny,

gdyż zawody szermiercze w Rumunii

zostały przesunięte na termin później-

szy. Reprezentanci Polski trenować bę-

dą wobec tego najprawdopodobniej w

stolicy, do której nie mieli zamiaru

w tym celu przyjeżdżać.

GROCHÓW — SYRENA 2:2 (1:1)

W pierwszej połowie gra bezbarwna.

Piowadzenie dis Grochowa w 6 min.

uzyskał Izydorzak. Wyrównał tuż przed
przerwą Plewicki z podania Ślusarczy-
ka. Po zmianie Grochów zdecydowanie
przeważa. Niespodziewany wypad Sy-
reny przynosi jej powtórne prowadze-
nie znów ze strzału Plewickicgo. W

kontrataku ustalił wynik meczu Styków
ski, po rogu bitym przez Izydorzaka.
Wynik nierozstrzygnięty krzywdzą nie-

co gospodarzy. Wyróżnić należy w Sy-
renie: Kuźmę i Plewickicgo oraz Szul-

ca i Sowińskiego w Grochowie.

Sędziował Buśikiewici.

W przedmeczu rezerw awycięłył Gro-

chów 3:0.

ZRYW (WARSZAWA) - POLONIA

2:0 (1:0)

Zdecydowana przewaga Mokotowa,
który uzyskał pierwsze punkty w tym

sezonie. Bramki zdobyli Kisiel i Mi-

chalski. Polonia zasilona jedynie Sos-

nowskim i Wiśniewskim miała kilka do

godnych do strzału sytuacji, lecz wszy-

stkie akcje wstrzymywał b. słaby Brzo-

zowski II. Na wyróżnienie zasłużyli
Celiński i Dąbrowski (Zryw) oraz Sos-

nowski (Polonia). Sędziował S. 'Marci-

niak. W przedmeczu rezerw wygrała
Polonia 5:3 (3:1).

LEGIA Ib - JEDNOŚĆ 3:3 (0:2)

Mecz b. żywy i b. interesujący. Jed-'

ność miała wiele (sytuacji, lecz nieudol

ność strzałowa napastników 6tanowiła

największą przeszkodę w uzyskaniu
zwycięskiej bramki. Bramki zdobyli:
Stolarczyk II (karny), Stolarczyk III

Komitet przeprowadził dokładną kia

syf.ikację pomieszczeń przy czym ceny

wahają się od 3 funtów" do 10 szylin-

gów dziennie.

Istny raj oczekuje aułomobilietów.

Ludzie, którzy przyjadą z własnym

obrotu po rzucie rożnym - dla Jed-' autem wz g] ^ ie 2CC
»

C
? okupić anto

ności, oraz Grządziel (2) w tym jedną
1

z karnego i Dzięciołow&ki dla Legii.
Sędziował Turczyński.

W przedmeczu wygrała Legia 4:3

(2:1).

Liczna obsada

w Anglii, otrzymują rację benzynową,
od której rodowitemu Anglikowi bielo-

| je oko. Przede wszystkim taki szczęśli-

wy właściciel auta otrzymuje przydział

lirnzyny od miejsca lądowania do naj-

odleglejszego podanego przez siebie za-

^

kątka Anglii, poza tym na przeciąg

j pierwszych dwóch tygodni otrzymuje
1 przydział na 1000 km.' Na podstawie

mistrzostw bajakiwrcb Z
KRAKÓW, 12.V. (tel. wl)—VI ka- godni "

jakowe górskie mistrzostwa Polski za-' - -

J

powiadają się doskonale. Wezmą w

nich udział wszyscy najlepsi zawodnicy
polscy i należy oczekiwać emocjonują
cej walki na wszystkich trasach.

Do dnia 10 maja napłynęły zglf>?/,>-
nin s klubów krakowskich, katowic

kich, poznańskich, toruńskich, nowo-

tarskich i czechowickich.

KGlSm

oraz Łebek pięknym strzałem s pół-PZA Chotomski,

na

Obóz zapaśników przed występem w

Igrzyskach Bałkańskich napotyka na

przeszkody. Doskonali zapaśnicy ślą-

scy nie mogą dostać urlopów. W środę
rano na stadionie WP był tylko jeden

zapaśnik. Spodziewać się należy, że w

ciągu najbliższych dni większość z 23

wyznaczonych zawodników utrzyma ur-

lopy i trener* Szczeblcw6ki będzie mógł

prowadzić normalne zajęcia.

Delegatem GUKF do Polskiego

Związku Atletycznego został b. prezes

PARYŻ (obsł. wł.) —Organizatorzy te.

nisowych mistrzostw Francji przeżywaj»
ciężkie chwile. Grozi im bojkot mi-

strzostw ze strony tenisistów hindu-

skich. Zatarg przedstawia się następu-

jąco:

Hinduski zespól Davis-c.upowy zgłosił

Swych 4 grcczy do mistrzostw zaczynają-

cych się w dniu 19 maja i wszyscy byli

przekonani, żc Francuzi pokryją koszty

utrzymania i hotelu całej czwórki.

Tymczasem, ku wielkiemu zdziwie-

niu, Hindusi otrzymali list od organiza-

torów, że pokryją koszty utrzymania tyl-
ko 2 zawodników Misry i Bose. Po-

została dwójka ma utrzymywać »if n«

własny koszt.

, Oczywiście powstała astra' wymiana li-

stów i Hindusi zagrozili całkowitym

bojkotem imprezy paryskiej, o ile zwrot

kosztów utrzymania nie obejmie waayt';
kich tenisiatów.
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tac naszych
z prezesem PZS

szermierzy
—

gen. Kuszko

Ojciec rodziny G. Reiff
kandydatem do medalu

Kto. jak kto,'ale nasz Gaston chyba sowiec Reiff, ma już za sobą zwycięstwa

— Jak to się stało?— To nie był
żaden cud, _ wyjaśnia generał ~ tylko
wynik systematycznej pra~cy. Pracy, wy-

kraczającej nieraz poza zwykłe przygo-

towania sportowe. Musieliśmy "rozpocząć
je od uruchomieni a produkcji; sprzętu

szermierczego, aby mieć czvm walczyć.
Były to prawdziwe akrobacje organiza-
cyjne i... finansowe. Mamy jednak, na-

dzieję, że u sta tnie misze przygotowania

przedolimpijskie będą miały lepsze.pod

stawy finansowe niż to miało miejsce
dotychczas. Jeden egzamin już zdaliśmy, i

Pracujemy nadal z zapałem.

N

Czechami nie jest chyba wystarczającym
miernikiem i

1

— I nie — i tak. Bazujemy nie na sa

mym wyniku, a na walorach poszcze-

gólnych naszych- reprezentantów w ze-

stawieniu z Czechami. Polacy walczyli
z temperamentem i dużym opanowa-

niem technicznym, wykazali urozmaico-

ny repertuar akcyj i pewnie prowadze-
nie broni. Różnica ta była specjalnie
jaskrawa u zawodniczek — nasze panie

f przez cały <->.a~ miały w rękach inicjaty-
| wg ataków. To duży atut. Bazujemy

a czym można bazować, mówiąc poza tym na dalszej pracy
— nasz obee-

W u/arcu dużo się mówiło o szermier

ce — odbywał się obóz dia grupy olim-

pijskiej, w Zakopanem rozegrano zwy-

cięski mecz z reprezentacją bratniej
Czechosłowacji, zapowiadano szeroko za

krojune plany na bliższą i dalszą przy-

szłość. Od kilku tygodni znowu jest
plucho. Czyżby wiosna wpłynęła hamu-

jąco na pracę szermierzy? Aby zbadać

1;: sprawo u źródła udajemy się do pre-

.'.e.-a Związku Szermierczego, gen. Ku-

„zko.
— Czy pan generał sądzi, że szerinier-

I a ma szanse rozwoju w Polsce?
— Bezwzględnie tak. Nie chcę cy to-

nu'" przykładów z różnych krajów, gdzie
,i-.'cniiierka zdała egzamin z popularno-
ści i rozwija się iv granicach, przekra-
czających znacznie to co było przed woj
m>. Szermierka, to sport odpowiadający
polskiemu temperamentowi. Jest to

walka, gdzie zwycięża nie brutalna siła,
a!-; technika, spryt i inteligencja na rów

fi i i szybkością.

SZERMIERKA MOŻE OBj^Ć MASY
— Szermierką zajmują się różne klu-

by i ciekawe jest ich zestawienie we-

dług przynależności: na 23 kluby zrze-

szono mamy: 5 klubów wojskowych, 7

akud<unickich. 1 szkolny i 1 przy YMCE,
1(9 natomiast robotniczych lub przy

srwiązkaeh zawodowych. Dowodzi to, że.

szermierka nic może być traktowana

jako sport elitarny i ekskluzywny, ale

posiada dostateczne warunki, by
się ważną i niezbędną częścią składową,

odradzającego się na nowej podstawie

społecznej i polskiego demokratyczne-

go, ludowego iepottu, obejmującego sze-

rokie, rzesze,.społeczeństwa,' «
. .

— Czy szermierka,
-

zdaniem pana ge-

nerała, może być wprawiana przez mło-

di;ież? .

'

— Nie tylko może, ale powinna. Mn

olbrzymie walory wychowawcze. Wyra-
bia osobistą odwagę, uczy dyscypliny i

opanowania, błyskawicznej decyzji, cier-

pliwości itp. Jest dobrym antidotum nc:

przysłowiony „słomiany ogień" Pola-

ków. Tu nic nie można improwizować,
lub liczyć tylko na talent lub młodość.

Szermierkę trzeba opanować i to wy-

maga sumiennej pracy.. Kto chce szyb-
kich triumfów — niech raczej szuka in-

nego sportu. Kto natomiast chce po-

znać sport piękny, w którym startować

może długie lata z powodzeniem —

ten niech się do nas zgłosi. Pamiętajmy,
że większość Mistrzów Olimpijskich w

szermierce dobrze przekroczyło czter-

dziestkę!

EFEKTY SUMIENNEJ PRACY
— Przyznam się — panie generale, że

zwycięstwo z Czechosłowacją zaskoczyło
nieco opinię sportową. Przecież Czesi

w szermierce międzynarodowej są bar-

dzo wysoko notowani.

CDKA — KRYŁA SOW. 2:0

MOSKWA (obs. wł.) — Z okazji
Święta Zwycięstwa odbyły się na wszyst-

kich terenach sportowych Moskwy wiel-

kie zawody sportowe.

Główną imprezą, która zgromadziła
100.000 widzów, był mecz piłkarski mię-
dzy mistrzem ZSRR — CDKA (Mo-
skwa a drużyną „Skrzydła Sowietów".

Po zaciętej i stojącej na wysokim po-

ziomie walce zwyciężyła drużyna CDKA

2:0 (1:0).

Włosi z Anglią
ze

WDNIU 16 maja
Turynie

rozegrany zostanie w

sensacyjny mecz pilkarsk
Wiochy — Anglia. Spotkanie dwóch po-

tęg pilkarstwa europejskiego oirzyma
specjalne ramy, przypada bowiem vj dni
uroczystości-' 53-lecia Włoskiego Związku
Piłkarskiego. i>

• Zainteresowanie meczem jest ogromne.
Do chwili obecnej do biur Związku na-

płynęło już 300.000 listów z prośbą o bi-

lety wstępu na stadion, kióry jednak mo-

że pomieścić tylko 90.000 widzów. Oczy-
wiście, że w takich warunkach ceny bile-
tów na czarnym rynku dochodzą do za-

wrotnych wysokości.
Podczas gdy do chwili. obecnej Wiochy

rozegrały 28 spotkań , międzypaństwowych
ze- Szwajcarią, 20 z Węgrami, 18 z Fran-

cją, po 15 z Austrią i' Czechosłowacją,
z Anglikami walczono tylko 3 razy.

W maju 1933 roku w Rzymie Włosi wy-

walczyli zaszczytny remis 1:1, w 1934 ro-

ku Anglicy wygrali w Londynie 3:2, a w

maju 1939 w Mediolanie Włosi znów do-

trzymali kroku Anglikom remisując 2:2.

Widzimy, więc że bilans tych- trzech spot-
kań jest dla piłkarzy włoskich bardzo

zaszczytny i napewno' dołożą wszelkich

starań, aby niedzielny mecz wypadł jak
najlepiej. Ostatnie zwycięstwo, odniesio-
ne w Paryżu riud reprezentacją Francji,
dodało Włochom wiary we własne moż-

liwości.

Nie wszyscy jednak Włosi pewni są
sukcesu. Kapitan związkowy, piasiyiący

stać j tę funkcję od 25 lat — Vittorio pózzo,
nie bardzo wierzy w zwyciqstwo, chociaż
.. .też na nie liczy. Obawia się jednak o

losy spotkania, gdyż Włochy przecho-
dzą obecnie rewolucję systemową i czo-

łowi gracze wyznają dwie różne szkoły..
Jedni, , to j'ęst. ći,, któryph. kluby przyjęły
już angielski system WM, zwany we WJo-
siech „La systema", nauczyli się nieco
nowej taktyki gry, drudzy natomiast gra;
ją starą metodą kontynentalną, „II Me-

todo", jak ją nazywają Włosi.

Kapitan Pozzo ma więc trudne zadanie

przy ustawianiu reprezentacji, a jeszcze
trudniejsze przy układaniu planu gry z

o dalszych sukcesach? Jeden mecz z • ny' fećhtmistrz Węgier Kewey, to'jeden
z najlepszych fechtmiśtrzów w Europie,
a więc i na świecie. '

NA CO NAS STAĆ
— Szermierze liczą więc na dalsze

sukcesy międzynarodowe — jakie są te-

go prawdopodobne granice?
— Chcielibyśmy osiągnąć to, co już

kiedyś posiadaliśmy — a więc trzecie

miejsce na Olimpiadzie po Węgrach i

Włochach. Feehtmislrz Kerey jest opty.

mistą i twierdzi, że przy odpowiedniej
dozie szczęścia możemy również z Wło-

chami nawiązać równą walkę, gdyż ich

drużyna jest mocno zdekompletowana.
Zobaczymy. Liczymy poza tym bardzo

na nasze panie — ale tu sprawa się nie

co komplikuje, gdyż na Olimpiadzie ko

biecy floret figuruje tylko w konkuren-

cjach indywidualnych. My natomiast

najpoważniejsze szanse mamy jako
drużyna, gdyż poziom naszej czo-

łówki jest bardzo wyrównany i wysoki.

— Chcemy natomiast — kończy ge- i

nerał — wziąć udział w Kobiecych
Drużynowych Mistrzostwach Świata, któ

re odbędą się bezpośrednio przed Igrzy
»kami Olimpijskimi — jakby „po dro-

dze" w Hadze, w dniach 23 — 27 lip-
ca 1948 r. Jeżeli uzyskamy finansowe

poparcie, to sportowo i organizacyjnie
damy sobie radę!

przeciwną drużyną. 3ak tu kazać grać, ja-
kim systemem, kiedy jeden gra według
,,La systema", a drugi według „II me-

todo".

Kłopot ten jednak został już niemal w

całości rozwiązany przez kapitana Pozzo,
który opiera swą reprezentację na gra-
czach jednego klubu — Torino. Klub ten

przyjai taktykę WM z pewnymi, nie-

znacznymi zresztą modyfikacjami, które

odpowiadają bardziej żywemu tempera-
mentowi przeciętnego Włocha.

Mecz niedzielny nie będzie dla Anglii
łatwym spacerkiem,, bo Włosi przygoto-
wani są starannie, a własne boisko lest
w spotkaniu międzypaństwowym wielkim
atutem.

/ tym samym dniu odbędzie się w

Szwajcarii niemniej ciekawy mecz mię-
;ypeństwowy — Szkocja — Szwajcaria.
Spotkanie berneńskie zorganizowano w

50-tą rocznicę pierwszego meczu między-
państwowego, jaki Szwajcaria rozegrała

1398 roku z Niemcami. Będzie to więc,
podobnie jak i we Włoszech, spotkanie

bardzo uroczystym charakterze. Do
chwili obecnej Szwajcarzy rozegrali 210
meczów międzypaństwowych, przegrywa-

jąc 112, remisując 36 i wygrywając 02.

zdobędzie złoty medal! — mówią mię-
dzy sobą Belgowie i'liczą się z tyin, że

po raz pierwszy; w dziejach ' Olimpiad,
Belg wywalczy sobie pierwsze miejsce
w konkurencjach biegowych. Nadzieje
te nie są tak bardzo nierealne, bo Ga-

ston, znaiiy'całemu światu długodyśtan-

nad najlepszymi biegaczami świata z Za-

topkiem na czele, a przy tym . pilnie
trenuje do czekającej . go wielkiej
próby.

Reiff będzie najprawdopodobniej
startował na bieżni londyńskiej w. bie-

gach na 5.000 i. 1 .500.m . i nie jest' wy-

kluczone, że w pierwszej konkurencji
uzyska złoty medal.

Gastc-n Reiff urodził . się 24 lutego
1921 roku i jako pierwszy sport upra-

wiał piłkę nożną. Dopiero w 1939 roku,
kiedy powołano go do czynnej służby
wojskowej, zainteresował się lekkoatle-

i tyką, a ściślej mówiąc biegami długo dv-

J slansowymi. Najlepszy biegacz Belgii

j jest człowiekiem żonatym i ma już
! trzyletnie dziecko. Nie pali, nie pij*

i twierdzi, że najlepszą gwarancją d®»

brej formy jest 10 godzin snu na dobę.
Odżywia się według specjalnej diety,

| zjadając dużo jarzyn i chleba.

| Na mistrzostwach Europy w Oslo w

j 1946 roku, Reiff nie wytrzymał temp*
'< i około pół kilometra przed metą zo-

• stał w tyle, dając się pobić Wooderso-

i nowi, SHjkhusowi, Nybergowi, Heino

i i Zatopkowi. Porażka la jednak wyszła
! mu na dobre, zrozumiał bowiem, że

• musi poświęcić więcej uwagi na wzmoc-

j nienie wytr:'. .'ości i kondycji. Zabrał

! sir do roboty, zaczął uprawiać przełaje
j i w roku ubiegłym pokonał nawet

I topka.

nrnie się CSR
ifskiego w boksie

Wszyscy zadowotem

STEFAM STEC

Po biegu o mistrzostwo Polski odby-

liśmy krótkie rozmowy z delegatem
PZLA Sienkiewiczem i mistrzem Pol-

śju'— Kielaseiii.

KRÓL STARTERÓW
T- Dużo wysiłku włożyli organizato-

rzy. Nie szczędzili starań, by impreza

wypadła jak najlepiej. Trasa bardzo u-

rożmaicona. Trudno oceniać wyniki,
gdyż dystans iiio mógł byćprecyzyjnie

wymierzony. Forma Kielasa i Dzwonko-

wskiego zapowiada dobre rezultaty na

bieżni. Obydwaj wraz z Bonieckim zej-

dą z pewnością poniżej 13 min. na 5.000

j metrów.

K1ELAS

| —Podróż nie zmęczyła nas zbytnio,
mieliśmy dzień wypoczynku w Lublinie.

Obecnie trenujemy już od 1 kwietnia

na bieżni, tak że odwykliśmy nieco od

: konkurencji przełajowej. Organizacja—
w porządku. Specjalnie proszę o podzię-
kowanie w moim imienin publiczności
lubelskiej za serdeczne powitanie i do-

ping na całej (rusie.

KRAMEK
— To był bieg z przeszkodami

przecież rów i duże

i-encja była silnu. Ł

łat w yh.

był
wzniesień. Konku-

trasa nie należała

RZYGOTOWANIA olimpijskie
trzeci turniej bokserski w Lucer-

nie — głosiły afisze na ulicach Pragi.
Sądziłem, że na ringu dobrze znanej

Polakom Lucerny zobaczę Majdloclia,
Zacharę, Tormę i innych czołowych pię-
ściarzy czeskosłowaekicli. Zawiodłem się
jednak srodze. Olimpijskie przygotowa-

nia bokserów CSR inają bowiem zupeł-
nie inny charakter, niż nasze.

Posucha panuje wśród średnich, gdzie
czeka się na nowe .objawienie." W pół-

ciężkiej;- faworytem jest-- . ; Rademacher,
ininioj że w Lucernie nie zademonstro-

wał dobrej formy.

Wśród ciężkich, nie reprezentujących
przeciętni'.'. wiele wyższego poziomu,
niż u nas, Llvansky jest pewnym kan-

dydatem do tytułu.

Wyniki mistrzostw, jak zapewnił prze

wodniczący Czeskiej Unii, znany u nas każe przyszłość,

sędzia Tonzi] (iv Słowacji jest drugi
nasz znajomy Kobza), nie będą -iły
żadnego wpływu na bieg prr / otowań

olimpijskich, które zakończone zostaną

obozem kilkudniowym dla reprezentan-

Młody bokser piotrkowskiej Concor-

dii. urodzi! sir w 1928 roku; boks

uprawia od września 1946 r. i stoczył do

chwili obecnej zuledwie 24 walki. wy-

urywając 1przegrywając 6 i raz re-

misując — • Klitneckirn.

Pracuje jako strażak w hucie szkła

..Hortensja".

NAJLEPSI BOKSERZY MILICJANCI

NIEZMORDOWANY GARNCARZ

Najstarszym uczestnikiem biegu na

przełaj o mistrzostwo Polski był trzy-

krotny mistrz w maratonie i olimpij-
czyk —- Garncarz, reprezentujący barwy
Cracovii. Garncarz, który ma 41 lat, ża-

łował, że dy.-tiiii;- 7-k i lo metro wy był tak

krótki, chce on w rlalsziiu ciągu rlarto-

wać w maratonie i jednocześnie ma za-

miar specjalizować się w chodzie na 50

kilometrów.

Najmłodszymi zawodnikami byli: Sta-

niszewski (Lublin) — 18 lat oraz Ber-

nat (Wisła) i Szteyn (HKS Lublin) —

liczący 20 lat.

Unia bokserska wyznacza w każdej
wadze po 4 zawodników w Czechach,
na Morawach i w Słowacji. Walczą oni

w swoich grupijeb. systemem każdy z

każdym. Za zwycięstwo dostaje' zawod-

nik dwa punkty, za remis jeden. Zwj-
cięzcą zostaje zdoby-wca największej ilo-

ści punktów. Po zakończeniu spotkań w

Czechach, Morawach i Słowacji trzej
zwycięzcy z każdej wagi walczą ze so-

bą znów każdy z każdym.

W Czechosłowacji indywidualne mi-

strzostwa pięściarskie odbędą się w naj-
bliższych dniach. Również i mistrzost-

wa odbywają się w Czechosłowacji in-

nym niż u nas systemem. Do udziału w

mistrzostwach Republiki uprawnieni są

finaliści mistrzostw Czech, Moraw i Sło

v.acji oraz wyznaczeni przez. Unię za-

wodnicy, którzy nie startowali w tych.
mistrzostwach w liczbie maksimum czte

rech na każdą żupę (okr?.g).

Problem dopuszczenia do mistrzostw j
zawodników dodatkowych, który w Pol- j
skiin Z. B . wywołał wielką burzę (dy- j

misja kpt. j.w. Derdy) w C^ecbosłowti- j
ej- nie istnieje. j

Faworytami najbliższych mistrzostw

;ą znani dobrze Polakom bokserzy. W

wadze muszej „murownnyin" mistrzem

ma być reprezentant Europy — Maj-
dloch. Wśród kogutów najwięksi» ,-zan-

se przyznaje się. Zacharze. Mniej jasna J p0
- otrzymaniu w dniu .wczorajszym

sytuacja je.U w wadze piórkowej. Czesi spr,VlV0ZtIań z 'kilku powiatów woj. poz-

pokładają wielkie nadzieje w w alczą- j nańsypg0!. gdzie na skutek uroczystości
cym z prawej pozycji Sziszce, który w j jii|0dai4sKich-przeprowadźoiió-biegi do.

Lucernie z l<i-ki jaką w idziałem najbar- j piero. j,,;,, 9-maja, ogólna-cyfra ncze-

dzit-j Mę wyróżniał. Ma dobrą koiuhrję, I 6tnik(.( .v. >v>0„,5 przeszło 300.000 .

rli> walki,

tów CSR. Będzie to jedyny obun przed-

olimpijski pięściarzy czć-skosłowackicli.
•

W Paryżu, gdzie startują nasi najlep-
si zirwodnicy w turnieju ~ związków "

za-

wodowych brak jest reprezentantów
CSR. Kierownictwo związku nie pozwo-

liło na start w Paryżu, obawiając się

kontuzji.
Czy Czesi na swych przygotowaniach

olimpijskich wyjdą lepiej niż my, po-

Mecz bokserski Polska — CzecbsŚfgfc
nacja juniorów' według' zapevraień_5tett-
zila dojdzie jesienią do skutku nieod-

wołalnie.

JESZCZE 176 MIL DO METY

wyścigu automobilowego rozegranego w Anglii na przestrzeni 176 mil.

numerem 10 na masce, kierowany przez Bob Gerarda przybył pierwszy
na mele.

1

wyróżniły się w Biegu Muiodowym
Do Centralnego Komitetu . Biegu Na-

rodowego napływają dalsze :' protokóły
dania z biegów wraz z ichoraz sprawoz

omowiehiami.

Reprezentacja ZS (itpardw. która pokonała jugosłowiańskiego Mihc.joncra 11:5.

itojn od lewej: trener Wrzosek, Szmiura, Archadzki. Szymankiewicz, Iwański,
Sobkowiak i Patera.

Anglicy
mciin zaufanie

LONDYN (obsł. wł.)—Angielski Zwią-
zek Piłkarski krytykowany jest obecnie

przez pewne organy prasowe w związku
ustaleniem ekspedycji na mecz mię-

dzypaństwowy Anglia — Włochy w Tu-

rynie.

Powodem niezadowolenia jest fakt, że

Anglicy wyjeżdżają bez rezerwowego

bramkarza. Okazuje się. że kierowni-

ctwo ekspedycji angielskiej uważa, iż

piłkarze kontynentalni grają bardzo

fair w stosunku do bramkarzy.

Idealny punkt widzenia, nic w Tury-
nie może spotkać piłkarzy angielskich

nieprzyjemna niespodzianka.

serce rli> walki, dość silny cios. Może

l>vć uiebeŁpi.-eiiiiy w przyszłości.
^

tej
chwili >-:jdzę nie dałby nirly naszym figh-
terom.

W wadze lekkiej Petrina ma groźne-

go rywala w Koudeli, który uciekł do

kategorii niższej po zainstalowaniu się
na stałe Toriny iv półśredniej.

Szczecińskie, Białostockie,; Poznańskie,
Łódzkie itd.

Najokazalej i najpiękniej wypadł
bieg na Jasnych Błoniach w Szczecinie,
gdzie tamt. Okręgowy Związek Lekkoat-

letyczny — zdaniem fachowców
7

—

_w

sprawnym i efektownym przeprowadze-
niu biegu pobił wszystkie dotychczaso-
we rekordy.

Według tymczasowych ogólnych' obli-

czeń najwięcej zawodników ukończyło
hieg w stosunku procentowym' do ilości

mieszkańców,', w wujewództwie Olsztyn-
| skim. Na dalszych miejscach znajdują
się województwa: Krakowskie, Gdau-

Lkie, Pomorskie, Śląskie, Wrocławskie, trzymania się w dobrej kondycji., .

PIŁKARZE UWAGA... '

20 jajek dzienne
dla zapaśnika tureckiego

Prasa amerykańska donosi,. że za-

paśnicy tureccy, którzy mają jechać
do Londynu, otrzymują 20 jajek dzien-

nie, jako subwencję rządową dla u-

mĄm

****
, "-ł 1 •nr^^Tr*-rr• nairrrtr>-— -t-TŁMi

Zdacie przedstawia fimł pucharu Anglii, w którym Manchester unued. pokonał lilackpool ubroncy 1 oram.

fyirz Bhickpoolu przyglądają się bezsilnie, jak piłka strzelona główką przez-leżącego na ziemi Ro.deya, u-paua do
• siatki.

Naszym piłkarzom radzimy jednocześnie przyjrzeć się bramce. Jak ju£ donosiliśmy, FIFA wprowadziła nonie

ks-tałty bramek, w których zarówno poprzeczka, jak i słupek mają kształt owalny. Talia właśnie bramkz widocz-

na jest na zdjęciu. Fotografia brytyjska
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CZY kiedy, ktokolwiek z organiza-

torów imprez sportowych na Sta-

dionie WP byt na „ miejscach stoję

cych"?

Już od pewnego czasu, kaide licz

niej obsadzone przez publiczność zawo-

dy, kończą się połamaniem iclaznej

siatki. Na meczu Polska — Czechoslo-

uucju było nawet paru pogniecionych,

których trzeba było odstawić do karet-

ki pogotowia. Pękło trochę ieber i po•

łamano parę rąk!

Nasza publiczność jest dość niesfor-

na, ale jednak nie do tego stopnia, że-

by sobie i innym łamać naumyślnie rę-

ce i nogi. Przyczyna „magla sportowe-

go" leży gdzie indziej — w wadliwie

zbudowanej trybunie ziemnej.

7'rybuna ta pierwotnie miała kształt

tvysokieso nasypu z szerokością u wierz

chołlca około 2 mtr. i ze schodami —

tarasami spadającymi w dół w stronę

boiska przezornie odgrodzonego siatką.

Na stopniach i na platformie szczyto-

wej stali widzowie. Obecnie jednak

obraz trybuny zmienił się. Wobec wie-

loletniego braku remontu stopnie zo-

stały uszkodzone, a platforma szczyto-

wa, z której ziemia obsunęła się u dół,

ma dziś nie wiele więcej niż pół metra

szerokości tak, że cała trybuna stanowi

tylko stromy wzgórek, na którego zbo-

czu jest dość trudno zachować równo-

wagę.

Gdy więc znajdzie się tutaj więcej

widzów to od szczytu do siatki mamy

około 110 ludzi stojących jeden pod

drugim na stromym niewygodnym

oparciu. Jeśli teraz ktoś na szczycie po

ślizgnie się, cała ta ludzka laitina tra-

ci równowagę i zjeżdża lądując dopie-

ro na siatce, przy akompaniamencie

trzeszczących kości.

Przed wojna roboty ziemne były doić

kosztowne, bo ziemię trzeba było przy-

wozić. aż z za Zielonki. Obecnie jed-

nak gruzu nie brak i nic nie przeszka-

dza, uby trybunę naprawić, podsypać

gruzem a nawet podnieść jej wyso-

kość. Przy podniesieniu tylko o .1 me-

try pojemność trybuny powiększy się o

przeszło 10 tys. osób. Przede wszystkim

jednak trzeba napruwić stopnie. Najle-

piej byłoby umocnić je betonem, ale

od hiedy i deski na parę lat wystarczą.

Koszta takiej intveslycji, wobec te-

/to. ie"Rruz na płuc furmani chętnie

przywiozą za darmo, zamiast go wywo-

zić do Szczęśliwie, będzie nieduży i

zwróci się bodaj na jednym większym

m<"zn. Crdxt>v tak szvhko wziąć się do

roboty to już mecz Polska — Nor-

Papierośnice i butelki z winem
XK1USZC( zniknqc ze zbiorów nagród

K
AŻDY, kio przygl?dal się rozda- pracę, szczególnie wówczas, gdy "ćen-

niu nagród względnie oglądał vry-

stawy nagród — przeznaczonych dla

zwycięskich zawodników w mistrza'

stwach bokserskich Polski i w lokalnych

biegach przełajowych— podziwiał ich

bogactwo i różnorodność.

Sypig si; jak z rogu obfitości nagrO'

dy w postaci zegarków ręcznych, budzi-

ków, rowerów, materiałów na ubrania,

koszul itd. oraz pucharów, papierośnic,

butelek wina...

Na jednym a biegów dzielnicowych

widzieliśmy puchar dla zwycięskiej

drużyny wartości ponad 100.000 zło-

tych, widzieliśmy 12 pięknych, warto-

ściowych papierośnic (!), a w innej

znów dzielnicy — stanęliśmy, jak wry-

ci — przed kilkunastu butelkami wi-

na, przygotowanymi dla zwycięzców...

Sprawa nagradzania zwycięzców w

sporcie wymaga omówienia, ażebyśmy

nie zeszli na manowce, ażebyśmy przez

zły dobór nagród nie przynieśli wię-

cej szkody, niż pożytku młodemu or-

ganizmowi — względnie ażbyśmy nie

stwarzali dogodnych warunków do aej-

ścia sportowców na niewłaściwy drogę.

Alkohol, w najdrobniejszych nawet

dawkach, jest śmiertelnym wrogiem

sportowca — wrogiem nr 1; o tym mu-

sze wszyscy pamiętać i dlatego, nie na-

leży i nie wolno nagradzać sportow-

ców butelczyn; wina...

Podobnie przedstawia się i sprawa

papierośnic.

ność nagrody znajduje się — choćby

w pewnej zależności — ód kasowości

imprezy (boks!!!).

Wtedy — maleńki trzeba wykonać

jeszcze tylko krok, ażeby otwarcie za-

czijć walczyć o pieniądze.

W ciągu miesięra wydaje się w Pol-

sce na nagrody miliony złotych, które

mogłyby być użyte o wiele korzystniej.

Czy nie powinien wystarczyć — ja-

ko nagroda — dyplom honorowy, a ja-

ko miły dodatek dobra książka lub

sprzęt sportowy?

Czy, jeśli chodzi o naprawdę warto-

ściową nagrodę przechodnią, nic lepiej

zastępie puchar dziełem sztuki artysty

malarza lub rzeźbiarza?

Czy nie wyrabiałoby się u młodzie-

ży naszej poczucia piękna i nie zainte-

resowałoby się ję malarstwem i sztu-

kę, jeśliby w świetlicach — miast ga-

blotek % pucharami — oględala dzieła

mistrzów pędzla i dłuta?

Jeśli chodzi o nagrodę indywidual

nu to podkreślić nuleży, że dla praW'

dziwego sportowca, nagroda staje nię

cenną, nie przez swą materialną war

tość, ale przez trud zdobycia, przez

wielki wysiłek, włożony w osiągnięty

wyczyn. Stwierdzenie wyczynu tego w

dyplomie jest nie tylko świadectwem

danego z siebie wyjątkowego wysiłku,

ale i najlepszą pamiątką na całe życie

oraz przypomnieniem radości, jaką da-

je świadomość osiągnięcia celu.

Oto dewizy, jakimi należałoby się

kierować w polityce fundowania i przy

-dzielania nagród.

Panujące do tej pory chaotyczne

stosunki na tym polu, muszą ulec ra-

dykalnej zmianie. Odpowiednie kroki

trzeba przedsięwziąć jak najprędziej i

przeprowadzić je z całą energią. Osta-

tnie wydarzenia, jak przyznanie 12-tu

papierośnic i kilkunastu litrów wina

dla zwycięskich zawodników, stanowią

poważną przestrogę.

mgr. Stanisław Zakrzewski

Tabeicr wyników męskich

Rozmowa z Drobnym
Praga, w maju.

NAJWIĘKSZĄ sensację sportową w

Czechosłowacji spowodował nie

wielki wyścig kolarska, ale Drobny. Ja-

rosław Drobny, czołowy tenisista euro-

Sportowiec nie powinien j pejski i jeden z najlepszych hokeistów

palić. Tytoń — to wróg nr 2 sportow-

ca. Tu i ówdzie zawodnik i działacz

czeskich wrócił do Pragi. Nie byłoby w

tym nic dziwnego, bo tenisista tej kla-

sportowy poczęstowany papierosem od- 8
y Drobny ma abonament na spędza-

nie zagranicą prawie całego roku, gdy-

by nie pogłoski, że Drobny po ostatnich

przemianach politycznych w Czechosło-

wacji, ani myśli wracać do kraju. Jeśli

pogłoski te dotarły nawet do Polski, to

możemy sobie wyobrazić, co działo się

w Czechosłowacji, gdzie wciąż marzy

się o finale pucharu Davisa.

I nagle Drobny przyjechał, wybawia-

jąc Czechów z kłopotów z ustaleniem

reprezentacji przeciw niezbyt zresztą sil-

nej Brazylii.

powiada: „Dziękuję, nie palę, jestem

sportowcem".

Taką odpowiedź, obyśmy słyszeli z

ust wszystkich sportowców. Czekamy i

na pierwszego zawodnika, który — gdy

wręczona mu zostanie nagroda w po-

staci papierośnicy — grzecznie, ale

stanowczo odmówi przyjęcia takiej na-

grody, uwużajęr ją za nieodpowiednią,

a nawet hańbiącą.

Może wtedy organizatorzy, nie zda-

jący cobie sprawy K wartości wycho-

wawczych nagród, poznają swój błąd.

Fundowanie nagród dużej wartości

pieniężnej w postaci pucharów lub

„handlowej" w postaci kryształów czy

zegarków, jest również niewskazane.

Tego rodzaju nagrody, zamiast po-

móc w wychowaniu zawodników w du-

chu szczytnych ideałów sportowych.

ue&ia mnglobv oglądać 50 tys. widzów., wpajają w nich przekonanie, że nagro-

IKO ' da jest niejako zapłatą za dostarczoną

W konkursach hippicznych
w Rzymie

rewelacją są jeźdźcy meksykańscy
W tegorocznych konkursach hippicz-1 na „Girlandina", 2. kpt. Chagoya (M.)

nyeh w Rzymie po raz pierwszy w hi-

storii tych konkursów wzięła udział eki

pa meksykańska, zdobywając sobie po

pierwszych trzech dniach konkursów

pełne uznanie. Okazuje się, że zamorscy

goście posiadają znakomite konie, wca
-

le dobrze naskakane, a przede wszyst-

kim niezwykle zwrotne i Bzybkie.

W pierwszym dniu konkursów, W kon

kursie szybkości: 1. kpt. Campero (Mek

syk) na „Jaroclio" 2.00,3, 2. por. Dinzeo

(Italia) na „Fantazia" 2.05, 3. por.

D'Inzeo (It.) na „Uranio II" 2.10, 4.

kpt. Uriga (Meksyk) na „Parral" 2.1S

—

wszyscy 0 błędów. 5. D'Orgeix (Fran

cja) na „Sucre de Pomnie", 6. mjr. Cha-

goya (Meksyk) na „Arete", 7. mjr. Cha-

goya (M.) na „Malinche", 8. kpt. Val-

des (Mcks.) „Chihuahna", 9. kpt. Car-

rillo (Meks.) „Indio", 10. Treccani (Wło

chy) na „Brusino" wszyscy po 4 błędy.

W drugim dniu W konkursie o „Na-

grodę gen. Dodi" (parcours na 2 ko-

niach) : 1. por. d'Inzeo (Włochy) „Fu-

rorę" i „Formidabile", 2. ex -aequo: Pe

ters (Francja) „Passepartout" i „Mon-

seigneur" ora2 kpt. Uriza (Meksyk) „Ja

roclio" i „Hatuey" 4. ex-aeque: kpt. Cha

goya (Meksyk) „Malinche" i „Arete",

kpt. Carillo (Meksyk) „Poblano" i „In-

dio" oraz por. Ricci (Wł.) „Emiro" i

„Brunello".

W trzecim dniu w konkursie o „Na-

grodę Pincio"! 1. płk. Conforti (Wł.)

Przenośne radia
na meczu

W «asie meczu baseballowego

dwóch uniwersytetów nowojorskich

na 1.000 widzów, którzy przybyli aa

. boisko — 970 miało ze sobą przenoś-

ne aparaty radiowe. Widzowie - stu-

denci przybyli na mecz twej uczelni,

ale nic nie chcieli ntracić z meczu za-

wodowców, jaki odbywał się jedno-

cześnie.

„Arrete", 3. por. dinzeo (Wł.) Furo-

rę", 4. d'Orgeix (Francja) „Opera", 5.

d'Oriola (Francja) „L.Historitte" 6.

dinzeo (Wł.) „Uranio".

W konkursach obok Włochów, Fran-

cuzów i Mcksykańczyków bierze udział mówi Drobny. — Będą zespołem bar-

liczna ekipa szwajcarska, narazie bez dzo groźnym. Cucelli może sprawić wie-

większego powodzenia. (Sg) le niespodzianek w tym sezonie.

RODZINA DROBNYCH

Gdzie można znaleźć Drobnego?

Oczywiście na korcie CLTK.

Wybrałem się więc na korty, przygo-

towane starannip-^rękami Dffibnpgb^^ -

niora), pełniącego od niepamiętnych

czasów funkcję „kortowego". Mama

Drobna sprzedała mi, jak dziesiątkom,

tysięcy innym, oranżadę i nic przypusż-

czała wcale, że odciągnę od niej na

chwilę syna, na którego patrzy z podzi-

wem i dumą.

Drobny buwił się z synkiem swego

kolegi z reprezentacji: Cernika.

Sympatyczny Czech o-powiada o swych

przygodach, spowodowanych wywiadem

sfingowanym podobno przez jedną z za-

granicznych agencji prasowych.
— Nie rozmawiałem z nikim, nie my-

ślałem nawet o tym, żeby nie wracać —

zapewnia nas i dopiero wtedy można by.

ło mówić o tenisie.

WŁOSI BĘDĄ GROŹNI
— Włosi wybitnie się poprawili —

Notatnik piłkarza stolicy
Rozgrywki mistrzowskie wkraczają Już

w swe końcowe stadium.

W kl. A czołówce pozostało do roze-

grania Jeszcze 7 spotkań. Na finiszu naj-
łatwiej o tuksa, więc ograniczymy clę
tylko do stwierdzenia, że największe
szanse na tytuł posiadają Bzura i Syrena

Co słychać
w Jarosławiu

JAROSŁAW (M. Grot). Mecz piłkarski
obu zeszłorocznych mistrzów kl. A pol-
wsch. Polski (okr. przemyskiego i rze-

szowskiego) i pretendentów do ligi:
i 3KS-U (Jarosław) I Legii (Krosno), roze-

grany na stadionie JKS-u w Jarosławiu,
zakończył się wynikiem 1:1 (0:1).

•jf Rzemieślniczy (Jarosław) odniósł suk-
ces w Przemyślu, remisując w zawodach

piłkarskich z temt. Polonią, kandydatem
na tegof. mistrza okr. Wynik 1:1 odpo-
wiada przebiegowi gry.

^ Kilka dni przedtem 3KS pokonał
Rzem. K5 2:1 (2:0), strzelając obie bram-
ki przez Domina.

ZZK Ruch (Jarosław) odniósł dwa

zwycięstwa, pokonując WKS Pal 3:1 (3:1)
I HKS Czuwa] (Jarosław) 5:0.

Mecz drużyn wojskowych WKS Biel-
sko — WKS Pal (Jarosław) zakończył się
zwycięstwem Bielska 5:2 (0:2) mimo znacz-

ne) przewagi wojskowych Jarosławskich,
których łr. ataku por. Leroch nie wyko-
rzystał karnego, Bramki dla Jarosławia:
Kunert I Koprowski.

Pogoń (Lubaczów) zwyciężyła 2-krol-
nie 3K£? Ib 1:0 I 3:2, wykaźując, że llutz-
nie zajmuje w tabeli mistrz, kl. B |ed-
no zi czołowych miejsc.

JKS zaangażował nowego trenera.

Jest nim Gustaw Bator, znany przedwo-
jenny zawodnik krakowskie] Garbarni

•ję Sekcjo motocyklowa Rzem. KS (Ja-
rosław ) uroczyiclo otworzyła sezon moto-

cyklowy. W detlladzle wzięło udział oko-

, ło 100 maszyn.

które zmierzą swe siły w bezpośrednim
spotkaniu Odbędzie się ono 16 bm. na

boisku w Chodakowie. Kandydatami do

spadku są: Zryw — Warszawa (4 pkt.),
Ruch (7), Jedność (11).

Klasa B Już kończy rozgrywki. Jak wy-

gląda sytuacja w poszczególnych gru-

pach?
Grupa I: 1) Mirków 10:2 pkt.; 2) Ząb

9:1 pkt. Wydaje się, że rozstrzygnięcie
przyniesie dopiero drugi mecz tych klu-
bów.

Grupa II: Mistrzem zostało Okęcie.
Grupa III: tytuł zdobyła Żyrardowianka.
Grupa IV: Liderem jest Sparta. Decy-

dujący wpływ będzie miało niedzielne

spotkanie Skry z Huraganem. Zwycięzca
zmierzy się ze Spartą, w wypadku remi-
su Sparta będzie miała zapewnione mi-
strzostwo. Teoretycznie jeszcze może za-

grozić Błonie.

sytuacji w klasie C rozpatrywać nie bę-
dziemy ze względu na bardzo wyrównany
poziom I znaczną liczbę walkowerów.

Ostatnie vvyhlki:
Kl. B: twlt — Ursus 1:1 (lii), Błonia —

Piast,3:4 (2:2).
Klasa C: Marcovia — Wilanów 4:5 (2:2),

Naprzód — Mazur 5:3 (4:2), Jedwabnik —

Mewa 7:0 (4:0), EKD — Wicher (Remb.)
0:5 v. o., Ulrychowianka — Lotowlec 2:1

(1:0), Mogielanka — Wawer 3:4 (1:4), Tar-

gówek — Czyn 1:2 (0:1), Ząbcovia — Wi-
cher 2:1 (0:0).

lunlorzyi
Jedność — Legia I 2:1, Pogoń — Znicz

3:0, Sparta — Polonia II 3:0, Skra — Sy-
rena 0:6, Świt — Okęcie 2:2, Grochów —

Ulrychowlanka 4:1.

Sejmik WOZPN
Nadzwyczajne walne zebranie WOZPN

odbędzie się w dniu 26 maja. Tematom

obrad ma być wniosek PZPN w iprswie
Utworzenia . drugiej ligi. Miejsce zebra-

nia nie zostało jeszcze wybrene, prawdo-
podobnie będzie nim lokal PZPN (Stali-
naV

— Dlaczego Polska nie walczy z Wło-

chami — pyta Drobny. — To przeciw-

nik, od którego możnaby się wiele na-

uczyć.

Trudno jest mi wytłumaczyć, ie

chcieliśmy mieć mecz w Warszawie.

— A kto u was gra? Hebda?

Zaspokoiwszy ciekawość Drobnego,

mogę przejść do ataku.
— Kto jest faworytem strefy europej-

skiej według pana?
— Walka będzie ciężka. Teraz jesz-

cze za wcześnie mówić. Najbliższe me-

cze wyjaśnię dopiero sytuację. Najcieka-

wiej zapowiada się mecz Francji z Wę-

grami. My do meczu z Brazylię wystą-

pimy z Vrlia. Powinniśmy wygrać w

najgorszym wypadku 3:2. W następnych

spotkaniach będzie już grał Cernik. —

Wróci po zakończeniu kuracji w przysz-

łym tygodniu.

S. Sieniarski

Sporl
mraf

W niedzielę 16 i w poniedziałek dnia

17 maja br„ święci sportowa Bydgoszcz
uroczyście 25-lecie Miejskiej Rady W F

I P W Program utoczystości jubileuszo-
wych jest następujący: w niedzielę o

godz. 8 .00 zbiórka organizacji młodzieżo-

wych i sportowych na Starym Rynku,
uroczysta Msza Św., po Mszy pochód
przez miasto I złożenie wieńca u stóp
pomnika pomordowanych na Starym Ryn-
ku, po czym uroczysta akademia w Re-

sursie Kupieckiej. Tegoż dnia o godz.
14.00 zbiórka organizacji sp-ortowych na

Stadionie Miejskim, defilada sportowa,

po której przeprowadzone zostaną nie-
które konkurencje lekkoatletyczne, wyici-
gi kolarskie, motocyklowe, pokazy siat-

kówki, koszykówki, boksu, zapasów i

gimnastyki przyrządowej.

W poniedziałek, program przewiduje:
międzymiastowe zawody lekkoatletyczne
Toruń, Grudziądz, Bydgoszcz, reprezenta-
cja Bydgoszczy oparta została na zawod-

nikach HKS, spodziewany jest również
start Buhla I Nowaka.

Ligowa drużyna Zjednoczenia sżczypior-
niaka, dą pokazówkę tej gałęzi sportu z

drużyną Brdy. Punktem kulminacyjnym ca-

łości miał być mecz piłkarski pomiędzy re-

prezentacją Pomorza a znaną czdskę dru-

żyną Nusle (która odwołała przyjazd. —

Przyp. Red.). Kapitan sportowy ustalił

następujący skład:

Czarnecki (Wisła), Pyda (Polonia) I Ku-

balczak (Brda); Owczarzak (Polonia), Ko-

sobuckl (Pomorzanin) I Nowak (Gopla-
nla); Rembeckl I Kamiński (Pomorzanin),
Brzeski J. (SGKS), Wesołowski i Szwaj-
kowski (Polonia). Na wypadek, gdyby
Czesi nie mogli przyjechać do Polski,
rozegrane zostanie spotkanie reprezenta-

cji Bydgoszczy I Torunia (ZW).

Rek 1*» •*k W* RM »W

100mit.dow.

Bocheński W-wa 1:02,4 Ramola Sl. 1:06,3 Marchlewski Pom. 1:04,5
Jędryiek Sl, 1,0i,9 Marchlewski Pom. 1:06,2 Ramola Sl. 1:04,6
tzrelbman W-wa 1:05,1 Cieślak td. 1:07.5 Fudala Sl. 1:06,4
Kuncelmann Lw. 1:05,2 Małecki Pozn. 1:08,5 Zimny Sl. 1:07,3
Białyński W-wa 1:05,8 Manowskr Łd. 1:U9,5 Cieślak Łd. 1:07,5
Priebe «1. 1:04,8 Grubentai Kr. 1:10,2 Nogaj Sl. 1.07 ,7

2M m •!. dow.

3ędrysek> Sl. 2:25,1 Ramola Sl. 2:37,» Ramola Sl. 2:26,3
Kuncelmann Lw. 2:26,2 Taediing Pozn. 2:41,1 Marchlewski Pom. 2:29,9
Feuerelsen £1. 2:30,2 Czuperski W-wa 2:42.6 Kałuża Sl. 2:33,8
Białyński W-wa 2:34,6 Małecki Pozn. 2:44,8 Czuperski W-wa 2:35,4
Marchlewski Gd. 2:34,6 Ciailak Łd. 2:46,5 Fudala Sl. 2.36 ,2
Ramola Sl. 2:36,8 Kurek Gd. 2:47,6 Nogaj Sl. 2:36,4

«0mH.dam.

Jędrysek 51. 5:14,8 Ramola Sl. 5:46,1 Ramola Sl. 5:25,7
Białyński W-wa 5:28.4 Taediing Pozn. 5:49.2 Marchlewski Pom. 5:29,7
Zubowicz W-wa 5:33,0 Czuperski W-wa 5:51.8 Czuperski W-wa 5:31.»;
Feuerelsen £1. 5:34.2 Małecki Pozn. 6:05,4 Szafron Sl. 5:40.1
Heidrlch Sl. 5:34,6 Choma Kr. 6:07.4 Kałuże SI. 5:40.5

Marchlewski Gd. 5:43,1 Kot Kr. 6:G?,8 Kornecki Kr. 5:46,5

1C0~ m na wznak

Kumant W-wa 1:16,2 Zemyr Sl. 1:19,8 Langer SI. 1:16,4
Zemyr Lw. 1:19.6 Kowalski Kr. 1:21,7 Was Sl. 1:16,7
Jastrzębski W-wa 1:1».« Ratajczak Pozn. 1:22,4 Jabłoński W-wa 1:17,0
Kowaliki Kr 1:20,0 Owczarczak Pozn. 1:22,9 Zemyr Sl. 1:17,5
Machowski Sl. 1:20,» Chojnacki Łd. 1:23,5 Kita Kr. 1:18,4
Włodek Kr. 1:21,0 Yiąt Sl. 1:24,4 Ratajczak Pozn. 1:20,1

W m af. klat.

Heidrlch Śl. 1:17,0 - Jarecki Pozn. 1:24,0 Szołtysek Sl. 1:1«Jt
Woźnicki W-wa 1:21,6 Brzozowski W-wa 1:25,2 Langer H. Sl . 1:17,8
Rusin Sl. 1:22,0 Budziński Pozn. 1:25,4 Ramola Sl. 1:18,0
Kot Lw. 1:22,0 Zmidzlński Pozn. 1:25.9 Krause Sl. 1:18.6
Kmiotek Sl. 1:22,9 Domagała Sl. 1:26,1 Szczok Sl. 1:19,1
Jarecki Pozn. 1:234 CicHoński Pozn. 1:27,2 Cichoński Pozn. 1:19,6

200 in (t. klat.

Heidrlch śl. 2:52.0 Iwanowski w-wa 3:06,4 • Krause Sl. i :55,2
Kot III Lw. 2:57.8 Jarecki Pozn. 3:07,» Szołtysek ti. 2:59,4
Rusin Sl. 3:00.0 Cichoński Pozn. 3:10.4 Brzęczek Sl. 3:00.6

Iwanowski W-wa 3:01,6 Domagała Sl. 3:11,6 Serafin Sl. 3:05,4
Wożnicki W-wa 3:03.4 Kowalski Kr. 3:14,5 Kłeczka Sl. 3:06,4
3areckl Sl. 3:04,6 Dec Łd. 3:15, S Langer H. łl. 3:07,0

Tabela wyników kobiecych
Rak 1W»

100 m M. ctow.

Kratochwilowa W. 1:15.4

Dawidowiczówha SI. 1:16,4
Materówna SI. 1:20,9
Halierówna SI. 1:21,3
Brendelówna Gr. 1:23,0
Banaszewska W-wa 1:23,4

*W m «!. dow.

Kratochwilowa W.

Dawidowicz SI.

Pastorówria SI.

Materówna SI.

Halierówna SI.
Maniużanka SI.

100 m st. klas.

Bolówna SI.

Kandlówna SI.

Szumiłowska Pom.

Madejówna SI.

Gordonówna Kr.

ŃiestrojiWna- £1,— i

200 m ci. klas.

Kandlówna SI.

iŻellngerówna SI.
Bolówna Sl.

Giętkówna W-wa

Szumiłowska Pom.
Kowalska Łd

6:25,0
6:32.0

6:45.8

6:55,7
7:07 7
7:30.5

1:36,5
1:33.3

1:38,4
1:41.4

Jawj^
ii42ji»

3:30,6
3:32,0
3:32.2

5:34.8

3:35,0
3:36.0

DawMowIcz Kr.

Brendelówna Pom.

Wojewodzie Sl.

Gaszyńska Kr.

Madejówna Sl.
Soberowa W-wa

DawidoWiCZ Kr.

Szelągowicz Pozrt.

Wojewodzie £1.

Brendel Pom.

Niestrojówna Sl.
Miklasówna Pozn.

Janasówna Pozn.

Szumiłowska Pom.

Wójcicka Sl.

Niestrojówna Sl.

Budziszówna Pom.

1:23,2
1:27,8
1:31,4
1:32,9
1:35,0
1:33,6

6:58,6
7:13,2
7:24,1
7:25,6
7:33,2
7:38,3

1:38.3

1:39,0
1:39,5
1:39,4
1:41.8

-MiklatAwna—-Pozn.-—1- .42,+

100 na .wznak

Banaszewska W-wa 1:32.4

Fonfara SI

Dawidowicz Sl.

Pastorówna Sl.

Kokotówna Sl.

Piaszćzykówna

1:32.5

1:32.5

1:37,1
1:38,8
1.46,8

Wójcicka Sl.

Janasówna Pozn.'

Miklasówna Pozn.

Szumiłowska Pom.

Niestrojówna Sl,
Dawidowicz Łd.

Szelągiewicz Pozn.

Dawidowicz Kr.

Niestrojówna Sl.

Szymikówna Sl.

Brendelówna Pom.
Kokotówna Sl. -

3:32.6

3:34.0

3:35,8
3:37.7
3:37.9

5:38.6

1:32,5
1:38,9
1:44,2
1:4/.0
1:47,1
1:48,4

M W4B

Liszkę Sl.

Niedziela Sl.

Bamówna S.l

Madejówna Sl.

Szmldtówna Sl.
Dzikówna SI.

Bemówna 3ł.

Listka Si.

Pawllkówna St.

Niedziela Sl.

2urkówna Pozn.

Madejówna Sl.

Keletowa Sl.

Janasówna Pozn.

Wójctck* W-wa

Blemównft Sl.

Malicką Pozfj).
-Kolsrównafel.

Janasówna pozn.

Wójcicka W-wa
Kaletowa Sl.

Malicka Pozn.

Blejarska Sl.
' Koierówna Sl.

1:22,7
1-.23,1
1:23,2
1:25,2
1:25,4
1:26,2

6:42,3
6:51,6
6:53,1
7:30,5
7.-05,0

133,7
1:34,4
1:35,J
1:36,7

•1:38.4

.3:20,2
3:21,7
3:26,8

3:34,2
3:35.0

3:36.5

Budzfsżówna Pom. 1:32.9

Niedziela Sl. 1:33.9

Szymikówna Sl. 1:55,6
Kaletowa Sl. 1:36,2
Ratajczakow.a Pozn 1:38.0

Neblówna Sl. 1:3B,1

Obie tabele zestawił kpi. KP — Broił.

POSTĘPY naszych pływaków w okre

eie powojennym najlepiej ocenić

możemy przez porównanie wyników

ostatniego rokti przed Wojnę, pierwsze-

go po wojnie i tegorocznych (nie ostat-

niego sezonu, lecz od stycznia do ma-

ja).

Rok 1939 był uważany la poezjtek no

wej ery w plywactwie polskim. DOBZII

wtedy do głosu zawodnicy, którzy tre-

nowali pod kierunkiem amerykańskiego

trenera Steepn (był w Polsce dwukrot-

nie). Wojna im przeszkodziła w wy-

dźwignięcia pływactwa na dobry po-

ziom.

Obecnie pracuje się bez zagranicznych

trenerów, a młodzież, choć daleka jest

od europejskiej klasy, ma śzame na

znaczne poprawienie wyników i prze

ścignięcia swych poprzedników. Tabela

wykazuje, że w wielu wypadkach udało

się już osięgnąć niezłe rezultaty. Pły-

wactwo jest na dobrej drodze. Oby tyl-

ko postępy nie uległy zahamowaniu.

Klasztor szczypiornistów
przed wyjazdem do Szwecji

Lubelska kl. A
Ostatnie spotkania o mistrzostwo klasy

A przyniosły następujące wyniki:
Lubllnlanka — Garbarnia 3:1 (2:0). Bram-

ki dla zwycięzców uzyskali: Różyło — 2

i Koba — 1 (z karnego), dli pokonanych '

Augustowski. Sędziował J. Olszowy. i
lubllnlanka — Sygnał 5:1 (3:1). Bramka- j

mi dla Lublinianki podzielili się: Różyło
2, Jezierski, Wójcicki i Cieśliński — 1 !

(z karnego), dla Sygnału honorowy (sunkt!
padł w 7 min. (prowadzenie) ze strza- i

łu Wesołowskiego. Sędziował por, A. Mi-

chalewski.

Sygnał — Lowart 6:3 (4:2). Bramki dla

Sygnału uzyskali: Wesołowski - i, Bo-

gucki, Barszczewski, Józefowicz I Bie-

lawski, dla pokonanych: Guz, Bobików-

ski i Lisek. Sędziował St, Paszkowski.

MIĘDZYPAŃSTWOWY MECZ SZCZY.

piomiaka Polska — Szwecja, od-

wołany w roku ubiegłym ma dojść osta

tecznie do skulku 23 maja w Kristian-

btad.

PZPR postanowił wzorem innych

fcwięzków powołać kandydatów do re

prezentacji na obóz przygotowawczy,

Rozpoczął się on w ub. poniedziałek

w Katowicach. Wyznaczono następują

wśród koleiarzy
ZZK Warszawa liczy ponad 1.00B człon-

ków, przy eżym liczba ta stale wzrasta.

Szereg zawodników ZZK W-wa, Jak kola-
rze Wrzesiński, Rzeźnickl, Grynklewlcr I

młody Królikowski, automoblllicl Nowak,
W Chełmie Sparla odniosła cenne zwy- Jagielski I Tekllńskl ora* lekkoatletka

eięstwo nad ZZK Chełm 6:2. Dobrzańska należą do ekstraklasy sportu

W tabeli prowadzi w dalszym ciągu Lu- polskiego,
blinianka. "jr

SIEDLCE (Obsl, wł.). ZZK Oghlsko W

dalsiych rozgrywkach o mistrzostwo kl.
NOWY ZARZĄD AZS - LUBLIN

AZS lubelski, który będzie obchodził
w tym roku 25-lecle istnienia, wybrał no-

wy zarząd w następującym składzie: pre-

zes
- Zbigniew Puchnlarikl (UMCS), w|.

ceprezes sportowy — Jan Oozdeckl (UM
CS), wiceprezes finansowy — Eugeniusz
Kaczmarek (KUL), wlcaprezei admlnlilra-

cyjny — Aureliusz Marchwie (UMCS), se-

kretarz - Barbara Zbrojanka (UMCS),
skarbnik — Jan Romanowski (KUL), gosjso-
dar* — Jerzy Foryslak (UMCS).

A podokręgu podlaskiego zdobył nowe

4 punkty, wygrywając t najgroźniejszymi
rywalami OMlfUB Sledlco 3:1 I WKS 5:3.

W dotychczasowych rozgrywkach ZZK

Ognisko uzyskało 10 pkt. 1 «t. br, 27:6 l

jest murowanym kandydatem na mlsirza

podokręgu,
inrte wyniki: o mistrzostwo kl, A Ma-

zovia (Mińsk Maz.) - OMTUR Orlęta fta-

dzyń 2:0, ZWM Zryw (Sok. Pódl.) - WKS
Siedlce 3:3.

cych zawodników: Tomiak (ZZK Po-

7nań), Dylewicił, Ruszkiewidz (Warta

P.), Lipiński, feahr (AZS Kr.) , Więcek

(Crac.), Knopa (Zjednoczenia Bdg.l ,

Tiel I, Tiel II, Toman, Krawczyk (AKS

Choriów), Kaczmarek (Pogoń Kat.),

Klich, Gawol, Langosz, Leler (Chrobry

Gtoszowiee), Grzyb. Hellfeuer, Kałuża,

Kulig (Leopolia Opole), Ulatowski

(YMCA Lód»).

W pierwszej chwili zabrakło Ulatow-

skłego (egzaminy) i Tomiaka (przy-

cfcyńy nieznane).

Obozówicze trenują pod czujnym «•

kiem trenera Paehli, któremu forma

pupilów spędza sen z powiek. Zajęciu

obozowe rozpoczynaj; się ratto o goflz.

t półgodzinną ginttiastykf. Po śniada-

niu zaprawa kondycyjna, o 11-ej drugie

śniadanie i przerwa. Po obiedzie id

15-ej teoria gry, taktyka i wymarsz na

boisko Pogoni, gdzie szlifuje się for-

mę. Kolacja o 19-ej^ o 22-ej wszyscy mu-

BZ? być w łóżku. Itegulamin obozu jest

b, surowy. Nawet miejscowi zawodnicy

n!e mogę wydalać się poza ««lejące

skoBzuroWaiiiu (Wojewódzki Ourodel;

WT) htz trenera. Mimo to humor ti

zawodników jest doskonały. O popra-

wienie stara krnfcowlnnin Lipiń-

ski, najbardziej muzykalny obojtowi^ ,

praygrywfljęey bez przerwy prawie na

akordeonie.
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kapitańska rączka
nam dwa zwycięstwa

KAPITAN sportowy PZKol., Wiszni-

cki rniał szczęśliwą rykę, inonlu-

jyL składy drużyn ituiodowycu nu wy-

ścig Praga — Warszawa. Zespól Polski 1

w składzie: Kapiak, Wrzesiński, Nowo-

czek, Weglendu i Sułyga okazał się
szybszy i w.vtrzymalszv, niż druga dru-

żyna Polski. Inne składy tych drużyn
•wyciągnęłyby może oba nasze zespoły
na środkowe miejsca w ogólnej klasyfi-
kacji, ale sukces byłby tylko poło-

wiczny.

1 etap Praga — Pardubice przyniósł
Polsce I odległe, bo piyte miejsce. Ko-

larze nasi nie potrafili dorównać Jugo-
słowianom, Czecliosłowakom i Rumu-

nom w szybkości. Ale kiedy przyszły

etapy, w których decydowała wytrzyma-

łość, Polska I poprawiła swą lokatę na

trzecią pozycję, a od II etapu Brno —

Zlin zajęła pierwsze miejsce, którego
nie oddała już do samej mety.

Z 52 NA 5 MIEJSCE

Indywidualnie najszybszy był z tego

zespołu Wrzesiński, zwycięzca dwuch

etuuów w Zlinie i Warszawie. Piyte

miejsce Wrzesińskiego, w ogólnej kla-

syfikacji indywidualnej przynosi mu

zaszczyt, boć na pierwszym etapie był...

52-gi na mecie. 11-ty km trasy tuż za

Pragę zepchnął go na szary koniec.

Wrzesiński przewrócił się wraz z kilku

kolarzami, tracąc niemal 22 minuty, któ

ryeh niepodobna było już odrobić w

stosunku do szybkiego Zoricza, Krej-

czu, Kapiuka i Pericza, ale wyprzedził
za to 16 innych konkurentów, których

sinogły defekty lub wyczerpanie.

WYTRZYMAŁY KAPIAK

Kapiak zdumiewał wytrzymałością. W

tym szczupłym ciele przebywa niezwy-
kle silny duch. Na wzniesieniach, czy

na trudnych odcinkach szosy ujmująca
sylwetka „Szpagata" zawsze była na

czele wyścigu. Niebywała ambicja połą-
czona z wesołym usposobieniem zyska-
ła Kapinkowi wielką sympatię i wśród

kolarzy zagranicznych. Po trzecim eta-

pie Kapiak założył żółtą koszulkę lide-

ra, którą oddał Krejczemu po piątym.

Następni z'tego zespołu Nowocfcek i

Weglenda doskonale' uzupełniali poprze

dnią parę. Jeżeli pierwszy miał defekty
na trasie, zawsze można było liczyć na

drugiego i odwrotnie. Najsłabszy z dru-

żyny, Sałyga zrezygnował z wyścigi' moc-

no poturbowany na etapie do Kielc.

PECHOWY ETAP POLSKI II

O losach drużyny Polska II zdecydo-
wały już pierwsze kilometry za Pragą,

kiedy wskutek kraksy doznał obrażeń

Łazarozyk i Mich. Osłabiony zespół nie

miał już pełnej bojowości na dalszej
trasie wyśrigu. Kiedy jasnem stało się,
że nie odegra on roli, członkowie jego

pomagali swym kolegom z pierwszego

zespołu. Na ostatnim etapie, kiedy Ka-

piak na 40 km przed Warszawę przebił

gumę, Mich ani na chwilę nie zawahał

się oddać mu swe koło. Przykładów te-

go rodzaju pomocy zanotował wyścig

cały szereg. Najwytrzymalszym z druży-

ny Polska II okazał się Wandor, kolarz

o dużych zaletach sportowych. Grynkie-
wicz nie dojechał do mety.

BUKOWSKI JEDYNY Z INDYWI-

DUALISTÓW POLSKICH

Z kolarzy indywidualnych dojechał do

Warszawy w konkursie tylko Bukowski.

Najwcześniej opuścił wyścig niedyspo
nowany Wiśniewski, jako drugi potur-

bowany Gabrych, potem Paprocki, a

Leśniewski nie dojechał do Katowic

wskutek defektu roweru, a w następ-

nych etapach startował poza konkur-

sem. I z tej strony kolarze obu zespo-

łów narodowych mogli zawsze liczyć na

pomoc w razie defektów.

CAŁA PIĄTKA RUMUNÓW

Rumunia przybyła do mety jako je-
dyna x drużyn, które nie uległy zde-

kompletowaniu na trasie. Miało to wiel-

kie znaczenie, gdyż w razie niepowodze-
nia piątego z zespołu, pozostawał jesz-
cze zawsze czwarty w asekuracji. Podob

nie jak i innym zespołom, również i

Rumunom zdarzały się defekty, nato-

miast cała piątka wytrzymała wyścig.

Najlepszymi okazali się Chicomban

I przed Pantazescu. Reszta: Norhadian,
i Negoescu i Niculescu była równa.

ZESPOŁY CSR

Z zespołów czechosłowackich lepiej
wiodło się CSR II, który dopiero po

VI etapie ustąpił miejsca drużynie
CSR I. Kebrle odpadł dość wcześnie

wskutek złamania ręki, nieco później
musiał zrezygnować z wyścigu groźny
Holubec z powodu kontuzji kolana.

Najszybszy z tej drużyny, Krejczu, dwu

krotny zwycięzca etapów (Zilina — Ka

towice) nie miał odpowiednich partne-

rów w Aubrechcie i Bartoszu, zresztą

trójka po zdekompletowaniu drużyny
nie była już w stanie utrzymać przewa-

gi nad innymi kompletnymi lub zło-

żonymi z 4 kolarzy, drużynami.

Z zespołu CSR I ubył na trasie tyl-
ko Chvojka a później kontynuował wy

ścig poza konkursem. Kiedy CSR II

uległ zdekompletowaniu, pierwszy ze-

spół miał nad nim zdecydowaną prze-

wagę na dalszej trasie wyścigu. Pericz,
Dordik i Stepanek — oto trójka, któ-

ra zapewniła trzecie miejsce CSR I w

ogólnej klasyfikacji,' asekurowana przez

niewiele im ustępującego Sosika.

Bułgaria była najsłabszym przeciwni
kiem. Cristov i Diniov byli najlepsi z

drużyny, z której do Warszawy nie do-

jechał tylko Buranov, wycofany • wy-

ścigu od Zlina.

JUGOSŁAWIA

ZDEKOMPLETOWANA

Jugosławia nie zdołała wykazać swych
możliwości. Na etapie Brno — Zlin z

drużyny ubył ciężko ranny Trifunowicz

i lżej poturbowany Horvaticz. Srsa wy

cofał się od Ziliny. Horvaticz jechał
dalej w wyścigu poza konkursem. W

ten sposób Jugosławia zupełnie zdekom

pletowana odpadła z klasyfikacji druży
nowej wyścigu na etapie Zilina — Ka-

towice.

Jugosłowianie prowadzili w wyśeigu
po I etapie, ale kiedy Poredski na eta-

pie Brno — Zlin uległ wypadkowi i

stracił wiele minut, a dwuch innych
odwieziono do szpitala, zespół spadł na

szary koniec. Gdyby nie te wypadki,
Jugosławia byłaby prawdopodobnie
zwycięzcą wyścigu. W I etapie Pored-

ski i Zoricz zajęli pierwsze miejsca,
na IV etapie Poredski był drugi, Zo-

ricz piąty, na V-ym Horvaticz, Pored-

ski i' Zoricz zajęli 2, 3 i 4 miejsca, w

VII etapie Poredski był pierwszy, Zo-

ricz drugi, a Horvaticz czwarty.

Z. Weiss

Notujemy co było złe,
aby w przyszłości było lepiej

O WYŚCIGU kolarskim Warszawa—

Praga — Warszlwa możnaby pisać
długie miesiące — powiedział jeden z

członków zarządu P. Z. Kol.

Niestety, zdania tego nie -podzielamy,
bo oczekujemy od kolarzy naszych dal-

szych sukcesów na arenie międzynaro-
dowej. Wyścig W—C—W powinien za-

początkować wzmożenie kontaktów, nie

powinien być jedyną imprezą, której o-

siągnięciami mogliby żyć przez rok ca-

ły kolarze, miłośnicy kolarstwa i spra-

wozdawcy aportowi.

CZY OSTATNI?

Pierwszy wyścig na trasie" W—P—W

może będzie i ostatnim tego rodzaju wy-

ścigiem. Na drodze z Warszawy do Pra-

gi spotkaliśmy się kilkakrotnie z o-

świadezeniami naczelnych redaktorów

„Głosu Ludu" i „Rudego Prawa", źe

zamierzeniem ich jest zorganizowanie
„Tour de państw słowiańskich". Trasa

takiego gigantycznego wyścigu objąć

miałaby stolice państw, które reprezen-

towane były w wyścigu W — P —W. —

Obawiamy się, że impreza taka trwała-

by nieco dłużej, niż „Tour de France"

i dla kolarzy amatorów byłaby mordo-

wnię.

Znacznie więcej Bwoleimikthr znaj-
dzie zapewne koncepcja połączenia obu

wyścigów na trasie okrężnej lub po-

przestania na jednym, organizowanym

na zmianę z Pragi do Warszawy i z

Warszawy do Pragi. Działacze kolarscy
i zawodnicy . są zwolennikami takiego

rozwiązania. Jakie będzie ostateczne —

pokaże przyszłość.

Sportowo oba wyścigi wypadły dla'

nas bardzo dobrze. Gorzej., jednak było
ze stron; organizacyjną. iJyło kilkana-

Gdybąg Irdzlro

nie slroirola...

Wydział Gier i Dyscypliny PZPN

ukarał na swym ostatnim posiedzeniu
następujących zawodników:

Swicarza (Polonia W-wa) ~ dwumie-

sięczną dyskwalifikacje (10.5 .

— 9.7.)
za brutalną grę na zawodach Polonia

Byt. — Polonia W-wa.

Roika (Tarnovia) 6-tygodniową dys-
kwalifikacją za słowną obrazę sędziego
na zawodach Rach — Tamo via. -

Jabłońskiego . I (Cracovia) surową

naganą za niesportowe zachowanie się
na meczu Cracovia — Widzew.

Gracza (Wisła) 2-tygodniową dyskwa-
lifikacją (początek 10.S. konitc kary
wyznaczy Kr. OZPN po doliczeniu

reszty zawieszonej przez okręg kary) za

niesportowe zachowanie się na meczu

Wisła — Legia w W-wie.

Kalicińskiego (Garbarnia) 3-tycodmo-
wą dyskwalifikacją za niebezpieczną grę

na meczu Garbarnia — ŁKS.

nn wesoło i smutno
Wszyscy uczestnicy biegu rozgrywa-

nycli w miastach poddać się musieli ba-

daniom lekarskim. Badania przeprowa-

dzano dokładnie, szczegółowo wskutek

czego odpadło wielu chętnych do bie-

gu. Procent niedopuszczonych przez le-

karzy był niestety wysoki. W jednej z

miejscowości np. w grupie najmłod-

szych sięgał 60 proc. zgłoszonych!

Oto skutki okupacji, oto dowód, jak
bardzo młodzieży naszej potrzebna jest

racjonalna kultura fizyczna.

Znaleźli sig tacy, którzy krytykowali

lekarzy, że są zbyt drobiazgowi, że zdro

wych (jakoby) niekiedy jak koń kan-

dydatów do biegu —- odrzucano. Le-

piej jednak, że lekarz tym razem nie-

jednemu nie zezwolił na start, aniżeli

miałby się przytrafić jakiś przykry dla

zdrowia przypadek.
Wśród chłopców zapał do biegu był

olbrzymi. Byliśmy świadkami, jak

W. caBPeny

sportu szkolnego
Sport warszawskich szkół średnich

wszedł w wiosenną fazę pełnego nasile-

nia. Agrykola tętni znów rozgwarem

międzyszkolnych zawodów jak ongiś
przed wojną.

Zainteresowanie główne skupia się
obecnie na turnieju piłki nożnej, do

którego zgłosiło się 24 drużyny. Koń-

czą się rozgrywki eliminacyjne. Jak

dotąd górują zespoły szkół zawodowych,
ze szkól ogólnokształcących jedynie
gimnazja z Bielan i gimn. im. Kołłątaja
dotrzymują im kroku. Młodzież cała

szykuje się obecnie do wielkich turnie-

jów w piłce siatkowej. Zgłosiła się do

nich rekordowa ilość zespołów: 32 dru-

żyny żeńskie i 22 męskie. Turnieje od-

będą się w dniach 18 bm. (męskie) i 19

bm. (żeńskie).

W dwa dni później rozpoczną się mi-

strzostwa szkół w koszykówce (15 dru-

żyn) i jordance (9 drużyn).
W tym roku zwiększyła się ilość ze-

społów podwarszawskich. Zobaczymy
więc zespoły s Mirkowa, Brwinowa,
Wołomina, Podkowy Leśnej a nawet

dalekiego Żyrardowa. Niewątpliwie ze-

społy te wniosą do turniejów dużo

atrakcyjności. Zobaczymy, czy który
z nich zdoła powtórzyć zeszłoroczny
sukces uczennic z Zalesia i sprzątnąć ty-

tuły młodzieży stołecznej.
(Z. O.)

chłopcy 12-to, 13-to letni ronili Izy, gdy
odmówiono przyjęcia ich zgłoszenia.
Nawet interwencja rodziców nie poma-

gała, że synek jest przecież zdrowy i

że niejednego starszego pokona.
Na wsi, nie wszędzie przeprowadzane

były badania na skutek braku dosta-

tecznej ilości lekarzy. Tam jednak—jak

np. w województwie Gdańskim zawod-

nik dopuszczony został do biegu po 3-

krotnym oświadczeniu przed komisją,

złożoną z wójta, milicjanta i jednego z

gospodarzy, że jest całkowicie zdrów.

GDY WÓJT ŚWIECI PRZYKŁADEM

W Giżycku — woj. Olsztyńskie —

w

biegu wziął udział cały komitet biego-

wy. W jednej x gmin tegoż wojewódz-
twa wójt mając powyżej 50 lat i chcąc
zachęcić wszystkich do biegu — na od-

prawie gminnej oświadczył: Zobaczy-
cie — ja pierwszy pobiegnę i nikt z

was mnie nie dopędzi". Oświadczenie

to odniosło ten skutek, że 52 z gminy
stanęło na starcie i choć wójta kilku w

biegu minęło — wójt dokonał swego.

ZAINTERESOWANIE

Było olbrzymie, a liczbę przygląda-

jącyph .się. biegom ,w„,całej...P.qlsce obli-

czać można na miliony.

W Białymstoku tamtejsze boisko o-

kazało się poraź pierwszy za małe, aby

25 lal Zyrardowianki
Jubileusz zasłużonego klubu

JUBILEUSZ 25-lecia istnienia ob-

chodzić będzie w najbliższe święta
WZKS Żyrarowianka, jeden z najstar-

szych podwarszawskich klubów sporto-

wych.

Entuzjazm młodych założycieli klu-

bu pozwalał na jego rozwój, choć nie

znajdowano w społeczeństwie zrozu-

mienia. Na budowę stadionu, obieca-

nego przez ojców miasta w r. 1924,
czekano lat dziesięć. W tyin czasie Ży-
rardowianka robiła już niespodzianki
nawet czołowym drużynom stołecznym

(między innymi mistrz klasy A war-

szawskiej AZS przegrał 0:7). Groźna

w Żyrardowie drużyna nie miała szczę-

ścia w stolicy, przez parę lat była tyl-
ko kandydatem na wejście do A klasy.

W pierwszych latach b. dobrze roz-

wijała się sekcja lekkoatletyczna. Star-

ty zapraszanych do Żyrardowa Petkie-

wicza, Lokajdkiega, Nowackiego przy-

czyniały się do popularyzowania „kró-

lowej sportów". Wychowankowie Ży-
rardowianki Ossowski i Nowak byli b.

groźnymi konkurentami reprezentanta

Polski, Lokajskiego.

Inne sekcje nie miały sukcesów.

Ograniczały się tylko do startów w b.

ciasnym kręgu.

Chwilowy kryzys przechodziła Ży-
rardowianka po wycofaniu się starej

gwardii i ucieczce czołowych zawodni-

ków do innych klubów.

Do wojny walczyła ze zmiennym

szczęściem z piłkarzami warszawskimi.

Przez cały okres okupacji młodzi

chłopcy grali w piłkę, nie bacząc na

niebezpieczeństwo w zniemczonym mie

ście.

Po wojnie Żyrardowianka miała do-

bry start. Rozpoczęto budowę nowego

stadionu, w mistrzostwach piłkarskich
stolicy odgrywano poważną rolę. I

znów przyszło zachamowanie, które po-

winno zniknąć po przejęciu klubu

przez Związek Zawodowy Włókniarzy.

Program jubileuszowych uroczysto-

ści zawiera turniej piłkarski z (udzia-
łem odwiecznych rywali Znicza (Pru-
szków) i Pogoni (Grodzisk), mecz bo-

kserski z Budowlanymi, zawody lekko-

atletyczne i piłki ręcznej oraz akade-

mię, na której wręczone zostaną jubi-
leuszowe odznaczenia zajłużonym
członkom klubu. Nie brak wśród nich

i pierwszego prezesa klubu Edm. Hei-

driclia.

ChGSmno
xdf&foijeM/a

rekord masowości
CHEŁMNO, 539 zawodniczek i za-

wodników uczestniczyło w zawodach

lekkoatletycznych w Chełmnie, co jest
liczbą rekordową. Wśród juniorów 3

zwycięstwa odniósł Piekarski 60 m —'

7,6;100m—12,6;wdal—500.Naj-
wszechstronniejszym seniorem okazał

się Lewandowski, zwycięzca skoków—

w zwyż 150, w dal 515, o tyczce 275. j

pomieścić tylu widzów i kilku ojców
miasta jeszcze w czasie imprezy dysku-
towało nad sprawę wybudowania nowe-

go, większego stadionu.

TYSI4CE DZIAŁACZY

Wielu zapaliło się do organizowania

biegu i starało się stworzyć zawodnikom

jak najlepsze warunki, co przy niezna-

jomości pewnych kanonów i zasad spor-

tu doprowadziło niekiedy do śmiesz-

nych momentów.

Jeden np. ze-.świeżo pozyskanych dla

sportu działaczy -wysłał na. trasęsumo-

chód z różnymi produktami, który je-
chał za ostatnimi biegaczami, ażeby sła-

bnących dożywiać — cukrem, kakaem,

kanapkami itd. Inny znów urządził

składkę dła zwycięzców biegu, przezna-

czając po 3 tysiące złotych dla zdobyw-
ców I-go miejsca, 2 tysiące dla drugich,
1 tysiąc dla trzecich, nie zdając sobie

z tego sprawy, że nie biega się przecież
dla pieniędzy...

KWESTIA SĘDZIOWANIA

Pozostawiała tu i ówdzie wiele do

życzenia. Miłe i wdzięczne zadanie stoi

przed Polskim Związkiem Lekkoatle-

tycznym uchwycenia tysięcy nowych

działaczy i przeszkolenia ich na sę-

dziów lekkoatletycznych.

NIKŁY UDZIAŁ KLUBÓW

Największa ilość startujących w bie-

gach rekrutowała się z młodzieży szkol-

nej, z ,JSP", „Gwardii", z Klubów Zwiąż
kowych (fabrycznych) i organizacji
młodzieżowych oraz wojska. Samodziel

ne kluby sportowe były zaledwie kro-

plą w morzu mas. Okazuje się na jak
słabym fundamencie budowano do nie-

dawna nasz sport. Gdy w dodatku —

zezwolono na rozegranie w dniu 2-gim
maja — zawodów piłkarskich, w klubie

takim, gdy wystawił do gry 11-tkę pił-
karską, nie było dosłownie komu bie-

gać. (Drużyna do biegu składała się e

20-tu biegaczy).

Dziwny wydawał się również niewieb

ście niedociągnięć, których nie może

być przy tak wielkiej imprezie.

OSTROŻNIE Z NAGRODAMI

Zacznijmy od zakończenia wyścigu,
które wypadło bardzo przykro dla wiel.

kiej ilości uczestników — rozdania na-

gród.

Stoły uginały się pod eiężarem pu-

charów, radiodbiorników, motocykli, ro-

werów, kuponów wełny, zegarków, pa-

pierośnic itd. Warszawa pobiła Pragę
ilością i wartością nagród na głowę.

Proszę wejść w skórę Wójcika, który
za trzecie miejsce w Pradze otrzymał

kryształowy pucharek, gdy . trzeci "nr

Warszawie Kapiak mógł swe nagrody
odwieźć do domu";, zdobytym motocy-
klem.

Mam wrażenie, źe przy takiej dyspro-
porcji nawet najidealniejei (portowcy,
wyznający zasadę twórcy nowoczesnych
Igrzysk Olimpijskich, źe nie zwycięstwo
lecz udział w walce jest najważniejszy

rzeczą, zwątpią w słuszność idei.

PLAMY LIBERCA

Z licznych członków ekspedycji^ pol-
skiej każdy prawie obdarzony był jakąś
funkcją. Wykonanie jej pozostawało je-
dnak w wielu wypadkach dużo do'ży-
czenia. Jeden c iych obrazków wyglą-
dał następująco: (

Zabierałem się do śniadania w Libelt

cu, gdy do stolika podeszła telefonistka

hotelowa, me mogąca dogadać aię «Po-

lakami.
— Redaktorze, ratujcie — aływzę t

kwatery zawodników. Nie mamy co jeść,
a nasze zapasy miały być • 7 -ej ran9

u nas. Była'9-ta.
Do jedenastej nie mogłem «naleźfi

pana z prowiantami. Moje śniadanie w

międzyczasie zniknęło. Bardziej jednak
niż ta strata denerwował mnie dopomi-

nający się w jakiś.czas po pierwszym »-

larmie głos kapitana zespołu, Napierały:
— Jak z tym żarciem?

W tym samym Libercu komisja' sę-

dziowska po dokonaniu obliczeń nie

wiedziała, gdzie ma się udać na spoczy-

nek.

TEŻ NIE LEPIEJ

Niezbyt -dobrze przedstawiały się-pra-
wa Z£tt\vaterbwaniś "i ni' itss. "J^-fek!

zwyczaj, że zawodnikom, działaczom i

dziennikarzom daje się jak najwięcej
możliwości przebywania razem. Zakwa-

terowanie i zaprowiantowanie mogą za>

łatwić organizatorzy naturalnie za zwro-

tem kosztów. U nas byli zaszczytnie wy-

różnieni (ci co jechali na spacer). Je-

śli skończyło się pracę o 12 w nocy,

można było iść spać do... nocnego lo-

kalu, bo szukanie pomieszczenia w 5

hotelach z rzędu nie należy, do przyjem-
ności.

POPIS KRASOMÓWCZY

Warto jeszcze przypomnieć o Wrocła-

wiu. Zawodników czekało prawie 5 go-

dzin jazdy w skwarze. Półtorej godziny
przed startem trzymano ich na słońcu,

by wysłuchali konkursu krasomówczego
obywateli Wrocławia. Uroczystość wy.

padła wspaniale, ale widowiskowo. Ra-

dzimy na mówców wybierać sportow-

ców, którzy załatwiają te sprawy rekor*

dowo.

METODĄ ĆWIECZKA

Należy się coś równiei i komisji sę-

dziowskiej. Obliczanie nie jest łatwe,
ale nie może trwać do' nieskończoności.

Zawody są nie tylko dla kolarzy i dzia-

łaczy, interesuje^się nimi społeczeństwo,
informowane przez prasę. A o tej my-

ślano bardzo mało w Warszawie, przy

zakończeniu wyścigu Praga — Warsza.

wa. Oficjalne wyniki były gotowe chy-
ba w tym momencie, gdy gazety ekspe-
diowano już na miasto.

A można było przecież mieć kartote-

kę i załatwiać sprawy dwa razy szyb-
ki udział w biegu niektórych wyższych ciej, pisząc na maszynie w kilku egzem-

uczelni. Np. fabryczna Łódź, która po- • plarzaćh, a nie na świstku papieru.
pisała się jeśli chodzi o start mas ro- • Można te wszystkie zarzuty uważać ea

botniczych (ponad 50% staftujqcych drobiazgi, ale z drobiazgów składają się
stanowili pracownicy miejscotvych fa- rzeczy wielkie. I trzeba o niedociągnię-
bryk), to całkowicie zawiodła, jeśli cho ciach pamiętać, by uniknąć ich w przy-

dzi o start studentów. Na 13.000 stu-
' szłośei, ażeby impreza wypadła na

diujących w Łodzi biegło zaledwie piątkę.

79-ciu! mgr. St. Zakrzewski ' Stefan Sieniarski

.assą

ftoslnek, Szolman, Vaialy, loo», Mitov, Chicomban, fvalinov, Kovaci, Nota*, Potoki, Gilgorln, Itailny, Bohdan, Bor bały, Nlkolw, Canav, Vlcan, Stialn, Brat
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Łisiy z nad! Sekwany

Pachnie Olimpiadą i... ogórkami
Cz^ amaiorstu/G „czgs^e" /esl możliwe?

(Korespondencja własna z Paryża)
PARYŻ, w maju

MIMO gorączkowych retuszów

przed Igrzyskami FSGT (Związ-
ków Zawodowych) i Olimpiadą'londyń-
ską —

w żyfiu sportowym Francji pach-
nie już ogórkami. Sezon ogórkowy dla

%delu gałęzi - sportu (bo-ki, piłka noż-

na) nadchodzi szybkimi krokami. Że
tak jest świadczą o tym najlepiej za-

czynające się właśnie w tym okresie

akademickie dysku je na temat czystego
amatorstwa w sporcie, czy jest ono

możliwe, czy nie?

Asumpt ku temu dala „sprawa" Ber-

gongnan'a. Jest to chyba najlepszy rug-

by'~la Francji, a że ostatnie 'zwycięstwo
Francji w tej gałęzi sportu zrobiły go

•modnym — wiec sprawa nabrała roz-

głosu. Bergouraian'owi mianowicie wy-

tknięto. że nie gardzi pieniędzmi i że

rófeie zapomogi^ i dotacje," jakie wdzię-

czny klub płacił ewej gwieździe robią
K niego zawodowca.

Sprawa nabiera rozgłosu, dyskutanci

rozpalają się, a wszystko to nabiera

pewnego fniaczku właśnie w obliczu

zbliżającej .-.ie Olimpiady.

ser, jako szanujący się ąx>i1owiet, nie

używa alkoholu i że wobec tego „to ko-

niak winien".

Boksera skazano na dwa tygodnie
aresztu i grubą grzywnę.

W dwa tygodnie, po procesie Federa-

cja zareagowała jak stara kanapa i doży-
wotnio zdyskwalifikowała RoberLa Char

rona, wycofując mu jego licencję z j
dniem 15 maja. Ponieważ jeszcze przed
procesem Charron zakontraktował spot-
kanie z. Gilbertem Stockiem na dżień

11 maja — odbędzie się ono, ale będzie
ostatnim meczem w karierze sportowej
ChaTrona.

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ
Za trzy tygodnie kończy się sezon

piłkarski i nastąpią przeszło trzymie-

sięczne wakacje. Piłka nożna odda swe

berło królowej sportów kolarstwu i

nisowi. Ciekawe do zanotowania są pro-

jekty wyjazdowe czołowych drużyai frau

cuskich: . Lille wyjeżdża na wielkie

tourneee do Stanów Zjednoczonych. Ra

cing i Stade Francais myślą poważnie o

Argentynie i Brazylii. Tuluza i Marsy-
lia organizują swe.obozy treningowo-

wypóczynkowe w Hiszipanii, Lochaus ro

zegra serię spotkań w Turynie, Medio-

lanie i Szwajcarii. Nawet drużyny dru-

giej ligi (Nicea, Bordeaux, Lens i Col-

mar) myślą o przewietrzeniu się zagra-

nicą., . Chodzi tu o Belgię, Holandię,

Luksemburg i Danię. . ..v

Podobno drużvn>\ węgierskie i.austria

ckie chcą zakontraktować parę spotkań
u siebie z jedną z czołowych drużyn

:ia motocyklowe
w klasyfikacji punktowej

WRÓŻKA I FOOTBAL

Pewna znana paryska irróżka pi^epo-
viedziała parę. tygodni temu, że mi-

strzostwo pierwszej ligi zdobędzie Mar-

sylia. Pokpiwano wówczas z wróżki, bo

Marsylia pętała się ciągle mniej więcej
na wysokości szóstego miejsca w tabeli.

Ud dwóch jednak tygodni w pierwszą

trójkę tabeli wkręciła się Marsylia (w

piłce nożnej piłka naprawdę jest okrą-
gła!). Po serii niespodziewanych pora-

żek Reim^u z Lille i Strasburgiem, po

•winęła się noga, najpoważniejszemu kan

djdatowi na mistrza Lille — który prze-

grał w Strasaburgu. zremisował u sie-

bie z Rennos i przegrał wysoko ze Si.

Etiejine w -to-unku rzadko zdarzającym
v

ię na boiskach futbolowych bo 3:8.

Różnice punktów skakały co nie-

dzielę i oto po trudnj-m meczu z Ra-

cingiem w Paryżu (1:1) Marsylia pla-

suje się na czele tabeli. "Wszystkim po-

zostajij jeszcze tylko po dwa mecze do

rozegrania, koniec sezonu jest napraw-

dę, emocjonujący. a wyścig, ku tytułowi

ttiBójezy. -
:

SPORTOWIEC

JEST DŻENTELMENEM

Niemało wrzawy w światku sporto-

wym (i w półświatku w najbardziej
ścisłym tego słowa znaczeniu) narobiła

sprawa Charron. Robert Charron je.-t

Ca raczej ,,b\ł'") bardzo znanym bok=c-

rem i coraz częściej tjpowano go wraz

•i Krawizykiem na następcę po Cerda-

uic. Charron był zawsze „enfont terri- j Warszawa

1>I«" wszystkich ringów i do rozpaczy j
doprowadzał swych trenerów i menaże-

rów: najłatwiejszą walkę potrafił prze-

grać, a najtrudniejszych przeciwników
w ykańczął.

Jako szanujący się bokser Charron

nie używa alkoholu, więc też gdy ną

Boże Narodzenie wypił w .pewnym ka-

barecie na Montmartre parę kieliszków

koniaku i pomieszał to /. jakimś słod-

kim a zdradliwym likierem — zalał się
w drobny maczek.

Pewna stała klientka baru nie podo-
bała mu się, zbił więc ją, a gdy mu od-

mówiono alkoholu, zdemolował lokal

według wszelkich zasad Wiecha.

— Ale czemu pan kopnął kilka razy

właścicielkę? — zapytał sędzia.

Adwokat usiłował rozczulić sędziów
stwierdzeniem, że jego 'klient jako bok-

Motocyklowe Mistrzostwa Polski, odby-
wają sie systemem punktowania zawod-

ników, biorących udział w wyznaczonych
przez PZM, zawodach. S'jma punktów
zdobytych przez danego zawodnika, sta-

nowi o jego ogólnej klasyfikacji.
Oto pierwsza tabela punktów, zdoby-

tych w tegorocznych mistrzostwach.

KI.VdoISOccm

1) Stefański (Lechia Pozn.)
2) Koziorowski (Unia Pozn.)

KI.Ado250ccm

1) Milewski (Unia Pozn.)
2) Markowski (OMTUR Okęcie)
3) Kowalski (SSM Gdynia)
4) Urbaniak (OMiUR Okęcie)
51 Filipczak (Legia (W-wa)

KI.Bdo350ccm

1) Brun Krzysztof (PKN W-wa)
l) Balcer (Lechia Pozn.)

Notatnik

motocyklisty
Bardzo żywotny warszawski Klub

Motocyklowy „OMTUR — Okęcie'" or-

ganizuje w dniach od 9 — 16 sierpnia,
wraz z Czechami, wielki międzynaro-
dowy raid. Trasa bidzie tak wyłyfczó-

nsr, że zawodnicy 3 dńi spędzą w Cze-

chosłowacji, a 3 dni na terenie Polski.

Próby płaskie odbędą się na stadiouie

olimpijskim we Wrocławiu. Bazą tego

raidu motocyklowego , będzie Jelenia

Góra.
*

Morawski — czołowy motocyklista—

przenosi ,-ię do OMTUR — Okęcie

3) Fischer (DKM Bielsko) 0
4) Kowalski (Unia Pozn.) 2
5) Nosscki (OMTUR Okscie) 1

KI. C/9 ponad SSS ccm

1) Dąbrowski (PKM) 6

2) Brun Stan. (PKM) • 4

3) Żymirski (OMTUR Okęcie) 2
4) Pawlak (OMTUR Okęcie) 2
5) Kupczyk (OMTUR Okęcie) 1

KI. F/G z przyczepkami
1) Kamiński (Legia W-wa) '

6

Punktacja klubowa

1) PKM 16
2) OMTUR — Okęcie 13
3) Unia — Poznań 12
4) Lechia — Poznań 10
5) Legia W-wa "

'

6)i7ySSMGdyniaiBKM
Bielsko po 3

ELIMINACJA DO LIGI ŻUŻLOWEJ

pkt.
1) PKM Warszawa 3S
2) GKM Gdańsk 34
3) MK Rawicz 32
4) Tramwajarz — Łódź 32
5)' LKM — Leszno 31
ć) KM — Ostrów 27
7) KM Olimpia — Grudziądz 27
8) RKM — Rybnik 25
9) DKS Łódź 23

10) SSM Gdynia 21
11) OMTUR Okęcie 20
12) SMTC Częstochowa 2Q
13) Legia — Warszawa 1?
14) MK Unia Poznań 15

15) MK Polonia Bydgoszcz 10
16) MK Poznań — Katowice 8

Do Ligi żużlowej wchodzi 9 klubów.

francuskich. Chodzić tn będzie o St.

Etiesme i Roubaix. Z bliskich sasiadów

tylko Anglia nie ma ochoty zobaczyć u

siebie kogoś z za kanału.

CIEKAWA INICJATYWA RACENGU

Racing paryski jest klubem znanym,

stojącym inoeno na nogach jeśli chodzi

o finanse i od lat niezmiennie stosuje

mądrą politykę wyławiania i sskol&nia

narybku w każdej dziedzinie, a szcze-

gólnie w piłce nożnej. Jego wysłannicy
w terenie sygnalizowali kapitanowi dru

żyny i trenerowi nowe talenty, które

zaczynały błyskać w małych drużynach
prowincjonalnych lub szkolnych.

Obecnie Racing stosuje inną metodę.
Pod.Paryżem organizuje duży obóz.tre-

ningowy, na któryęh zaprasza wszystkich
młodych piłkarzy z prowincji, którzy
sądzą, że mają pewne zdolności i chcie-

liby poważnie poświęcić się piłce noż-

nej. Kandydaci przyjeżdżają oczywiście
na własny koszt, lecz są w ciągu trzech

pierwszych dni kwaterowani i utrzymy-

wani przez klub. W ciągu tych trzech

dni organizuje się spotkania treningo-
we pod okiem najlepszych trenerów i le-

karzy i dokonuje się selekcji dwudzie-

stu pięciu najlepszych i najzdolniejszych
graczy, którym potem Racing proponuje

przejście dwumiesięcznego kursu tre-

ningowego (na całkowity koszt klubu).
Po obozie tym wybranym z wybranych

zaproponuje się podpisanie kontraktu

na trzy lata na warunkach obowiązują-
cych w pierwszej lidze. A v. iadomo, że

dobry piłkarz zarabia we Francji wię-
cej niż rektor Sorbony.

Andrzej Chciuk

KANDYDAT NA FINALISTĘ OLIMPIJSKIEGO

Miody student angielski Wilkinson, który w ubiegłym roku uzyskał kilkakrot-

nie-10,-5 sek na 100 ni, a raz nawet przebiegi len dystans w czasie 10.4, jest
oczkiem w glou-ie Anglików, którzy spodziewają się, że odegra on dużą rolę

w finale olimpijskim, na 100 m.

Na zdjęciu Wilkinson przerywa taśmę iv biegu na 100 jardów.

Fotografia brytyjska.

'rzedolimpijskie

Reszta klubów motocyklowych, plus dwa

dokooptowane pusz PZM, maję stanowić

A klasę. Dnia 23.V.48 r. w Grudziądzu
odbędą się ostateczne eliminacje.

W. Dura w

AUSTRALIA

PIERWSZYM krajem, który wyznaczył już
definitywnie swą ekspedycję olimpij-

ską do Londynu jest Australia. W skład

ekipy tej wchodzi 34 zawodników. 7 kie-

rowników ekspedycji i przedstawicieli
Związków.

Najliczniejszą grupę stanowią lekko-

atleci — 9 mężczyzn i 3 kobiety. Austra-

lijczycy twierdzą, iż z tej dwunasiki ca-

najmniej 10 reprezentantów znajdzie się
w finałach olimpijskich. Na potwierdze-
nie tej wysokiej opinii cytują ich ostat-

nie najlepsze rezultaty:
Treioar, który w Londynie będzie star-

tował w biegach na 100 i 200 m oraz

sztafecie 4X 1 °0 m

uzyskał w roku bieżą-
cym 9,5 sek. na 100 jardów i 20,9 sek.
na 220 jardów.

tysiący
na nudech Zwiqzka Radzieckiego

Podczas ostatnich zawodów motocy-

klowych, jstóre odbyły się w Warszawie,
w kategorii motocykli z przyczepkami
startowały 3 maszyny. Dwie mąszyny

uległy, na trasie wyścigu wypadkowi, j Walka zapaśnicza — ten porywający Azerbejdżanu udział wzięło 90 zawód-

tak że zwycięzca tego biegu Kamiński! rodzaj sportu — cieszy się w ZSRRników.

(Legia) przyjechał do mety jako j wielkim zainteresowaniem ze strony' Interesujący przebieg miały w 1946

Szczepaniak
trenerem

pierwszy i pierwotnie ostatni. Groźny
jego rywal, Potajałło, iniał wypadek i,
jak prasa podawała, złamał palec. Oka-

zało się jednak, źe Potajałło z wypad-
ku wyszedł bez szwanku, a palec stra-

cił jego kolega klubowy Grabarek.

Z, ffieczii

do szp^ulcr

LONDYN. (Ob=ł. v .ł .) — W ramach

jednego z ostatnich meczów ligowych o

mistrzostwo Anglii, rozegrał się rewanż

finału pijcharu między Blackpool i Man.

chester United- Tym rajeni szczęście

PZPN. organizuje w Ojtródzi» koło i dopisało Blackpoolowi, który wygrał

ludzi pracy miast i wsi. Dziesiątki ty- . i 1947 roku zawody drużynowe o mi-

sięcy zapaśników bierze udział w roz- j strzostwo Związku Radzieckiego, w

grywkach o mistrzostwo Związku Ra- których udział wzięli zawodnicy ze

dzieckiego i poszczególnych republik
związkowych, w meczach międzymia-
stowych i spotkaniach towarzyskich. *

O mistrzostwo Związku Radzieckie-

go w walce grecko-rzymskiej ubiegają

się najlepsi zapaśnicy ZSRR. Tyuł ab-

solutnego mistrza państwa radzieckie-

go zdobył w roku 1939 moskiewski za-

wodnik wagi półciężkiej K. Koberidze,
a w latach 1940 — 1943 i 1944—Estoń-

czyk J. Kotkas, przed tym dwukrotny
mistrz Europy.

Zawodnicy radzieccy spotykali się

wszystkich 16 republik Związkowych.
W roku ubiegłym pierwsze miejsce w

tych zawodach zdobyli zawodnicy Gru-

zji, liczący w swych szeregach pierw-
szorzędnych mistrzów jak np. Iłłuri-

dze, Bobochidze, Dzirkoński i in.

O mistrzostwo indywidułlne walczy-
ło w roku 1947 po 24 zawodników w

każdej kategorii wagowej. Mistrzami

radzieckimi zostali (począwszy od wa-

gi ciężkiej): A. Mazur, M. Striżak, G.

Tkaezenko, E. Pusepp', L. Jegorow, A.

Jałtyrian, S. Ropajew i S. Spiridonow.

I Zapaśnicy radzieccy mają rozległe

Olsztyna w czasie od 24 maja do 30

już kilkakrotnie z najpilniejszymi za-j p]anv na rok 1943. Przewidziane

paśnikami Europy. W roku 1933, 1934, •
^^

inymi POZgrywki „ mistrzostwo

czerwca kurs trenerów piłkarskich. War- !
ls0

-
W ^* 6 ^^

«35 zwyciężyli oni Turków, a w roku j sporto%Tch Ulub6v. Sezon Zakończy
szawa deleguje trzeci, kandydatów: Augu- j )eden Z Uajlepszych P^zy Anglii -

styniaka, Szczepaniaka I Wacława Prież- i Mortensen (Blackpool) doznał kontuzji

dzieckiego. j i odwieziony zosuł do szpitala.

NA MECIE W PARDUBICACH

1936 zakończyli z nimi mecz na remis ię zawodami 0 drużynowe mistrzo-
" wyprali z Finami. gtwa ZSRR w sferach zainteresowa-

nych wysuwa się przypuszczenie, że wW latach powojennych drużyna ra-

dziecka odniosła świetne zwycięstwo
nad atletami Czechosłowacji i o?iągnę-

zawodarh tych łącznie z mistrzostwa-

mi miast, obwodów, republik udział

'a znakomite wyniki w walce o mi- j weźmie ogółem ponad 10 tysięcy
-tizostwo Europy w roku 1947. Trz«j • wodników.

?apaśnicy rad?iercy — zasłużeni mi-;
_ __ _

-trzowie sportu J. Kotkas, K. Koberi R Hit tik 11 JlOlCSCfOW

dze oraz N. Bielów zostali mistrzami ; « • •• a

Europy. N . Biełow uzyskał pierwszą 1 w Lummie

Stiickiand, mająca biegać w Londynie
na80mpi., uzyskała już tak doskonały
wynik jak 11,6 na 90 jardów {odpowiada
to 11,3 na 80 rn pi.).

Weinberg, doskonały plotkarz, mający
za sobą 14,4 sek. na 110 m pł.

Boks australijski będzie reprezentowa-

ny w Londynie tylko w czterech katego-
riach.- W muszej wystąpi 19-lętni Gower,
w fcbguciej Ćarruthers (20 lat), w piórko-
wej Birks (20 lat) i w średniej Higham
(21 lat). Sami młodzi ludzie. Każdy z nich

zdobył w tym roku mistrzostwo Australii.

W dyscyplinach kolarskich wystąpią:
Patterson, Bazzano, Mockridge i Hoobin.

BELGIA

Oddawna oczekiwane przez sportowy
świat Belgii subsydia przedolimpijskie
przyznane przez Ministerstwo Zdrowia

Publicznego, zostały nareszcie wypłacone
poszczególnym związkom i przygotowania
do" batalii londyńskiej idą iera* pełna
parą.

Bokserzy nie wyślą prawdopodobnie
pełnej ósemki, ale prawie napewno w

Londynie znajdzie się zeszłoroczny mistrz

Europy w wadze lekkiej Vissers. który
teraz walczy w półśredniej. a dalej pół-
ciężki L'Host i piótkoM/iec Schumesch.

Wśród lekkoatletów na naczelnym miej-
scu na liście olimpijczyków figurują na-

zwiska Reiffa, Braeckmana. Everearta. Poza

tą trójką mówi się jeszcze o Kunnenie

(400 m). Dla wybranych zawodników zor-

ganizowany . zostanie' w najbliższym cza-

sie obóz przygotowawczy koło Charleroi.

NOWA ZELANDIA

Nowa Zelandia wysyła do Londynu tyl-
ko matą,, ale . doborową stawkę repre-

zentantów. W drużynie znajdzie się 3

lekkoatletów — Harris średniodystanso-
wiec, plotkarz Holland i długodystanso-
wiec Nejson, dalej jeden bokser — Go-
ślin z wagi koguciej, jeden kolarz —

Carter, jeden ciężkoatleta — Crow i jed-
na niewiasta — pływaczka Lane.

Goślin, mistrz Nowej Zelandii w wadze

piórkowej, jest bardzo niebezpiecznym
bokserem, chociaż boks uprawia stosun-

kowo krótko. Na 27 stoczonych dotych-
czas walk, 24 wygrał przez k. o.

USA

Stany Zjednoczone mianowały do chwili

c»ęcnej tylko zespół koszykarzy, którzy
wystąpią w Londynie. Inne związki spor-

towe przygotowują dopiero eliminacje,
mające wyłonić przyszłych olimpijczyków,
i tak bokserzy rozegrają ostateczne eli-

minacje w dniach 28 i 29 czerwca w Bo-

ZWYCIĘZCA WYŚCIGU
PRAGA — WARSZAWA

stonie; przed tym turniejem odbędzie sią
jeszcze szereg eliminacji okręgowych.

Dźwigacze ciężarów walczyć będą o

prawo do reprezentowania USA na elimi-

nacjach w dniu 10 lipca w Baltimore.

Kolarze mają swą próbę w dniach Z5 -»

26 czerwca w Milwaukee, zaś zapaśnicy
i gimnastycy przejdą eliminacje w pierw
szej polowie maja.

NORWEGIA

Udział norweskich piłkarzy w turnieju
olimpijskim wydaje się bardzo wątpliwy.
Związek Piłkarski uważa, że narodowa

jedenastka nie ma żadnych szans w cięż-
kich bojach z doskonale przygotowanymi
zespołami i ma zamiar wysłać do Lon-

dynu kilku trenerów i kilku młodych pił-
karzy w charakterze obserwatorów.

Norwegia nie wyśle do Londynu zbyt
licznej reprezentacji i weźmie prawdo-
podobnie udział tylko w kolarstwie, bok-

sie, lekkoatletyce, zapasach, szermierce,
wioślarstwie i jachtingu, wystawiając po

kilku zawodników do każdego z wymie-
nionych sportów.

ANGLIA

Do początków maja 58 krajów zawiado-

miło organizatorów Igrzysk Olimpijskich,
że weźmie w nich udział. Ostatnie zgło-
szenia nadeszły z Kolumbii, Pakistanu,
Porto-Rico i Syrii.

Syria przyśle do Londynu jednego tylko
reprezentanta — skoczka z trampoliny,
Filipiny wystawiają zespól koszykarzy,
pięciu bokserów (od muszej do półśred-
niej), jednego zapaśnika w wadze kogu-
ciej, dwóch dżwigaczy ciężarów, dwóch

sprinterów i skoczka w zwyż oraz paru

pływaków i strzelców.

Liban zadeklarował udział 2 bokserów,
3 strzelców, 2 dźwigaczy ciężarów i 5

zapaśników.

Wł. Ciesielski — Radom. Ma Pan rację
z wynikami Maszewskiego i śliwaka. Po-

daliśmy te tabele, gdzie najbardziej
uwidoczni! się postęp młodzieży po woj-
nie.

W. Ostoja — Warszawa. Rower własny,
Sarmata, Elektryczność, MKS • W-wa . Ceny
bliżej nie można określić. Spotykało się
różne typy wśród asów.

nagrodę za technikę walki. W czwartek odbędzie

Czołou.1 kolarze wyścigu .Warszawa — Praga po prsybyciu do Pardubie. Picru>

ssj- od Imccj ftc zarzuconej kurtce)' zwycięzca etapu Poredski fjuaj

się w Lublinie

j na otwartym powietrzu turniej bokserski
VTalka grecko-rzymska została szero-' zorganizowany staraniem Związku b

ko rozpowszechniona w Związku R^.' Więźniów Politycznych. Obok pięściarzy
,. . .

'

T. 'ubelskieh (Kolodyńskl II, Baran. Llpjkl,
UziccKim. Liczne 6eKcje jej istnieją w tozińskl, Zieliński, S'smlon II. Głębocki,
Moskwie, Leningradzie, Tbilisi, Kijp- Staniszewski) startują plęściarte śląscy
wie, Charkowie i wielu innych mia- rni*trrow/ia Połski Grzywocr i Rademacher.

' Matloch, , Grzywocz II, Sobkowiak, Kol-

czyński, Komuda, Wdowiak, Fllsiak 1 ©fze-

lal: z Warszawy oraz Przybytniewskl, Sle-

stach ZSRR.

1
Siła sportu radzieckiego polega na

jego masowości. W państwie radziec-

kim są regularnie przeprowadzane na-

prawdę masowe zawody. Ponad 50 za-

paśników walczyło o mistrzostwo sto.

liey Armenii radzieckiej —• Erywania.
W' walkach o pierwszeństwo stolicy

radzan, .Wasiak, i Kotkowski z Radomia
Z uwagi na ^występ czołowych pięścia-

rzy polskich zawody wywołały olbrzymie
zainleresov/anie. Całkowity dochód prze-

znaczono na rzecz wdów i sierot po ofia-
rach więzień 1 obozów hitlerowskich.

Gościom sekundować będzie trener Le-

gli. St, . Zjaiowskl...

Adsniaiitracfa

„Przeglądu Sportowego"

uprzejmie zawiadamia P. T, Prenume-

ratorów, że prenumerata „Przegląda

Sportowego" od 1 maja br. wynosi 95

zł miesięcznie. Wynikła zą.
;
-e<jłości pro

simy wyrównać.

WARUNKI PRENUMERAT!

miesięcznie sl SD.—

Wpłacać wyłącznie na adres Administra-

cji — Warsiav/a, ul. Mokotowska 5

„Przegląd Sportowy:-, konło P. I! . O . > 1192*

CENY C Gf.'3SZ5ft

1» 1 mm w tekście s3-:r-!;osci j»t-'r:cj
... :!!' rl. . L'

Jugosłowianin Zoric, który w klasyfi.

Icacji indywidualnej ivyicigu Praga
Warszawa zajiń zaszczytne pierwsze

miejsce.
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