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AD1MCZYK i ŁOMOWSKI atakuje; 4-le kółko olimpijskie

Legia — Ruch 4:2 (2:1). Bramki dla Legii zdobyli: Górski 3 i Mordarski

1 z wolnego, dla Ruchu: Kubicki i Alszcr. Sędzia p. Mohyla, widzów ok.

12.000 .

Legia; Skromny, Wachsman, Serałin, Waśko, Szczurek, Milczanowski,

Mordarski, Dobrowolski, Oprych, Górski, Cyganik.
Ruch: Brom, Olsza, Gruszka, Szewczyk, Bartyla, Bomba, Przecherka,

Cieślik, Alszer, Cebula, Kubicki.

Legia zdobyła w niedzielę dwa bardzo cenne punkty. Niewiele jest bo-

wiem drużyn w Polsce, które będą w stanie wzbogacić się na Ruchu. Wy-
da się to paradoksem po dotkliwej porażce śląskiego lidera. Zdobędziemy

się jednak na jeszcze jeden pozorny paradoks, stwierdzając, że Ruch jest

drużyną, k ótrą można pokazać się na obcym boisku, nie narażając się aa

zarzut analfabetyzmu piłkarskiego. Skąd więc klęska?

Dwie były zasadnicze przyczyny. ?ier

wsza, to zbytnie zaufanie do swojej do-

brej, chwilami nawet finezyjnej, techni-

ki, kosztem zaniedbań w dziedzinie ta-

ktyki. Druga — upadek sił po przer-

wie. C.zy został on spowodowany niedo-

stateczną kondycją czy tei przemęc«e

N1EJSZE i większe niespodzianki

miały miejsce w czasie zawodów

lekkoatletycznych - udziałem czeskich niem szeregu zawodników po esKapa-
akademików z Pragi i polskich olimpij-
czyków z^JĘlsz^yna. Porażki , Buhla. ze

Stalkiewiczeni !i Lipskim, Wajsówńy z

Dobrzańską były- niewątpliwie nieocze-

kiwane. Wyniki Statkiewicza, Łomow-

skiego i Adamczyka, najlepsze po woj-
nie rezultaty w Polsce, mile zaskoczyły.

Ma szczególne podkreślenie zasługuje
wynik Adamczyka w skoku w dal. No-

wy rekord iycioivy Adamczyka wskazu-

je, że wkrótce powinniśmy się docze-

koć od niego pobicia rekordu Polski,
pierwszego po wojnie w konkurencjach
objętych w programie olimpijskim.

Morończyk jeden z przedstawicieli
starej generacji zdobył się na najlepszy
po wojnie wynik. 383 w skoku o tyczce.

Nie jest to wynik na miarę światową,

dzie francuskiej?
' Byłbym skłonny, przyjąć drugą teaę,

Zdaje się potwierdza ją porażka AKS-u

a może i do pewnego stopnia przebra-
na Cracovii, która prowadziła 2:0 (nie
znam jeszcze sprawozdania i roli Par-

pana, który wrócił do Krakowa w solio-

tę rano). Jest to zresztą rzeczą obojętną,
faktem pozostaje, że w momencie, kie-

dy należało oczekiwać energicznego /ry
wu po wyrównaniu na 2:2, ślązacy za-

częli wyraźnie biegowo "nie dopisywać,
co z kolei ułatwiło Legii przejęcie ofen

żywnej inicjatywy uwieńczonej sukce-

sem.

Na Ruchu znać. szkołę trenera cze-

skiego Dembickiego, który przyswoił n.u

doskonałe opanowanie piłki. Śmie
ale świadczy o wielkiej ambicji Moroń twierdzić, że nie widziałem w roku b'ic

czyka, który nie chce skapitulować

przed atakiem młodzieży.
żącyni ani jednej polskiej drużyny ligo

wej, która by lak pewnie operowała pił

pozostaje w sprzeczności ze stosowanym

^systemem, wymagającym więcej podań

prostopadłych, więcej długich crossów

i większego wyzyskiwania skrzydeł.
Obrońców Ruchu nauczono, że nie

należy walić na oślep, lecz podawać do

pomocników, robią to nawet w momen-

tach, kiedy należało by zdobyć się na

soczysty wykop nawet kosztem celno-

ści, szczególnie gdy ma się do czynie-
nia z przeciwnikiem twardym i bojo

(Ciąg dalszy na str. 2-ej)

Po VII rundzie
Klasy Państwowej

gier pkt.

1) Roch 6 10:2

2) Legia 7 10:4

3)' Polonia Byt. 7 9:5

4) AKS 6 8:4

5) Cracoyia 6 8:4

6) Garbarnia 7 7:7

7) Polopią W-wa 7 7:7

8) Ryiner ' 7 6:8

9) Warta 6 6:6

10) Tainovia 7 6:8

11) Wisła 7 5:9

12) ŁKS 7 5:9

13) ZZK 6 3:9

14) Widzew 6 2:10
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Stałkiewicz zwycięża Buhia w biagu na 400 m w 51,2 sek.

W bardzo silnej kon

szmerze w Hi

Morończyk w skoku

najlepszy wynik po wojnie, osiągając

3,83 m

BUKARESZT, 23.5. (tel. wŁ). Tur-

niej szermierczy w ramach Igrzysk
Bałkańskich rozpoczął się w Bukaresz

cie w dniu 21 bm. W zawodach tych

tyczce uzyskał
bIor .^ udzfal

"Prezentacje; Czechoslo-

Czesi zmienili taktykę
BUDAPESZT, 23.5 . (tel. wł.). Mię- rolę grało nieumiejętne i wadliwe sto-

dzypaństwowe spotkanie w piłce noż- sowanie systemu WM, zmienili takty-

nej rozegrane w Budapeszcie między kę gry i w meczu budapeszteńskim
Niektórzy zawodnicy zawiedli. Ostrze ką i grała tak dobrze głową, jak clio-' Węgrami a Czechosłowacją zakończy- zagrali swą starą czeską szkołą. Wę

gnliśmy przed zbytnim, optymizmemrzowianie. Pod tym względem wszyscy o ło się zwycięstwem Węgrów 2:1 (1:0). grzy zaskoczeni byli taktyką Czechów,
Zresztą jest to sprawa, której tiie moi siągają pewien zasadniczy poziom, a nic

na jeszcze dziś omówić. Wrócimy do brak też wirtuozów w rodzaju Cieślika,
niej wkrótce. j czy Cebuli. Niestety jednak, wydaje

O. P. O. zdawał pierwszy egzamin, n nam się, że Kuch zaczyna pod tym

czym piszemy szczegółowo na str. 4 i 6.' Względem popadać w przesadę, która

PZHL przeniesiony do Warszawy
Wybrano nowe władze hokeistów

KRAKÓW, 23.5 (tel. wł.) — W nie-

dzielę odbyło się roczne walne zebranie

Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

znań), Blacharski (Wrocław), zastępcy
— Jałowy i Klisiński, 3 miejsca w za-

rządzie zostały zarezerwowane dla prsed

Reprezentowanych było 6 okręgów: war j stawiceli KCZZ, Wojska i M- O. D3le-

szawski, śląski, poznański, pomorski,
'

gaci do budowy sztucznego lodowiska—

dolno-śląski i krakowski. GUKF reęire-
lentował ppłk Czarnik.

Po sprawozdaniach ustępującego za-

rządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej
udzielono dotychczasowemu zarządo.vi
PZHL absolutorium. Ustępujący zar-' .ąd
zgłosił wniosek o przeniesienie siedziln

z Krakowa do Warszawy, który zo.-.tai

jednogłośnie uchwalony po przeprowa-

dzeniu zmiany odnośnego punktu ętaln-
łu.

W imieniu Komisji-Matki delegat War

szawy, p. Glinka przedłożył skład -io-

wego zarządu, który wybrano: prezes

dr Kafliński, wiceprezes — Glinka, I:

wiceprezes — Michalik (ICraków), II

wiceprezes — prof. Paruszewski, sekri
tarz

— Hirszberg, skarbnik — Łabe.Uo

wier, kapitan sportowy — Bobiński (Cie

e*yn>, delegat GUKF do PZHL — r>?k

Gjsior, Komisja Rewizyjna — pik dr

Izdebski (Kraków), Paczkowski (Po-

dr Kasprzak i nacz. Chrzanowski.

Pod koniec zebrania pik. dr. Izdeb-

ski odczytał listę odznaczonych oznaką
honorową PZHL. Zostali odznaczeni:

To nikłe zwycięstwo przypisać na- a że bramkarz gości Havlicek znajdo-
leży w głównej mierze taktyce, jabą wał się w doskonałej formie i obronił

po raz pierwszy po wojnie zastosowała szereg niebezpiecznych strzałów —

reprezentacja Czech. Czesi po przy-, więc też wynik bramkowy mimo prze

krych porażkach, w których główną wagi Węgier w polu był nikły.
Pierwszą bramkę zdobył dla Wę-

grów w 18 m. I połowy Egresi, zaś w

28 m!n. II połowy Deak podwyższy!
wynik do 2:0. Czesi zdobyli honoro-

wą bramkę w 38 min. przez Szuberta.

Drużyna węgierska przewyższała
Czechów przede wszystkim szybkoś-

cią akcji. Cały zespół grał na równym

jednakowym poziomie. U Czechów,
poza Havlickiem w bTamce, wyróżnili

i się obaj obrońcy Senecky i Vedral.'

wacji, Jugosławii, Węgier, Rumunii i

Polski.

resztu niestety dopiero w piątek, tj,

W sobotę, dn. 22 bm. rozegrano flo-

ret pań, w którym wzięły udział dwie

nasze zawodniczki — Nawrocka i Mar

kowska.

Polki natrafiły na silną konkuren-

cję, zwłaszcza ze strony doskonałych

Węgierek i Czeszek. Mistrzyni olim-

wała swą klasę przedwojenną i zaję-

inż. Łazarek, mgr. Zarzycki, Babiński

ze Śląska, prof. Paruszewski, Przeź-

dziecki z Warszawy, Terlikowski, Ty-1 SędziowarM^tak "(Węgry),
mowicz, Wisnieweki z Wrocławia, S. |

Paczkowski i dr. Ludwiczak z Pozna-, PRAGA, 23.5 . (tel. wł.) — Jednocze-

nia, Osmański z Pomorza, red. Chru-j śnie z meczem Węgry — CSR w Buda

ściński, dyr. Pikulski, dr. Izdebski, dr.
1

peszcie rozegrano w Pradze w obecno-

w dniu rozgrywania floretu panów. Z }a bezkonkurencyjnie pierwsze miej-
tego też powodu zawodnicy nasi nie! sce, uzyskując 9 zwycięstw i 7 trafień,
mogli wziąć udziału w tej konkuren- 1 Na drugim miejscu - uplasowała się
cji. W dniu 21 bm. odbyły się walki | Sulkova (CSR) 5 zwyc. 12 traf., 3)

Kuhn (Węgry) 5 — 17, 4) Nawrocka

(Polska) 4 — 16, 5) Markowska (Pol-

ska)4—18,6)Prager(Rum)2—25,
7) Wolfova (CSR) 1 — 27, 8) Papp
(Rum) 1 — 28.

Szpada panów zakończyła się rów-

nież sukcesem zawodników węgier-
skich, którzy w ogólnej klasyfikacji
zajęli dwa pierwsze miejsca. Z Pola-

ków — Nawrocki uplasował się na

piątym miejscu, Vogt zaś na 8-ym.
1) Roerich (Węgry) 8 zwyc. 10 tra-

fień, 2) Heney (Węgry) 8 — 17, 3)
Husarek (CSR) 6 — 19, 4) Kakos

(CSR) 5 — 16, 5) Nawrocki (Pol) 5 —

18, 6) Marinescu (Rum) 4 — 20, 7) Tre

tinic (Jug) 3 — 20, 8) Vogt (Pol) 2 —

21, 9) Galinir (Rum) 2 — 25, 10) Bro-

cic (Jug) 2 — 26.

W niedzielę, dn. 23 rozpoczęto w

późnych - godz'nach popołudniowych
walki w szabli. Do chwili obecnej

we florecie panów, w których pierw-
sze miejsce zajął Gerewicz (Węgry) —

10 zwycięstw, 21 trafień, 2) Palosz

(Węgry) 5 zwyc., 21 traf., 3) Tudor

(Rumunia) 5 — 24, 4) Śruta (CSR) 5—

28, 5) Marinescu (Rum) 3 — 25, 6)
Tretlniak (Jug) 2 — 32, 7) Ripka
(CSR) 1 — 22, 8) Majoranik (Jug) 1
— 33.

Następny numer

„PRZEGLĄDU
SPORTOWEGO"

ukaże sie

w piątek 28 him.

Pischinger, Kowalski Adam z Krakowa

i Ginter z Warszawy.

Drużyny tenisowe Polski i Rumunii podczas prezentacji na korcie w Buka-

reszcie. Stoją od lewej: Viziru 11, Viziru I, który grał na meczu, Cobzuc, Ca-

raltrfis, Werthcimowa, Stancescu, kpt. sport. Rumunii Schmidt, kpt. sport.

Polski Challier, Kończah, Jędrzejowska i Skoimcki

ści 25 tys. widzów spotkanie rezerwo-

wych drużyn obu tych państw. Mecz

zakończył się wynikiem nierozstriygnię
tym 1:1 (0:0). Tak jak i w Budape-z-

rie, przewagę w polu mieli Węgrzy,
k;</rzy byli zespołem szjbszym, ale i w

yin wypadku Czesi zastosowali swi sta

rą taktykę i zaskoczyli tym przeciwni-
ka, grającego systemem WM. Pierw-zą
bramkę zdobył w 15 min. po przerwie
ź^darski, zdobyli Węgrzy wyrówn mię w

i min ze strzału samobójczego iln-oń

V CSR.

W drużynie CSR bardzo dobrze za-

grali: Szczepan w obronie, Bradii: w

pomocy i Simansky w napadzie. U Wę
góru doskonale zagrał stary internarjo-
n-ił B;ro na lewej obronie oraz Sandor

na prswym skrzydle.

Sędziował VLCEK z Pragi.

(śodz. 23,40) brak jest wyników.

NIEBEZPIECZNY PRZEBÓJ F1NNEYA

Spoticame piłkarskie Anglia — Włochy, rozegrane w Turynie, zakończyło s

zwycięstwem Anglii 4:0. Na zdjęciu widzimy lewoskrzydłowego angielski' •••>

Finneya, którego przebój zastopowany jest przez obrońcę Wioch, Btdlariiv.

(leży na ziemi) i środkowego pomocnilta, Parolę (częściowo zasłonięty przez

Finneya)



Sir. 4 PRZEGLĄD SPORTOWY
Nr 41

ojowej Legii 4:2
(Dokończenie ze str. 1-ej) j wych. W pomocy Szczurek grał naogół
i, . i-i .! dobrze i szczęśliwie, gdyż dwa nieboż-

ąt ym a la Legia gotowym w każdej .

"
.

, ... , , picczn;ej.- .ze kiksy zakończyły się tylso
chwili do wyzyskania błędu! To kur-! *

,. . , . , uj na... strachu,
czowe dęzenie do utrzymana „stvtu | .

, waśko wywiązał się ze swego zada-
w niematej mierze uiatwiio Górskiemu 1

, ... ,. , I nia, a wobec ostatecznego wyniku —

trzykrotne wpisanie się na listę strzel-
ców. Szczególnie przy trzeciej bramce

powinien był podziękować kolegom nie
bieskim za przykładowe wprost wyłożę
nie mu piłki do strzału.

Denerwująco działała też chwilami! .

.. . , . . ,.,! Atak Leżu posiadał wielka zaletę,
ara głowa, kiedy dswntf juz należało.... . . , , ,

, , , , . I był ni.i encrgicznv r ig na bramkę:
pinip acipgnac do ziemi. Tonaży 'akie ,.„ .* . . ,'. , ., .

,

" ". ,, . , , ,
: Do Oprycna wiciu jego zwolenników

};•!•/ Knraivuz:e elcktowiis jednak lia-, . .. ..

,* i., -i nnalo pretensje, ale zapominaj?, iż
mowriy tempo -i ułatwiały przeciwniko-l ...

. . . i środkowy napastnik jest przy systemie
wi u. awi^ni^ się. j \7-JI najnieszczęśliwsza ofiarą, gdyż ma

{Naturalnie nie była to jedvna przy-: *
. ,,

, ; , . I na sob:e stale przeciwnego trodkowe-
czyna takiego a me innego uksztullu-l „ , ,

, „., i^o pomocnika, Zasługa Oprycha jest to,
wania się ostatecznego rezultatu. Wiel- '

. ..

, „ ze tak zaabsorbował iiartylę, iż ten nie
ka w:ne ponosi w danym wypadku ... ...

'

, „ . , ,, , miał możności zajmowania się jeszcze
Suszczyk. Zaczął on grac uourze, asej .

"... . . ,. .
: innymi napastnikami Legii,

zapomniał, że obowiązkiem bocznego i

pomocnika jest nietylko wspieranie na-j BOHATER DNIA
du, lecz też pilnowanie przeciwnego Bohaterem dnia był Górski, zdobyw-
łącznika. Już po kilkunastu minutach ca trzech bramek. Górski technicznie

było rzeczą widoczną, że najniebez-| n;e ustępował graczom Ruchu,

wybaczamy mu kilka słab -zych momen-

tów. Milczanowski miał trudny obowią-
zek upilnowania Cieślika, jeśli mimo to

nie zanotowało się większych błędów
tym większa jego zasługa.

grze głów?, a ponieważ umiał też wy-

zyskiwać każdą sytuację oraz popisał
się pierwszorzędnymi strzałami, więc
też nic dziwnego, że należy mu się spe-

cjalne uznanie i pochwała.
Dobrowolski na prawym łączniku pa

miętał o cofaniu się i wykazał się wiel-

ką pracowitością z wydaniem oceny

jeszcze zaczekamy.

Ze skrzydłowych niebezpieczniejszy
był Mordarski szczególnie po przerwie.

I Miał kilka morderczych strzałów jed-
nak w linii ich znalazła się zawsze no-

Sędzia p. Mochyła wywiązał się do-

brze ze swego zadania.

•Gra miała emocjonujący przebieg. Po

czątkowo otwarta, mimo lepszej posta-

wy gości. Pierwszą bramkę zdobył w

8-ej min. Górski, wyzyskując doskonale

chwilową dezorganizację defensywy prze

ci wnika. W 18-ej min. Kubicki bije rzut

wolny do Przycherki, ten wysuwa piłkę
Cieślikowi i wyrównanie gotowe.

W 38-ej min. Bartyla walczy z Opry-
chem, piłka dostaje 6ię do Gór^kie-io,
który zdecydowanym strzałem zdobywa

pieczniejszym napasinikiem wojskowych den dorównywał im w

jest w danej chwili Górski. Suszczyk|
dopiero po przerwie przypomniał sobie j

:

o konieczności pilnowania go i to nie

na długo, gdyż należał lAwnież do za-

wodników, którzy szybko sltracili od-

dcch.

PROSIMY PAMIĘTAĆ
Żal ini było Bartylę, środkowego po-

mocnika, który niemal całkowicie za-

hamował Oprycha i wygrywał wszyst-
kie pojedynki głową. Nie mógł jednak
równocześnie trzymać Górskiego wysu-

wającego się sprytnie i szybko we wła-

ściwym momencie do przodu. Szczegól-
nie jaskrawo uwydaniio się to przy

drugiej bramce. Bartyla jest w każdym
razie zawodnikiem, polecilibyśmy po-

nownie uwadze kapitana FZPN-u . Bom

l»a trzymał się dobrze w pierwszej po-

łowie, w drugiej znacznie słabszy.

W obronie brak było Gi.-bura, któ-

rezo nie zastnpil należycie Olsza, podob _

. . , ,, ,

- »L - i i Craco-J
nie jak Gruszka pozostawiał zbyt wiel-

on je-
calej pełni w

gą obrońcy. Poza tym pozwolimy sobie i prowadzenie.
zauważyć, czego nie zauważył sędzia, że Po przenvie Alazer już w lrzeciej mi-

naskakiwanie obydwiema nogami maLucie wyzyskuje przytomnie wybieg
charakter niedozwolonej i niebezpiecz-! Skromnego i piłka wtacza się do pustej

bramki. Na tym kończy się okres Ru-nej gry, na szczęście widzieliśmy to tyl
ko raz po przerwie. Cyganik nie wiele

uzyskał ale w każdym razie robił za-

mieszanie.

Legii należy się uznanie za ambicję,
ofiarność i pracowitość do końca. Dy-
sponując prostszymi środkami, niż prze

ciwnik umiała je dobrze wyzyskać i

dzięki temu odniosła zasłużone zwy-

cięstwo.

ohu, który coraz bardziej upada na si-

lach i oddaje całkowicie inicjatywę Le-

gii. W 26-ej min. przewaga zostaje u-

wieńczona trzecim trafnym strzałem Gór

skiego, a w 31-ej Mordarsiki bije r/.ut
wolny. Brom zajęty obserwowaniem u;u

ru własnych graczy w ostatniej chwili

dostrzega piłkę, wtaczającą się obok słup
ka do siatki. (TM)

zwecja -

KRISTTIANSTAD, 23.5 (tel. wl.).
Mecz w szczypiorniaku Szwecja —

Polska, rozegrany w mieście Krysttian
stad, w Szwecji, zakończy! się wyso-

kim zwycięstwem Szwedów 19:4

(12:1). Drużyna szwedzka przerastała
o klasę Polaków i w obecnej swej lor

mie wydaje się być poważnym kandy-
datem do tytułu mistrza świata w

szczypiorniaku.

Pierwsza połowa gry upłynęła pod
znakiem przygniatającej przewagi
Szwedów. Atak ich grał doskonale,
niezwykle szybko i bardzo ostro.

Szwedzi stosowali sową taktykę rzu-

cania całego ataku do przodu, a w

sytuacjach dla siebie niebezpiecznych
niezwykle szybko cała drużyna rusza

ła do tylu i ośmiu graczy murowało

bramkę. Polaków zaskoczyło fanta-

stycznie szybkie tempo, narzucone

przez Szwedów, któremu, w żaden spo

sób nie mogli sprostać. Właśnie w

tej pierwszej połowie gry okazało się,
że przede wszystkim kondycyjnie u-

stępowaliśmy gospodarzom bardzo wy

raźnie.

W drugiej części gry przewaga

Szwedów była nieco mniejsza, a z na

sensacje Krakowa
3:2! Ry mer-Wisła 7:2!!via

KRAKÓW, 23.5 . (tel. wł.) . Gród podwawelski przeżył dwie potęż-

ne sensacje ligowe. W sobotę Garbarnia pokonała niespodziewanie
Cracovic 3:2, w niedzielę Rymer rozgromił Wisłę 7:2!! Kraków zgo-

rzał, ale oto relacja;

Garbarnia — Cracovia 3:2 (0:2). Po

czątek gry nis zapowiadał większych
tmocji. Craccvla, choć grająca na ob-

cym boisku, była faworytem spotka-
nia. Jej wysoka lokata w tabeli po-

zwalała oczekiwać zwycięstwa biało-

czerwonych. Już 4-ta

obrony zmusza bramkarza Rymera do

pierwszej kapitulacji. W 43 m. Wisła

nie wykorzystuje rzutu karnego. Flanek

strzela Chromikowi w ręce. Na minutę
przed końcem I połowy Kohut daje się
niepotrzebne ponieść temperamentowi i

Najbliższe spotkania ligowe wykażą, będąc bez piłki, uderza łokciem w

czy Garbarnia zwycięstwem nad Cra- | twarz napastnika Rymera, Rudę. Ślązak

świetną bramkę, zdobytą

, przez Szewczyka z podania Bobuli,
ki swobodę ruchu Mordarskiemu. Brom , , . . , ,. , .

«

v j który w tych dniach został szczęśli-
wym ojcem drug.ego tęgiego chłopa-

covią przerwała passę dotychczaso-
wych niepowodzeń ligowych, czy też

odniosła tylko szczęśliwe zwycięstwo,
przynosi | natrafiwszy na bardzo wyjątkowo sła

winy właściwie nie ponosi, chjba przy

czwartej bramce, kiedy zwrócił uwagę

na kogoś innego, niż na strzelającego
rzut wolny Mnrdarskiego. Piłka prze-

puszczona do siatki nie była tak szyb-
ka, by robinzonadą nie dała się unie-

szkodliwić.

by dzień Cracovii.

Składy drużyn: Cracovia — Hym-
czak, Gędłek, Glimas, Jabłoński I, I'ar-

pan, Jabłoński II, Poświat, Różanknw-

ka, podobno... w przyszłości prawo- ski II, Szewczyk, Różankcwski I, Bo-

skrzydłowego Cracovii. Wśród zmień buła. Garbarnia — Jakubik, Śliwa, Ea-

nych ataków padła druga bramka dla koczy, Górecki, Lasiewięz, Bieniek, "ar

Cracovii na 4 m. przed pauzą. Strzel -

pan II, Solek, Foryszewski, Ignaczak.
cem jest Rożankowsk; II, który przy- j Mcrz Cracovia — Garbarnia był pier-
tomnie dobił strzał Bobuli. Na tym wszynl Sp0t!;a„jem z cyklu rozgrywek lo

kończą się jednak bramki Cracovii. | kalnycli o puchar „Echa Krakowa" im.

GARBARNIA DUSI r
e(1 ' M " To!ińskicgo- Przed zawodaini

uczczono pamięć Zmarłego niedawno

dziennikarza sportowego minutą mil
-

ze

nia, a Cracovia, której Zmarły był

POKAZOWA PIĄTKA
Napad jest cackiem pokazowym dru-

żyny chorzowskiej. Z zadowoleniem
_ , ••-i

". , . . ,., ., . . Druga połowa przynosi zupeime
stwierdzam, ze Cieślik znajduje się na .

_
.

.. . , , i . . .
« zmieniony obraz gry. Garbarnia wy

rai lepszej drodze do wznowienia tr#- , . , ,

, ".. ,. n - • chodzi na boisko z s.lną wolą zwycię
dycu \vllimowskicgo. 1'anuje pewnie , ...

", .„ ..i.. • .i. • stwa. Już po pierwszych pociągmę-
n.nl piłka, jest dostateczni;? szybki i .

. .

"

, . '.. ciach piłki widać, że zwycięstwo nie
strzelający. Alszer rzuca! się mniej w ..

, .', , . , , , , pozostanie przy Cracovn. Cracovia,
oko, jednak mial szereg bardzo uda- .

,

- nr-ii- . mając w nogach ciężki turnie) w Zyli-
nych zagrań. Do Cebuli mam pretensje ,

. . . ,. .. , . nie, opadła wyraźnie na siłach. Dru-
o gonienie za jaknnis nanziwczaj tme-

... , . . i• • żyna zupełnie się rozkleja. Zawodzi
zvjnymi fajewerkami technicznymi w

' r
.

, , ,. , . . . . nawet Parpan (zresztą nic dziwnego,
momentach kiedy proste przyjęcie i r ^

,, . ..i-i» , . .
•• skoro tego dnia rano powrócił dopie-oddanie pitki było l>v pożyteczniejsze. "

r,, ., , r•'i . i• i ro z Francji). Garbarnia opanowujeL chwilą gdv cofa się no tylu nie wol- '
.

r

. , ii i i i „ zupełnie sytuac ę i boisko. Nadcho-
no mu ryzvkowac, lecz oddawać daleką c '

piłkę na'skrzydło lub poza środkowe-j dz£
» Wytyczne dla Cracovii minuty 26

li 29, w których Garbarnia przez Par-
go pomocnika przeciwnika. I

Ruch nie wyzyskiwał należycie swo j Pana 11 i Nowaka doprowadza do wy-

ich bezsprzecznie dobrych skrzyd-ł. Do I równania, niwecząc cały dotychcza-

kulminacyjnym punktem meczu. Gó-

recki z karnego zdobywa zwycięską
bromkę dla Garbarni. W przeciągu 6

m. Garbarnia rozstrzygnęła wynik, za-

wodów na swoją korzyść. Zdeprymo-
wana Cracovia nic potrafiła się zdo-

być na żadną kontrakcję.

Pr.:echcrki mam jednak prośbę, by o- i

trzymawszy piłkę, jak najszybciej r'v;ił j
do przodu i nie zapuszczał się w poje-
dynki, poza tym nicch pamięta, że poza

Cieślikiem istnieją jeszcze inni namie-

rzy. Po przerwie oddal kilka długich
ernter, które mogły doprowadzić d*>

zd-ibycia bramki.

Kubicki nie byl w należytej mierze

7aii!idniany, mimo że stanowił jłow.une
zajiożenie bramki! Napad Ruchu łącz-
nie t pomocą musi sobie przyswaić wy-

puszczanie piłki w pusty teren i nie po-

padać w kombinację od nóżki do nóżki.

Jest cna ładna, ale przy uwadze prze-

riwrika, 'rudno o pewną pozycję strza-

łową.

TRIUMFATORZY
legia może mieć słuszną pretensję,

że reflektor skierowaliśmy przede y,-szy-!
stkim na pokonanego przeciwnika. Skła \

d.- .my jej serdeczne gratulacje, ale...

gdy chodzi o klasę jest ona w tej chwi-

li jeszcze, wyższa —

u Ruchu.

Przed przerwą były momenty, w któ-

rych Ruch deklasował warszawian, xa

co odwdzięczyli się mu coprawda z na-; ... . , :1
v

. . . . zhwia .pod^vyzszeme wyniku,
wiazka w okresie po 50-ej minucie, me! ,, . .

- -
v j Pod koniec pierwszej połowy go-

spodarze dochodzą powoli do głosu,

zapuszczając się parokrotnie groźny-
mi wypadami pod bramkę Polonii. Do

członkiem, wystąpiła z czarnymi opa-ka
mi na rękach.

•

Rymer — Wisła 7:2 (3:1). W 24 go-

dziny po porażce Cracovii, jej rywal-
ka — Wisła doznała znacznie doktliw

szego ciosu; na własnym boisku zosta-

ła formalnie rozgromiona przez Ryme-

ra, który w Krekowie uzyskał swój
największy dotychczasowy sukces pił-
karski, a zarazem zapewne najbar-
dziej sensacyjny wynik ligowy ub, nie

dzieli.

Ślązacy już po kilku minutach ;ry

sowy dorobek Cracovii. 22-ga m. jest j prowadzili 2:0! Pierwsza bramka padła

pada na ziemię i wije się z bólu. (A, co

z Kohutem?! —

przyp. Red.).

CORAZ GORZEJ

Po pauzie Wisła gra jeszcze gorzej,
niż do przerwy. Podania dochodzą stale

nuiemal do... przeciwnika, toteż Rymer

ciągle jest przy piłce, szybko dobywa
teren i strela do bramki przy każdej o-

kazji. Widownia łudzi się jeszcze. Lecz

na próżno. Wiśle brak serca do gry. liy
mer pracuje całą parę i zdobywa dalsze

bramki. W 21 m. Flankę strzela z 30 m

czwartą bramkę, w 23 Ruda — piątą, w

Dy-35 — Pierchała — szóstą i w 42

bała — siódmą!
Przy etanie 5:1 ma Wisła w 33 m oka

zję do poprawienia wyniku. Po trzech

z rzędu rzutach z rogu sędzia Nowakow

ski dyktuje rzut karny przeciwko Ry-
inerowi za rękę w zamieszaniu podbram
kowym. Cisowski, podobnie, jak w I po

łowię Flanek, nie wykorzystuje rzutu

karnego, bijąc Chromikowi wprost w ię
ce. W 44 m. w zamie?zaniu podbramko
wym Kohut zmniejsza klęskę Widy ra

7:2. Radość Rymera i kibców śląskich,
przybyłych na ten mecz, nie ma wprjst
granic.

Powód do radości był słuszny, gdyż
sukces Rymera w Krakowie był nie tyl
ko nieoczekiwany, ale przeszedł najśmiel
sze oczekiwania obydwu stron!

Sędzia Nowakowski z Warszawy
b. łagodnym i miękkim arbitrem,
dzów ponad 8 tys.

sze; strony uwidoczniały się próby

bardzie) skonsolidowanej 1 zespolo-

wej gry.

Nie ulega wątpliwości, że mecz g

doskonałymi Szwedami był bardzo do

brą i ostrą szkołą dla naszych szczy-

piornistów, którzy napeyrao wyniosą
z tego spotkania dużo korzyści. Dru-

żyna szwedzka, w tej formie w jakie}
obserwowaliśmy ją na niedzielnym
meczu z Polską, jest dziś niewątpli-
wie jedną z najlepszych w Europie.

Pclska grała w składzie: w bramce
— Tomiak, obrana — Więcek, Dyle.
v«cz, pomoc

— Gawol,. Klik i Lan«

gGsz, atak — bracia Thiel, Jaiczyń-
ski. Dla barw naszych bramki strzeli»

15: Pav/el Thiel 2, Jerzy Thiel 1 i Lao

gosz.

Najlepszym naszym graczem i bj»da|
że najlepszym graczem na boisku byl
polski bramkarz Tomiak, który o-

chronił naszą drużynę od jeszezrf
większej, być może, porażki.

Szczecin
twągtjrągtM/a
z Gdańskiem 3:2

SZCZECIN, -23.5 (Tal. ,wl ). Miądzyokrę-
gowy mecz piłkarski o puchar Ziem

Odzyikanych, przyniósł po zaclątaj wal-

ca zwycięstwo reprezentacji Szczeciną
nad Gdańskiem w stosunku 5:2 (3:1).
Szczecin tr pierwszej połowie zagrał b.

łodnio | skutecznie, uzyskując prowadza-
nie w stosunku 3:0 ze strzałów TuiIAskI*»

go, Jakubiaka oraz Sosnowskiego.
Goicie uzyskali swój pierwszy punkt'

w 37 min. pierwsze] połowy przez Falo-

wa I począwszy od tego momentu, prze-

jęli inicjatywą, a w drugiej polowie
osiągnęli prawie całkowitą przawagą.

Szczecin w tym określa bronił sl^ tylko
wypadami na bramkę goici.

Druga bramka dla Gdańska padła za

strzału Goździka w 28-eJ min. Szczecin

w tym okresie bronił slą b. zawzięcia
i dzięki dobrej postawie linii pomocy

oraz obrony, zdolal utrzymać zwycięstwo.-
Sędziował p. Wójcik z Wrocławia.

ŻKS — WKS 4:1

SZCZECIN, 23.5 (Tel. wł.) . ?KS pokonał
w spotkaniu towarzyskim Wojskowy/ KS

w stosunku 4:1 (3:0). Należy zaznaczyć,
źe ŻKS jest drużyną B klasową, podczas
gdy wojskowi należą do A klasy.

był
Wi-

BLACKPOOI. — KOPENHAGA i;£

KOPENHAGA, 23.5 (Obsł. wł.) . Spot
kanie piłkarskie między mwodow? dru-

żyną pierwszej li^i angielskiej Black*

pool, a reprezentacją Kopenhagi zakoti.

czyło się zwycięstwm Anglików 2:1.

cenne
zdobyte na Śląsku po zwycięstwie nad AKS IsO

CHORZÓW, 23.5 . (tel. wł.). Polonia (Warszawa) — AKS (Chorzów)
1:0 (0:0). Bramkę dla Polonii zdobył Jaźnicki w 43 u gry. Polonia

Borucz, (rez. Sosnowski), Pruski, Gicrwatowski, Brzozowski, Wiś-

niewski, Szczawiński,. Jaźnicki, Wołosz, Wilczyński, Sularz, Ochmań-

ski. AKS; Mrugała, Durniok, Piec, Wieczorek, Andrzejewski, Gaj-
dzik, Kulik, Muskała, Spodzieja, Pytel, Barański. Sędziował mjr.
Sznajder. Widzów 10 tys. *

Polonia z gorącego terenu chorzow- |

skiego .wywiozła 2 cenne punkty. Z'vy-! dem broni Mrugała. AKS otrząś» się z

w 2 m. ze strzału Kurzeji, druga w 7 m.,

zdobyta przez Pierrhałę. 25 minuta prte
sadza już wynik meczu.

Prymitywnie, lecz skutecznie grają.-y

Rymer, zdobywa przez Kurzeję 3->*ią
bramkę. Dopirro 40 ni. przynosi Wi-

:
Ie

pierwszy punkit Cisowski bombą nie do

Hassie boisko nis pomogło
Tarnovia pizsgiywa z Foloniq (B) 0:1
TARNÓW, 23.5 . (tel. wł). Polonia dziował p. Kuc z Sosnowca — do-

Eyiom — Tarnovia 1:0 (1:0). Mecz o- brze,
bu tych drużyn wywołał w Tarnowie

ogromne zainteresowanie i zgromadził
na widowni 7 tys. osób, które oczeki-

wały wyrównanej walki. Tymczasem _ _

—

„- , ,

goście z miejsca przystąpili do ofensy , Odzyskanych, rozegranym między re-
^

prz^cdł na "£r0(]ek' ataku, 'solarz

cięstwo polonistów jest zasłużone. AKS

zawiódł w linii ataku. Rewelacja .ne-

czu Praga — Ślą. ; k, Muskała zmarnował

wiele dogodnych sytuacji. Dzielnie se-

kundował mu w tym Barański, który
był najgorszym zawodnikiem na boi-

sku! Spod/yicja, unieszkodliwiony przez

Wiśniewskiego, nie miał wiele do po-

chwilowej przewagi, przechodząc na po

łowę Polonii, ale dobra gra Gieiwatow

skiego i Wiśniewskiego uniemożliwia

zdobycie bramki. Polonia w tym okre-

sie gry atakuje wypadami. W 15 min.

ładna kombinacja Muskała — Wieczo-

rek — Muskała kończy się strzałem te-

go ostatniego w aut. Od 20 ni. gry gra

wiedzenia, niemniej jednak kilka zmui^ ' się wyrównuje, ale obustronne ataki koń

OPOLE — OLSZTYN 3:2 (2:2)

W meczu piłkarskim o puchar Ziem

nowajiych sytuacji obciąża jego konto.

Stosunkowo najlepszym z napastników
był i tym razem Pytel. Pomoc AKS za-

grała nieźle, jednakże zbyt kurczowo

trzymała się tyłu, stwarzając lukę w po

lu. W obronie zadowolił Piec, nato-

miast Durniok zagrał wręcz źle, stwa-

rzając wiele niebezpiecznych sytuacji.
Mrugała za puszczoną bramkę winy nie

ponosi.

GIERWATOWSKI

NIE DO PRZEBYCIA

W ataku Polonii najlepszy był Jaźnic-

ki, groźny przedbojowiec, który po prze

wy i już w 3 min. zdobywają bramkę
ze strzału Matiasa. Napór Polonii nie

ustaje przez pierwszą połowę gry i tyl
ko doskonała gra Barwinskiego i Pi-

rycha I w obronie Tarnovii uniemo-

prezentacjami Opola i Olsztyna z wy-.
- Ochmański niewiele mu ustępowali,

riężyła Msłużen-e drużyna Opola 3:2 ?raj?c bardzo ofiarnie. Wiśniewski na

rodku pomocy był poza Gierwatow-

dopuizeiając go niemal do głosu. O

ile Ruch a rai efektownie, to Legia nie

bezpiecznie, to też w sumie więcej by- j
;o groźnych momentów pod bramką
Bronia, niż Skromnego, który miał kil-

v.-f:>?n
:

,"ł.ch parad, świadcygcych o

ti-opr.r cit'Iiym refleksie. Fr.>y drugiej
Lr-r.xe niepotrzebnie wybiegł.

Obrona, która jest zazwyczaj pięt?
achillesową, tym razem podciągnęła
i trzT.iała się nawet zupełnie popraw-

1

nic, f'y we*''v'<-my pod uwagę, że niia-

(2:2). Bramki dla zwycięzców strze

liii: Gruner — 2 i samobójcza. Dla

Olsztyna Filipiak i Sikora po 1. Sę-
dziował ob. Kukucki z Gdańska. Wi-

dzów 3 tys.

RKS - BROft 3:1

brze jednak dysponowana obrona go- i

ści nic dopuszcza do zmiany wyniku. |

Po przerwie Tsrnovia

nc tempo i atakuje, ale pech strzało-

>kim najlepszym graczem Polonii i wal

nie przyczynił się do zwycięstwa.
Gierwatowski błysnął dawno niewi-

dzianą u niego formą, rozbijając wszel-

kie ataki chorzowian. Do słabszych punk
łów gości zaliczyć należy horznych po-

mocników. Borucz znacznie więcej za-

trudniony od Mrugały, spisał l,ez

RADOM, 23.5 (Tsl. wl.). W moczu o mi

Et':o;lwo klasy A podokręgu — zeszło

rocmy mistrz RK5 pokonał Broń w sto- , ...

sunku 3:1 (1:1). Bramki dla zwycięzców I zarzulu
-

^ lIka JCS° P ar
a

d W» wyso-

narzuca sil- ' P ad|y *o strzałów Bujaka 2, 1 Domańskie- j kicj marki,
go. Honotowy punkt dla Broni uzyskał i

Miechowici z karnego. Sodzin p. Pio- ' PRZEBIEG GRY

wy i nieustępliwa defensywa Polonii i trsykowskl. Widzów o^olo 2.000.

nie pozwalają :m zmienić wyniku. | p0 moczu tym RKS zrównał sic Iioieli)

W drużynie Poloni: najlepiej z^rał dobytych punktów z Radomleklem .0 ty
|.. , , _ ., , , tulo mistrza zadccydujo wiqc bezpo<rcd-
Kulaw.k, w Tarnovn - bramkarz nl0 5potl;anio pomlQdzy obydwoma kan-

vii) si? na dobrze usposobionych bram-

karzach.

Po przerwie gra się ożywia i w 3 m.

Jaźnicki, po solowym biegu, zdobywa
prowadzenie dla swoich barw. AKS

przejmuje inicjatywę, gości często pod
bramką Polonii, ale piłka nie może tra-

fić do bramki. Od 25 m. Polonia zasto-

sowała system defensywny, ściągając na

pistników do obrony.

Na kilka minut pized końcem zjtivo-
i!ów gra się bardzo zaostrza, stjjąc e.'f

miejscami brutalną. Celowali w tym epo

c ja lnie Barański i Muskała. Ofiarą o-

strzej gry napastników chorzowskich ptdł
na 3 m. przed końcem zawodów Bo-

rucz.

Schodzących z boiska polonistów pu-

bliczność oklaskiwała, natomiast swo-

ich pupilów żegnała gwizdami.

Żysitirsfci
puchar Cegielskiego w Poznaniu

Tarnovii bramkarz

ła przed sobą niebezpiecznych skrzydło' Rychlicki i Batwiński w obronie. Sę- dydataml do tytułu.

.luż w pierwszej minucie gry wypad
I Wołosza o mało nie zakończył się /.do-
byciem bramki, jednak Pier w ostiil.

| niej chwili wybił aut, W chwil? póź-

ticj silny strzał Ochmańskiego z tru-

POZNAŃ, 23.5 (Tel. wł). Na torze tra-

wiastym w tawicy w obecności 20 łys.
widzów rozegrane zostały wyścigi moto-

cyklowe o puchar zakładów przemysło-
wych H. Cegielski w Poznaniu. Na star-

cie stanęło ponad 30 zawodników z źy-
mirskim (OMTUR Okęcie — Warszawa) I

Hennkiem Herbertem (Pogoń Katowice)
na czele. Biegi rozegrano na 5 okrążeń
toru, co w sumie dało 10,5 km; w biegu
zaś głównym dla zwycięzców dystans
wynosił 10 okrążeń toru.

Puchar po raz pierwszy zdobył po bra-

wurowej jeźdjlo — Żymlrskl (Warszawa)
w czasie 17:45,5. Na drugim miejscu upla-
sował się Balcer (Lachla Pozn.) w czaslo

18:08, 3) Hennek Karbort (Pogoń Kot.) ,

który uzyskał czas 18:10,04.

W poszczególnych biegach finałowych
zwyciężyli:

kat. do 130 ccr.i: 1) Honnek Horbert

(Pogoń Kat.) 9:54, 2) Korn (tochla Pozn.)
10:01,8.

Kat. do 200 ccm: 1) Jankowski (ZZK
Poznań) 9:18.7, 2) Kazirniorczak (Unia Po-

znań) 9:12.4 .

Kat. do 250 ccm: 1) Mlnockl (Unia Po-

znań) 9:18, 2) Jędrzyk (ZZK Pozn.) 9:25;

I kat. do 350 ccm: 1) Balcer (Lethla
Poznań) 8:33, 2) Woźniak (Lechla) 9:03,«.

Kat. ponad 350 ccm: 1) Mąkowskl (ZZJf
Pozn.) 7:56, 2) Żymlrskl (OMTUR — Okę-
cie Warszawa) 8:04.

BYDGOSZCZ, 23.5 (Teł. wł.) . W środę

19 bm. rozegrano na stadionie miejskim

derby bydgoskie pomiędzy Polonią a

Brdą o mistrzostwo ki. A Pomorza. Zwy-

ciężyła mimo kilku graczy rezerwowych

drużyna kolejarzy 1:0.

W niedzielo, 23 bm. w Bydgoszczy mocz

Burza — Gwiazda zakończył siq wynikiem

remisowym 2:2.

W niedzielę, 23 bm. w Bydgoszczy ro-

zegrano spotkanie piłkarskie o mistrzo-

stwo
' Polski głuchoniemych pomiędzy re-

prezentacją 'Pomorza I Wybrzeża, zakoń-

czono wyniklom remisowym 1:1 (1 ")•

Bramkę dla Pomorza zdobył Kalina,

Wybrzeża Tyra.

dla
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rzy rozpoczynała zi
Mocne i słabe punkty turnieju łódzkiego

W ŚRODĘ w Łodzi rozpoczyna

. się wielki trzydniowy bokser

ski turniej przedolimpijski. Powtarza-

my jeszcze raz listę zawodników, któ- j
rzy zostali wyznaczeni swego czasu I

przez kapitana PZB: J

musza: Kasporczak (Pozn.), Tyczyń-
ski (W-wa), Kamiński (Ł ), Gumowski i

(Pom.), rezerwa: Kargler (t.).

Kogucia: Grzywocz (41.), Bazarnlk

(ił.), Symonowicz (Wr.), Brzózka (Ł.),
rozerwą: Czarnecki (t.).

Piórkowa: Antkiewicz (Gd.), Czortek

(W-wa), Matloch (ii.), Kruta (Pom.).
rozerwą: Szymański (Pozn.).

lekka: Rademacher (ił.), Skieika

(Gd.), Grymln (Ł.), tórawiki (W-wa),
rezerwa: Bonikowskł (Ł.) .

Półśiednia: Chychla (Gd.), Olejnik
. ), Iwański (Gd.), Schneider (tl.), re-

zerwa: Kula (ił.) .

irednia: Zagórski (W-wa), Kolczyń-
ski (W-wa), Nowara ($1.), Cebulak

(Pom.), rezerwa: Trząsowski (Ł.) .

Międz. Maraton Motocyktoy
pochłonie 30 lys. litrów benzyny

OSTATNIM dniu pobytu w War

szawie dyr. Juliśza 'Automo-

bilklubu CSR ustalono- dalsze-, szczegó-
, , . !y imprezy • ^JIMM" • (Międzynarodowy

k|P6(Wwl"S
- Hubicki <P ^ n>

- Urbanek ' ^ ę<lzie Żurawskie S°'
fet6r

y pozostał w miast Sieradzan jest przeciwnikiem Maraton Motocyklowy)^ organizowanej
wa), Kubicki {Ci.), Urbaniak R„t,r„, »— ,„„l,„- trudnym, który powinien Antkiewicza przez Pol&ę i' CSR na początku sier-

zmusić do dużego wysiłku. pnia.

SPRAWDZIAN FORMY ,

^ " P fI

. i cowyW ciągu pierwszych trzech dni

Jak już niejednokrotnie wspomina- bazg imI)rezy b?dzie Zlin, w którym
będzie powtórzeniem kaidego dnia będę start i meta. Ptze-

(*!.). rezerw.: Jabłoński (Pom.). j SZphalu
w Paryżu. Bokser ten zacho-

Cięika: laskóla, (Ł.), Klimecki (Po-, rował we Francji przypuszczalnie na

znań),. Stec (Ł.), 2ylls (t.), rezerwa: paratyfus.
Grzelak (W.). | Wobec tego WOZB wysuwa na

Przypominamy również, że zawód- miejsce Żurawskiego — Komudę, któ-

nicy, którzy zajmą I-e miejsca (po' ry jakoby jest w dobrej formie. Ko- •'śmy, turniej
walce każdy z każdym) znajdą się w muda ze swym dużym doświadczę
obozie olimpijskim w Dziekance. Rów niem powinien być dobrym przeciw
nież zawodnicy — zdobywcy drugich nikiem, zarówno dla Rademachera, j

jak i Skierki

walk, które już niejednokrotnie oglą
daliśmy na ringach polskich i mówiąc
między nami; nic nowego nie powi-

W konkurencji zespołowej przewidu-
je się kilka klasyfikacji. O „Wielką Na

grodę CSR" będę ubiegały się zespoły
państwowe, w ilości jednego z każdego
państwa, w składzie 4 zawodników.' In-

na klasyfikacja przewiduje nagrodę dla

zespołów fabrycznych przy trzyosobo
v

.

wym składzie zespołu. O „Wielką Na-

grodę Polski" będę ubiegały się zespoły
klubowe w składzie po 3 zawodników

z dowolną ilością teamów.

W ramach „MMM" odbędzie 6ię mes

międzypańswowy Polska — CSR, przy

miejsc — będą powołani na obóz. Na

temat turnieju wypowiedzieliśmy już
swe zdanie w numerze 34 naszego pi-;
sma i nie będziemy się powtarzali, j

ŻURAWSKI W SZPITALU

Natomiast jest już dziś zupełnie pe-

wne, że nie wszyscy zawodnicy wy-

znaczeni przez p. Derdę będą mogli
się znaleźć na ringu w Łodzi i ze-

stawienie par w niektórych katego-
riach ulegnie zmianie. Tak więc, nie

Drobny dopiero jako szósty
rozsławiony w turnieju paryskim

N A3WIĘKSZY, obok Wimbledonu, tur-

•ojeuAzp&juj — Adojng A/ftOSjuej faju
dowe mistrzostwa Francji rozpoczął się
przed paru dniami. Rozgrywany jest
w tym roku w terminie wcześniejszym
niż turniej wimbledoński- — dotychczas
działo sią odwrolnio — wielki turniej pa-

ryski mial miejsce w 2 — 3 tygodnie po

turnieju w Wimbledonle.

Słaba forma Drobnego wykazana na

Riwierze i v/e Włoszech spowodowała
zapewne, że Czechoslowak. rozstawiony
Został w Paryżu dopiero jako Nr 4. Oto
Jaka jest kolejność: Frank Parker (USA),
Asbot*- (Wągry), Bromwich (Australia),
Sturg««i (Pld. Afryka), Bernard (Fr.),
Drobny (CSR), Patty (USA), Cucelli (Wło-
chy)

iai; widać więc, stawka jest mocna

chód dziwi nas w rozstawieniu pozycja
Bernarda (startują przecież inni lepsi,
choćby Rergąiin, Johansson, del Bello

itd.)
Wśr6d pań rozstawione zostały: Hart

(USA), Todd (USA), Laundry (Fr.), Fry
(USA). Koermeczy (Węgry), Prentiss (USA),
Bossi (Wł ) i Rihbany (USA).

W pierwszych dwóch rundach turnieju
(na Hory zaproszeni byli również Skone-
cki i jędrzejowska, którzy jednak dopie-

ro wczoraj wrócili do Polski z Bukaresz-

tu) niespodzianek nie było.
Ciekawsze'wyniki 2-giej rundy podaje-

my:

Sanglier (Fr.) — Bartoli (Hiszp.) 6:1, 6:4.
7:5; Weiss (Argentyna) — Buchi (Szwajc.)
6:1, 6:4, 6:4; Pallada (3ug.) — Ulrich (Da-
nia) 6:4, 6:1, 6:3; Coen (Egipt) — Hop-
man (Australia) 4:6, 7:5, 6:1, 3:6, 6:4;

Drobny (CSR) — Lips (Francja) 6:1, 6:1,
6:1; Szawost (Hiszp.) — Boussus (Fr.) 10:8,
6:2, 5:7, 7:9; Cucelli (Wł.) — Young (USA)
6:3, 6:3, 6:2.

W deblu panów: Feher i Katona (Wę-
gry) _

Nielsen i Ulrich (Dania) 4:6, 8:6,
7:5, 4:6, 6:4; Szawost i Bartoli (Hiszp.) —

Berthet i Feeling (Francja) 6:2, 6:0, 6:1.

CERNIK POWRÓCIŁ DO PRAGI

17 maja powrócił do Pragi Czeskiej do-

skonały tenisista Cernik, który, jak wia-

domo, przechodził we Włoszech operację
migdałów. W chwili obecncj stan zdrowia
Cerriika Jest zadowalający nie mniej Jed-
nak nie wyjechał na turniej międzynaro-
dowy do Paryża. W turnieju tym Drobny
gra w deblu z Bergolinem (Szwecja).
Cernik rozpoczął jui treningi i będzie
wraz z Drobnym bronił barw Czechosło-

wacji w walce o puchar Davisa przeciw
ka Belgii.

BEZ ARCHADZKIEGO

Również w Łodzi nie stawi się
Archadzki, którego lekarz nie chce do

puścić do turnieju.
Po przylocie z Paryża mówiło się

w kuluarach, że Jaskóła narzekał na

bóle w piersiach, a Nowara ma. u-

szkodzoną rękę. Przypuszczamy jed-
nak, że kontuzje te są mało znaczące,

a raczej „dyplomatyczne" i bokserzy
nie zrobią zawodu. Mówi się również,
iż Czortek nie czuje się dysponowany
i zaistniał projekt, aby zastąpił go

Sieradzan. Nip był by to zresztą zły

pomysł, gdyż Czortek z Antkiewiczem

spotykali się już na ringu i znają się
doskonale. Walka ich nie wniosłaby
pewnie na ring nic nowego. Nato-

ciętna długość trasy
1 raidu na terenie

CSR będzie Wynosiła 450 km, w czym

20 procent terenu. Trzeciego dnia od- czym każde państwo wvstawia po 50 za-

nien przynieść. Owszem, stanie się bgdzie gi?po etapie pr6ba Ezybkości ze
S wodników.

on bezsprzecznie sprawdzianem formy startu lófcneco. ir» -j• . . ,
- - »i«riu | Przewiduje się zuzycie benzyny w ilo

zawodników którzy będą musieli do-1 W partym dniu żawodnicy wyjadę ; gci po 15.000 Ułr6w na terenie Pokki

wiesc, ze rok olimpijski nie przespali. ze Zlina do' Jeleniej Góiy (dystans ok. j CgR_
Nie ulega również wątpliwości, że 500 km). Trasa nugatonii na terenie Pol !•

turniej powinien być ciekawy. Cieką- ski ze startejn i metę każdego, dnia w

wy już chociażby przez to, że będzie- Jeleniej.- Górze, obejmie wszystkie za- -

my obserwowali tych zawodników, kątki Dolnego Śląska. W ciągu pierw-'
którzy z tych czy innych przyczyn szych dwóch dni długo- trasy wyniesie '

nie mogli startować w mistrzostwach °koło 400. km, natomiast; siódmego dnia JJ OLCZYŃSKI zapytany przez nas na

Polski, jak Brzózka czy Iwański. j 123 km. Etap'-ten'zakończy próba szyb JTl meczu Ruch — Legia, czy wyje»

Przewidujemy, że poziom zawodów' kości terenowej na stadionie olimpij- dia do Łodzi na turniej przedolimpij.
nie będzie wyrównany. Najlepszych

! ^

Wrocławiu, która będzie trwa

walk należy oczekiwać w koguciej, I m
*

nut '. '

piórkowej, średniej i może półśred-I,
W

,

mąrat<>nie ^d, startowały

niej. Obawiamy się, że poziom waHTi^f kalorie maszyn, lączme z wózka-

w półciężkiej i ciężkiej daleko odbieg

nie ma u>y-

nie od olimpijskiego minimum.

K. Gryżewski

mi. Raid odbędzie się w klasyfikacji ze

ski — odpowiedział:
— Nie ma mieszkania

wszyst- jazdu...

Mamy nadzieję, że był to tylko do-

bry żart, gdyż kierownictwo ..Legii" za-

społowej i indywidualnej, czego nie by pewnia, że Kolczyński niewątpliide sta-

ło w „Sześciodniówcę" czechosłowackiej wi się w Łodzi.

w roku zeszłym.

f

DRUH WIATR
ADEMEĆUM ŻEGLARZA

DO NABYCIA W KSIĘGARNIACH

kład ligi żużlowej
mlono po 3-ei eliminacji w Grudziądzu

GRUDZIĄDZ, 23.5. (tel. wł.) . W o-J

becnuści 8.000 widzów odbyła sią
trzecia i ostatnia eliminacja do ino-,

tocyklowej ligi żużlowej. W wyniku
trzecb eliminacji do ligi weszły nastę-

pujące kluby:

1) PKM Warszawa, 2) Motoklub Ra

wic?, 3) LKM Leszno, 4) GKM

Gdsask, 5) Olimpia Grudziądz, 6)

2:20, XIX — Morawski 2:01, XX —

Clilebisz 2:20.

Poszczególne kluby zdobyły pkt.:
PKM — 55, Motoklub — 48, LKM—17,
GKM — 44, Olimpia -

jarz-40, DKS—39,
Okrrie — 38 .

Nasi bokserzy w cieniu wieży Eiffel
Jak ło naprawdę było we Francji?

— Co tu u was tak zimno, mówili

bokserzy, którzy w piątek powrócili z

Igrzysk Zv.iązków Zawodowych w 'Pa-

ryżu. li nas w Paryżu było dużo ciep-
lep!

Jak widać, bokserzy zadomowili się
nieźle nad Sekwaną. Ale żarty na stro-

nę. Jak to było naprawdę w Paryżu? j
A więc ze słów kierownictwa wynika,
że turniej właściwie nie udał się, gdyż
nie przybyło szereg zgłoszonych dru-

żyn. W tych warunkach nie było mowy

o punktowanych miejscach i o poważ-

nej konkurencji. Sami Francuzi nie byli
w stanie wystawić pełnej ósemki i do-

puścili do walk swych zawodników za-

ledwie w czterech kategoriach. |

Zawody odbywały się w ten sposób,
że miejscowy Związek Robotniczy -Fran

cji (F. S. G . T.) oddawał jakby w aren

dę or^aiiizowanię imprez bokserskich,
Inipieasario czuwał nad reklamę i nad

całością zawodów. Stąd też dochodziło

do pewnych niedociągnięć. Bo np. za-

wody kończyły się późno w nocy i bok-

serzy już nie mieli gdzie udać się na

posiłek. Powracali do hotelu gdzieś
ok. 4-ej w noey.

CO SKORZYSTALI?

Jeśli chodzi o stronę sportową, to na-

suwa się przede wszystkim pytanie: Czy Mistrz Polski na rok 1948 Chychla zademonstrował iv Paryżu doskonałą for-

nasi zawodnicy - kandydaci na Olimpia-j
Na

zdjęciu widzimy jak prawym podbródkowym kontruje Francuza Poyer
d.ę mogli coś skorzystać we Francji?

Niewątpliwie w pewnym stopniu tak,
cios — natychmiast „idzie" za nim,

siedzi" na przeciwniku, starając się41, Train>va- gdyz każda walka w oczach obcej pu-! ., .,,. . , ,,

MV<S ,,. .. . . , . I jaknajbardziej wykorzystać sytuację.
1U1V3 OJ, i baczności na ringu zagranicznym daje

nowe doświadczenia. Ponadto Polacy, NASI PRZECIWNICY

Najlepszą klasę pokazał na torze Chle

bisz. Okęcie zawdzięcza zakwalifiko.va-

Tramwajarz Łódź, 7) DKS Łódź, 8)' nic się do ligi Morawskiemu, który w

ostatniej eliminacji zdobył wiele punk-
tów. (Cisz.)

MKS Ostrów i 9) Okęcie Warszawa.

W trzeciej eliminacji uzyskano na-

itepujące wyniki w poszczególnych

wyścigach:
i — Smoczyk LKM Leszno (Vieto-

ria 350) czas 1:51, II — Zwoliński 0-

limpia Grudziądz (Triumf 500) 1:55,2,
III — Chlebisz PKM (Motosuche 500)

1:59, IV — Mucha Łódź (NSU 500): Dużo hałasu wywołało w gronie ko

1:56,5, V — Szulczewski Motoklub larzy zawieszenie przez PZKol. zna-

Rawicz 1:54, VI — Mucha 1:52, VII—jnego szosowca Z. Wiśniewskiego. Na

Zwoliński 1:58,3, VIII — Bonin Polo-| ostatnim

nia Bydgoszcz (NSU 350) 2:10, IX — i przeprowadzeniu
Chlebisz 1:53,6, X — Smoczyk 1:55,4,

Spruwca
Wiśniewskiego

mieli okazję zaobserwowania francu-

skiej szkoły bokserskiej. Przekonali się
jak wielkie znaczenie przywiązuje się
we Francji do krycia i blokowania. Na

si pięściarze -naocznie stwierdzili, jak
trudno jest przebić gardę francuską i

wyłapać luki. Francuzi wyraźnie hołdu-

ją walce nu półdystans, a ich wielkim

atutem jest szybka orientacja na ringu.

Czy Polacy spotkali wartościowych
przeciwników?

Nie ulega wątpliwości, że nasi bokse-

rzy zaznajomili się raczej z drugą kla-

są bokserską Francji, jakkolwiek nie-i

obiecującym pięściarzem był drugi prze

ciwnik Zagórskiego, francuski Włoch

Paccaganello, który ma zaledwie 18 lat.

Szydło uważa, że najlepiej z naszych
zawodników spisali się Chychła i Ja- j
skóła. Chychła był bardzo agresywny a

I

SĘDZIOWIE NA TURNIEJ ŁÓDZKI

Na bokserski turniej przedolimpijski
w Łodzi zostali wyznaczeni następują-
cy sędziowie: Prendowski (W-wa), Fe-

derowicz (SI.), Łaukedrey (Szcz.), Ko-

walski (Pozn.), Stępień, Sikorski, Twar

dowski i Sieroszewski (Ł).

Michał Strejlau będzie pomocnikiem
Sztama na obozie przedolimpijskim w.

Dziekance.

Walczak
nokautuje
Bałłaglię

Zuryski Punching-Club zorganizował
w ramach meczu międzymiatsowego Ge

newa — Ziirich, spotkanie 10-rundowe

zawodowców pomiędzy Włochem Batła-

glia mistrz wagi półciężkiej, a znanym

polskim bokserem zaiwodowym Walczą
kiem z Paryża, który wsławił się ostat-

iiio swoję równorzędną' walką z kandy-
datem na mistrza świata Ccrdańem.

Walka była bardzo interesująca i Po-

lak bił się doskonale. Po kilku run-

dach, badając, przeciwnika,' w siódmej
i rundzie przeszedł Walczak do general-

nego ataku i posłał swego przeciwnika
trzy . razy na deski. Tylko gong w tej
rundzie uratował Włocha od k. o . W

ósmej rundzie Walczak uderzeniem w

wątrobę wykończył Włocha w pierwszej
minucie. Prasa nie szczędzi naszemu ro

dakowi pochwały i przepowiada mu-

wspaniałą przyszłość. Oby.

Belgia - Francja
6. n

Mecz piłkarski Belgia — Francja od-

będzie się 6 czerwca w Brukseli.

Kratficzyk walczył w Lens z Vinzenti

i wygrał po 10-ciu rundach na punkty.
przede wszystkim wyprzedzał zawsze, Vinzenti od trzeciej rundy został kon-

ciosem swych rywali. Jaskóła, zdaniem}

Szydły, stoczył we Francji ,swą najlep-

wątpliwie mucha Lamora — zwycięzca! walkę życia i powinien w Polsce za

Kasperczaka, Villard — przeciwnik I dokumentować, że jest lepszy od Kii-

Czortka, Lp Mar — pierwszy przeciw- incckiego.
nik Chycliły — to bokserzy, którzy rc>

zebraniu zarządu PZKol. po

dochodzenia posta-

nowiono cofnąć Wiśniewskiemu za-

wieszenie, nie dopatrując się w jego
postępowaniu winy, która stwierdzo-

na mogła go „kosztować" dyskwalifi-! uwa

kacje.

Wiśniewskiemu nie powiodło się w

Xl — Mucha 1:58, XII — Morawski

Okęcie 2:27, XIII — Bonin 2,00, XIV
— Morawski 1:56, XV — Rejek KI.

Mot. Ostrów 2:01, XVI — Wikaryi-

czyk SM Gdynia 1:54, XVII — Szul- : .

czewski 2:01, XVIII - Wikaryjczyk wyśc-gu Praga - Warszawa , me do-

, jechał do mety. Miejmy nadzieję, że

ten utalentowany kolarz zasili szere-

gi naszych zespołów w Tour de Po-

logne, gdzie kolarzy naszych oczekuje
bardzo silna konkurencja zagranicz-

na, która nakłada na wszystkich na-

szych czołowych szosowców obowią-
zek szczególnie sumiennego przygoto

wania się. i

Gdy zawodnikowi uda się zadać celny prezentują pewną klasę. Najbardziej

BOKSERZY W CIENIU tTlEŹY

EIFFEL

Nasi bokserzy, którzy występowali nu

Igrzyskach Zw. Zaw. te Paryżu, zwie- -

,

dzali w wolnych chwilach tę wielką i;?

metropolię. Klęczą od lewej; Kasper- (

czak, Bazarnik i Czortek, stoją: prze•
^

wodnik francuski, Chychła, Jaskóła, No- < . >

Zagórski, jeszcze jeden Francuz

i kier. ekipy p. Lisowski

zapaśników CSR
PRAGA (obsł. wł.). Czescy zapaśni-

cy ustalili już skład swej reprezenta-

cji na Igrzyska Bałkańskie. Do Za-

grzebi na turniei w dniach 2 — 6

czerwca wyjadą: (od muszej do cięż-

kie,): Pancocbir. R mar, Stehlik, Tu-

by, Zabransky. Ourednik, Hampl i Ró w tazic prjCewiniesia w ciągu tego o

żłcka. , ; kresu, grozi mu dyskwalifikacja,

Zawieszenie aa rok kolarza torowe

go, Kupczaka, naleiy rozumieć w ter.

sposób, że ma on prawo czynnego u-

działu w życiu sportowym, natomias'

, Kierownictwo polskie zaproponowało

rozegranie spotkania drużynowego Pol-

j ska — Team rumuńsko • francuski. Go

t spodarze jednak nie zgodzili się. Nato-

1 miast chcieli oni, aby nasi bokserzy
j walczyli jeszcze raz w ubiegły wtorek

j w St. Denis pod Paryżem,' ale kierów-

! nictwo nasze uważało, źe zawodnicy są<
' już zbytnio zmęczeni. I

„NA OKO" (

— A jak punktują sędziowie francu-

scy? —

z takim pytaniem zwracamy

się do p. Lisowskiego.
— Oglądałem karty Francuzów, za-

uważyłem, że przewagę w rundzie jed-
nego z bokserów oceniają oni minimal-

nie. Punktuję naogół tylko 20:19, na-

wełt w wypadkach bardzo wysokiej
przewagi jednego z bokserów. Nasuwa

się więc wniosek, że Francuzi sędziuję

i na „oko" bez punktów pomocni-
czych itd.

Wreszcie należałoby cośkolwiek

wspomnieć o zachowaniu .się naszych
-awodników.

— Wszyscy pięściarze sprawowali się
loskonale, byli niezwykle karni i po-

luazni i, zasługują na pochwałę, opo

wiadał nam dr. Zajączkowski.

K.G .

tuzjowany nad okiem. Krawczyk ostat-

nio walczył poniżej formy na skutek

choroby (wrzody na ciele).

Bokserzy Danii
nie mają czasu

f PZU zaproponował Danii rozegranie
meczu bokserskiego w czerwcu. Otrzy-
mał jednak odmowną odpowiedź. Duń-

| czyey tłumaczą się, że już w czerwcu

maję mecz ze Szkocją,
j Wobec tego PZB wysunął nowe ter-
1

miny: 4 lipca i 19 września,
i

Blankers-Keen
w olimpijskiej
formie

Na zawodach w Amsterdamie Blan-

kers-Koen przebiegła 80 pł', w 11,5,
a więc w czasie zaledwie o 2/10 gor-

szym od swego rekordu światowego.

Na początek sezonu — wynik do-

skonały.

Na tych samych zawodach Holen-

der Scholter w biegu na 200 m poko-
nał ni:strza Kleyna w czas.e 21,9 (z).

ZATOFEK - 3 KM W 3,131
W Bratlc:avle w rantach wewnętrznych

zawodów lokkoatiotycznych wziął ud*!ał
równia* Zatopak, który na dystans)*

5 km, biegnąc bat konkuscncjl uzyskał
b. dobry czai •• min. II iak.1

IraiEmnue mUUwut świnia ctlstrniajP.-„WOCARZ6 RINCU" AŁ
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Sir. 4 PRZEGLĄD SPORTOWY

zyk, Łomowski i Kielas
„gwiazdorami" pierwszego dnia meczu z Czechami

„Gwoździem programu" miał być po-

jedynek Kielana ze sztafetę 5 X 1000 m.

I byl gwoździem, ale jak to się mówi

do trumny, w której należy pochować
podobne pomysły. Bo walka Kielasa ze

sztafet;] przypominała walkę Don Kicho

ta z wiatarukami.

Kielas jest następcę Kusocińskiego, to

jest jasne. Ale jest nim tylko w skali

krajowej. Tymczasem sztafeta rozpoczę

łu bieg w tempie, jakby Kielas miał zu-

miał on natomiast, jak chciał to wmó-

wić widzom speaker (Kucharski) żad-

nego znaczenia przy biegu na 100 m.

Trybuna zasłaniała prostą znakomicie.

Chorągiew na maszcie przed trybuną
nawet nie drgała, gdy odbywał się po-

jedynek najszybszych ludzi w -Polsce.

Lipskiemu i Kiszce na usprawiedliwie-
nie ich słabego czasu nie potrzeba stwa-

rzać fikcyjnych przeszkód.

Nasze asy pobiegły słabo, ale poko-

1938, gdy ustanawiał rekord Polski w dysponowanej Dobrzańskiej o 70 cm.

Reprezentantka Czechosłowacji Zeni-

skova zadowolić się musiała dopiero

dziesięcicboju.

ŁOMOWSKI PRACUJE

Łomowski denerwował się trochę

mniej, niż poprzednio i osiągnął lep-
szy wynik. W próbnych rzutach miał

nawet 15,40. W konkursowych był b.

regularny, stale kręcąc się około 15

m. Gierutto i Adamczyk zadowolili i

w kuli. Warszawianin wyrównał ra-

czwartym miejscem.

Nasi zapaśnicy w przededniu
wyjazdu na Igizyska Bałkańskie

Najbliższym występem naszych zapa-

śników na arenie międzynarodowej bę-

dą walki w ramach Igrzysk Bałkańskich,
które zaczynają się w Jugosławii już z

początkiem czerwca.

W chwili obecnej nie ustalono je-

miur atakować rekord świata. Pierw-ze nały zdecydowanie Schmida, który w; chunek ze skoku w dal (mierzymy na

200 m w 30 sek. 400 m hamowany gwał roku ubiegłym legitymował się takimi dziesięciobój), Moudra, który na sta-

lownie Statkiewicz przebiegł w 65 »«k. 6amymi rezultatami, co Lipski. Bar- dion przybył wprost z dworca, osiąg-
i ukończył kilometr w 2:54. Statkiewicz' dziej, niż wynik inptwi nas zaobserwo-' ną} tylko 13,37.
dobii Kiela=a już na pierwszym kilo lie j wanie u Lipskiego tej samej sztywno-

trze, ale nie do niego mamy o to pre-
' ści, co przed rokiem. Kiszka wygrał o i KOBIETY

ten.ję. Ci, co zaprojektowali sensaoyj- | pierś. I 1 pojedynków kobiecych najlepszy

pojedynek, mogli silnemu, jak tur, j | poziom osiągnięto w rzucie' dyskiem.
Statkiewiczowi, nie mającemu pojęcia o

swych możliwościach, albo spętać noj^i, j
albo udzielić właściwych wskazjwek. !

Warszawianin przeszkadzał Kielasinvi ,

przez cały czas, zmuszając go do bieuię- '

cia po zewnętrznym torze. Widerski wy

konał swe zadanie znacznie lepiej, i iż ,

Statkiewicz, biegnąc 1 km w równe 3 li/i

nuty. I nastąpiła katastrofa. Kielas ?a- j
łamał się na trzecim kilometrze, a nie,
jak większość długodystansowców, u któ ;

rych kryzys przychodzi dopiero i a

czwartym. Trzeci kilometr (z Dzwon-

kow-kim) przebiegł Kielas w 3:10

(3000 m — 9:01). To samo bvlo i,a :

czwartym, gdzie prowadził Kielasa Bo- j
niecki. 4000 m — 12: 14. Na bieżnię j
wszedł Gąssowski. „Dusił1 Kielasa jak I

mógł i w sumie gdańszczanin osiągnął
:

ADAMCZYK

Wielkiej sztuki dokoiftł Adamczyk w

biegu 110 m przez płotki. Wywalił aż i

9 płotków, które obsługa sprzątała tak I

szybko, jakby szło o ukrycie winy Adam j

czyka! Czas 15,4 jest lepszy, niż zeszło-

roczne wyniki Adamczyka, osiągane

przy skoszeniu... tej samej ilości płot-
ków.

Dla porównania wartości rezultatu

Aria ni czyka w płotkach warto przypom- j •p»

nieć, że specjalista od koszenia płot-jj^
ków Ilaspel osiągał przed wojną 14,9 jy g

w Jarosławiu i Drohobyczu, lecz "ie nopolskich zawodów gimnastycznych w

marzy o takim czasie przy poważniej- Katowicach.

szvm starcie. I T , , . .

I — Jestem bardzo optymistycznie :ia-

Adnmczyk powtórzyć może swój re-' slrojony po tych zawodach — mówi pre

znltat sobetni, nie „niszcząc" płotków1 zeg pzG_ _
Niezmiernie pomyślnym o!,

przy równych sobie rywalach. Kuźmi-, ja.iVem zawodów był nadspodziewanie

Beznadziejnie przedstawiał się bieg, szcze definitywnego składu naszej dru-

na 200 m. Bemowa nie jest w tej
1

żyny narodowej, należy jednak liciyć
chwili (po rocznej przerwie) gwiazdą «S z tym, że w ogólnych zarysach przed
w Czechosłowacji. A wygrała z naj- I stawiać się będzie następująco: musza —

szybszą kobietą w Polsce, Moderów-! R°Ł3ta (W-wa), kogucia — Tcboła

ną j (Śląsk), piórkowa — Marcok (Śl) -ilbo

Deserem pierwszego dnia zawodów
Kauch (P«TM), lekka — Stróżek (Kr),

była sztafeta 4 X 100 m. Reprezenta- i a,bo Świętosławski, półlrednia — Gołaś

cja O. P. O . w składzie: Kiszka, Lip- I <śl>> lredtlia
~

Radoń <Kr) albo Gryt

ski, Grzanka, Buhl wygrała bezkon-

kurencyjnie w czasie 44 sek. Zmiany
były słabe, szczególnie Kiszka — Lip-
ski. Uwzględniając samotny bieg szta-

fety i czasy w konkurencjach indywi-

(Śl), półciężka — Bajorek (Kr) i cięż-
ka — Kozyrski (W-wa).

Z kandydatów do reprezentacji dwaj
mają kłopoty ze swą obecną formą: Stró

żek, który sztucznie robi wagę lekka,
dualnych, możemy mieć nadzieję, że | jest bowiem zasadniczo piórkowcem,

reprezentacyjna sztafeta Polski już rozchorował się i ma temperaturę ->raz! Wajsówna wykonywała obrót na ra

i ty. Rzuciła 37,58, ulegając dobrze wkrótce osiągnie czas poniżej 43 sek. Marcok, który od pewnego czasu prze

Szanse gimnastyków na Bu
mir.

REZES Polskiego Związku Gimna-

stycznego, mjr Noskiewicz podzie-

się z nami wrażeniami na temat .igol

15:17, dowodząc, że przetrzymał dziel- „., , > «—- -

nie kryzys, bedr.cy skutkiem wariackie- ^' ' nie s, dian konkuren- •
! iraly „dział gimnastyków, których zjn

go tempa „a pieszych okrążeniach. I
^ ^ 0 "^ 11 (b,ek ° za

P'crwSZym! wilo się aż 176. W dągu 20-letniej nie.

Kielasa stać na 14:50, ale niech bie-

gnie 5000 m w konkurencji zawodników

reprezentujących tę samą co on, lub lep
sza klasę.

MOŻLIWOŚCI STA TKIE WICZ A

Sensacją było zwycięstwo Statkiewi-

eza nad Buliłem na 400 m. Ale zamia.-t

łez, które wiele osób chciało wylewać

po ogłoszeniu wyniku (51,2) z rozpa-

czy, proponujemy uśmiech radości. Bulił

jeszcze nie skończył się, a Statkiewicz

od zeszłego roku poprawił się na 400 in

prawie o 2 sek. To już coś jest.
Statkiewicz wylosował szczęśliwie pier

ale znów nie tak daleko, jak można podległości Polski przed wojną, zawody
wnioskować po ich rezultatach. I ogólnopolskie odbyły się zaledwie trzy

Adamczyk spisał się natomiast znako-
^

rrzy, co wskazuje na duże trudności,
micie w skoku w dal. "29 to jest czwar

^

związane z organizacją podobnej impre-

ty w Polsce wynik, gorszy od rekordu' zy. Ostatnie zawody, pierwsze zresztą

Polski Nowaka tylko o 9 cm. Wrocła- po wojnie, radują tym bardziej, że pra

wianin skakał b. regularnie. Pierwszy cujemy w dość ciężkich warunkach ma-

skot nie wyszedł (662), w. drugim tcrialnych i przy minimalnej ilości sprzę

Adamczyk osiągnął 696, by w trzech tu.

ostatnich przekroczyć 7 metrów (715,i — Szczególnie dodatnim objawem .-.a-

729, 709). Matys (Vysokoskolky) byl wodów był udział młodzieży obojga

by" radośnie oklaskiwały swe mamusie.

Okoliczność, że nasze gimnastyczki nie

wycofują się w tych warunkach z czyn-

nego życia sportowego, jest również do-

datnia.

— Przed Igrzyskami Bałkańskimi, któ

re odbędą się w dniach 11 — 13 czerw

ca w Budapeszcie, zorganizowaliśmy o-

bóz z udziałem 9 gimnastyków i 12 gi-
mnastyczek. «Do Budapesztu wyjedzie
6 czerwca ekspedycja, złożona z 8 ko-

biet i 8 mężczyzn. Ostateczny skład re-

prezentacji ustali kpt. sportowy PZG,

Dołowy.

Program Igrzysk Bałkańskich obejinu

jo w konkurencjach męskich: drążek,

poręcze, konia z łękami, kółka, skok

przez konia wzdłuż i ćwiczenia wolne.

W konkurencjach kobiecych: ćwicze-

nia wolne, ćwiczenia z przyborami (ma-

czuga, piłka), równowagę, skok przez

konia wszerz, poręcze i kółka w huśta-

przeciwnikiem groźnym, wpływającym pici. Rezerwy są i nie ma obawy, że po ! niu.

dopingująco. ( wycofaniu się z czynnego życia sporto- j Mocnymi konkurencjami naszych g.1

Kuźmicki, Pawłowski ? Kiszka sto- wego starszych, doświadczonych gimna-

l
r

! czyli,, walkę o trzecie miejsc na zupeł- "tyków, reprezentujących dziś najwyż- j
wszy tor i miał zadanie ułatwione, fT- j ni<? poziom"^ Możemy od „'icTi %zy "piziom^ Sie' b^zie miaF .

dząc stale śwego najgroźhiejszegO*
v

rywa .......

la. Do ostatniej prostej Statkiewicz i D , . ,. .
• •

J
Rewelacią tei same; prawie miary

mnastyków na Igrzyskach Bałkańskich

będą ćwiczenia wolne i skok przez to-

ma, w których możemy liczyć na pierw
sze miejsca. U kobiet szanse na pierw-
sze miejsce tą w równowadze i porę-

czpch. Najsłabszą konkurencją mężczyzn

jest koń z łękami; wymaga on wielu lat

nieprzerwanej pracy, co z powodu dzia

łuń wojennych nie mogło być stosowa-

ne. U kobiet najsłabszy jest skok przez

konia; konkurencję tę nasze gimnastycz
ki uprawiają dopiero od niedawna.

• — Najgroźniejszymi naszymi przeciw
nikami będą w Budapeszcie Czechosło-

wacy, którzy mają za sobą sukcesy w

mistrzostwach świata i na olimpiadach,

dalej Jugosłowianie, którzy mieli dużo

zwycięstw indywidualnych (np. Stukelj
był mistrzem światu w ćwiczeniach 'ia

kółkach i na drążku) oraz Węgrzy —

kończy swe interesujące spostrzeżenia

mjr Noskiewicz.

Z. W.

chodzi silny spadek formy, a poza tym

ma kłopty.z ręką.

Bałkaniada rozgrywana jest w kon-

kurencji indywidualnej i zespołowej,

dlatego też należy dołożyć wszelkich

starań, aby iespół nasz był rzeczywi-
ście najlepszą ósemką zawodników,

którzy w chwili obecnej mogą repre-

zentować Polskę.

A na tym właśnie tle zanotować

można szereg głosów krytycznych. Naj

bardziej rozżalonym jest warszawianin

Świętosławski, który oczekiwał, że

przed ostateczną decyzją co do obsa-

dzenia poszczególnych wag, odbędą
się eliminacje między najlepszymi kon-

kurentami. Eliminacji tych jednak nie

przeprowadzono, a teraz jest już na

nie zbyt późno i w rezultacie skład

ostateczny weźmie najprawdopodob-

niej na swe sumienie kapitan sporto-

wy PZA.

Turniej bałkański będzie dla naszych

zapaśników doskonałą próbą sił i wy.

każe, czy w tej gałęzi sportu możemy

się zaliczyć do średniej klasy europej»

skiej. Konkurencja będzie silna, źe wy-

mienimy tylko reprezentantów CSR,
Rumunii i Węgier.

W turnieju indywidualnym • zapalnicy
nasi liczą bardzo na Tobołę i Bajorka,

oczekując od nich zdobycia pierwszych

miejsc. W klasyfikacji zespołowej ma-

my szanse na drugie, względnie trze»

cie miejsce. Wszystko jednak zależeć bę
dzie od siły i przygotowania konkuren-

tów. (gw)

W Warszawie

Bokserskie mistrzostwa Warszawy

młodzików odbędą się w dniach 28, 29

i 30 bm. Rozegrane zostaną w sali

YMCA. W czasie dwu pierwszych dni

zawody rozpoczynać się bęSą o gods.

18-ej, w dniu finałów o godz. 12-ej.

Zgłosiło się 40-tu młodzików.

• •

Bu!- .l dobiegli jednocześnie. Walczyli na

niej b. zaciekle aż do mety. Zwycięstwo

{wzypadlo szczęśliwszemu Statkiewic.o -

wi. Grzanka i lToracrk nie mieli nic do

powiedzenia w tym biegu.

SPRINTERZY

Lekki wiatr przyczynił się tylko cło

nlcznaczengo pogorszenia wyniku. Nie

co 729 Adamczyka jest 639 Gierutty
' ,,Mefisto" oddał jeden ze skoków, lek

I ko przekroczony w granicach 660 (!).
Ten wynik zdekonspirował Gieruttę.

który zamierza jednak chyba mieć w

swej karierze jeden start na Igrzy-
skach Olimpijskich. W tych granicach
co w sobotę skakał Gierutto w roku

'.stąpić. 'Zawody wyłoniły np. młodeaó,

21-letniego gimnastyka śląskiego, Kucj.i

sza, którego na Igrzyskach Bałkańskich

typuję w ćwiczeniach wolnych na pierw
nu miejsce.

— Na poziomie mistrzowskim było
wiciu zawodników, toteż mieliśmy z cze

go wybierać najlepszych. Obserwowali-

śmy sporo zawodniczek, które przybyły

w zwycaęs

Bern, w maju
Po raz trzeci była Szkocja przeciw-

nikiem Szwajcarii w historii spotkań

:im meczu ze

(OD WŁASNEGO KORESPONDENTA)

w przyszłości, dla najlepszych zespo

eslsiści Rumunii grają w Warszawie 18-20 czerwca

DOKOŃCZENIE spotkania naszych i tu trwa 2 doby!) Oczywiście humory nic

tenisistów w Bukareszcie przynio- j zbyt różowe. Niechże „szpryca" rumuń-

-lo wyniki: Stancescu — Jędrzejów;ka j ska będzie bodźcem do dalszej pracy,

'J:7, 10;8; Caralulis — Skoneclti 12:10, upewniła bowiem wszystkich niepopraw

5:7, 6:1, 6:4; Yiziru —. Kończak 6:3, nych optymistów, że na razie mniemy je

C:4, 4:6, 6:2 i wreszcie jako ostami

punkt gra mieszana Caralulis, Wertlici-

mowa — Skonecki, Jędrzejowska 6:2,
3:6, 6:1. Ogólny wynik sprawdził nie-

stety nasze przewidywania i brzmi., nie

zbyt efektownie 7:0 dla Rumunii.

iirncze dopiero wczoraj przybvli
do Polski (podróż bowiem z Bukar;sz-

XCNXURS „ZGADNIJ HO WYGRA"

Kupon Nr i?. Niedziela, JO maja 1940 r.

A B C |XCNXURS „ZGADNIJ HO WYGRA"

Kupon Nr i?. Niedziela, JO maja 1940 r.

1ix12 11x12 11x12i

1) Garbarnia — ZZK Poznań

2) Cracovla — AKS

}) polonia (Warszawa) — iarnovia
1

4) Warta — Polonia (Bytom) |
S) ŁKS — Wisła

i) Ruch — Widzew

| 7) Ryirar — logia

g 3) Stavia — Eohemians (liga CSR)

| 20zl. J 20zl. | 20zł.

flamitfro I i.nlą

adra*

szcze mało.

Kapitan sportowy PZT Challier, któ

ry był kierownikiem ekspedycji we

wczorajszej rozmowie z nami stwierdził j n,iała 6we
8°

czasu w >S,anc >5

jednak, że nasi tenisiści grali w Buka-
ra0

-

Zła fa,alnie oddziaływała
, ,... . f. t i na nastroje. Przyjęcie więcej, niż dobre,

reszcie nader ambitnie i ofiarnie. Trud I
J

-
lc

,

, . ,. . ] korty lichy. Sędziowanie (sędzia głów-
no, nie mając odpowiedniego przygoto- ,., .

, ny Mishu) wzorowe. Publicznośc obiek
wania, nie możemy marzyc o sukce-

lywna i dość gorąco reagująca na grę.

Rumuni przyjeżdżają na rewanż do

Polski w czerwcu w tym samym skła-

dzie. Spotkanie odbędzie się 18, 19 i

20 czerwca w Warszawie na central-

nym korcie Legii.
— Jestem przekonany, że za mie-

siąc uzyskamy z Rumunami wynik

lepszy — kończy kpt. Challier. Sko-

neckiego stać jest na wygranie conaj-

mniej jednego singla, Jędrzejowska po

winna wygrać ze Stancescu. Trzecim

punktem powinien być mikst. Zresztą

zobaczymy.

Najbliższy program, to spotkania z

tenisistami Pragi (przełożone, jak wia

domo o parę dni). Przypuszczalnie te-

nisiści Pragi: Smolinsky, Krejcik i Mi

skowa w dniach 25, 26 i 27 bm. roze-

grają mecz w Katowicach, a 28 — 30

bm w Warszawie. Jędrzejowska zo-

slała już w Katowicach, by czymprę-

dze, podciągać swą formę i zagrać z

Miskową raz w Katowicach i powtór
nie w Warszawie. (Sg).

na zawody z dziećmi. 2—3 -letnie „szkra międzypaństwowych. Na mecz ten na-

• stawiano się specjalnie, po pierwsze,

dlatego, że dwukrotnie gospodarze tritim

fowali na własnym terenie nad najhłp-

szg jednostką angielską w 1946 roku

3:1 i w 1947 1:0, a reprezentacja Szko-

cji zremisowała z Anglikami. Po drugie,
reprezentacja szwajcarska wszystkie o-

statnie 5 spotkań międzypaństwowych

przegrała. Więc spotkanie to było po-

niekąd rehabilitacją i przyznać należy,
że po uzupełnieniu reprezentacji kilko-

my im dość wyraźnie. Najlepszy z Ru-! ma graczami w ataku, będą oni groźni
munów Caralulis — to gracz niewąt-

pliwie klasy europejskiej. Z naszych
Skonecki był jednak lepszy od Kończa-

ka. Mikst był do wygrania lccz słabo

grała Jędrzejowska, podobnie jak i w

singlu przeciw Stancescu.! Stancescu

sach. Rumuni są dobrzy. Ustępowaliś-

łów.

Wszystko składało się korzystnie. Pa-

dający od trzech dni, deszcz ustąpił

miejsca cudownej majowej pogodzie, na

strój uroczysty jak zwykle przy trtgo

rodzaju imprezach. Pięć minut przed

trzecią wbiegają równocześnie obie dru-

żyny na boisku. Szkoci doskonale obu-

dowani, bramkarz wysoki 190 cm,

oprócz Steffena dziwnie drobni wyglą-
dają gospodarze.

Przedstawiciele rządu, bogato udeko-

rowany stadion, orkiestra miejs'<a,
35.000 widzów, przedmowy i hymny, sę

dzia pan Beranek z Wiednia, dwóch

Spuodano inicitów olimpijskich

(Kupsr wjciqt}

\ .": >!<! Ksmitot Olimpijski zawtada-

o, io p .;nana L., tylko jodna na-

jioda ia odgadnięcia wixytlkleh I tpot-
hBft xsmlaccxenych w kuponie — to |«il
i« oćsadnięclo bot błędu. Jotoil nikt

x grających n|g odgadnie boz btądu,
łntlr.a nagroda nlo xosianle przyxnana,
• tum» prroxnacxona na nogredy toiU-

nt» nn«n)eilena na kupon w nait^pnym

',y go dniu. Tym tpcicbem podnUttens io-

tiala motiiwoić xdobycla wysokich na

gród pUnlqinych.

Telefonem z Wroc
WROCŁAW, 23.5. (tel. wł.) — W

dniu dzisiejszym odbyły się we Wrocła-

wiu zawody pod hasłem „Sport dla Mło

dzieży". Startowało kilkaset zawodni-

ków w różnych dyscyplinach sporto-

wych. Bączkowska z Międzyszkolnego
KI. Sp. Juvenia uzyskała w skniiu

wrwyż 144 cm. Jest to nowy i#".'ird

Okręgu.
*

W rozgrywkach o puchar Miast Dol-

nego Śląska Kłodzko pokonało Legnicę
1:0 (1:0), Wałbrzych zremisował z Je-

lenią Górą 5:5 (3:2).
•

Zawody motocyklowe i samochodowe,
jakie odbyły się w niedzielę we Wro-

cławiu, zgromadziły na Placu Grunwaldz

kim 10 tys. widzów.

W motorach kat. do 130 cm na dyst.
8 km zwyciężył Żak (Cieszyn) na DKW,
w czasie 7'57,6. W kat. do 250 cm, dyst.
16 km zwyciężył Perkowski (ŁKS) na

Victorii w 15:37. W kat. do 350 ;-n,

dyst. 16 km wygrał Przeworski (Burza—
Wrocław) na Victorii w 13:42,3. W *at.

powyżej 350 cm, dyst. 16 km wygrał / n

toniewioz (Unia, Zielona Góra) w

13:11,5.
*

W wyścigach automobilowych na

dyst. 16 km w kat. do 1.300 ccm wy-

grał Dębowski (Wrocław) 14:05 W kat.

ZORICZ MISTRZEM SERBII

BELGRAD, (obsł wl). Indywidual-

2) Firmy prxyjmufo kupony de cxwailku j ny zwycięzca wyścigu kolarskiego Pra ponud 2.000 ccm, na dyei. 16 km wy-

dnia V maja godi. 17.08. Zglottonla wy I ga
— Warszawa Jugosłowianin Zoric, grał Łączkowski (Po/nuń) na Ltim.ia w

zdobył tytuł mistrza Serbii, wygrywa-
granych boi blqdu bqdq piiyjmowdno
do wtorku dnia 1 czorwca, aodi. 17.C0. i . ,

~

OgtoEnnlo priyimnych nagród natt<Pl 13⁄40 Belgrad - Topola - Bel-
w lobatą s cxoiwca bt. i grad (154 km) w czatit 4:36,54.

16:16,8. *V przerwie inied/.v posz'/.!'.
gólnymi konkurencjami odbyła się pró-

ba scybkości na motorach. Zwyciężył' kl bokiersklej na'Slqiku Oporikim

inż S/rej (Warszawa), uzyskując prze'
ciętną 108 km na godzinę.

NA FRONCIE OPOLA

Odra (Opolo) — Llnlarnia (Bytom) 1:2

(0:2). W zawodach o mlitrzostwo klasy
A drużyna miejscowych poniosła nieza-

służoną porażko. Zawody, które stały na

dobrym poziomie toczyły sią przy stalsj
przewadze Odry, jednak atak prześlado-
wał wybitny pech w strzałach, z drugiej
strony bramkarz Dyiomiaków interwenio-

wał wielokrotnie w beznadziejnych sytua-

cjach skutecznie. Coście uzyskali dwie

bramki z wypadów przy czym strzelcami

byli Imisz I Streczkowski, Dla Odry je-
dyną bramkę zdobył Jankowski. Sędzio-
wał ob. Krężel z Zabrza dobrze.

Lwowlanka (Opole) — IKS (Lubllnloc)
J:1 (2:1). W drugim spotkaniu o mistrz,
klasy A Lwowianka pokonała nieznacznie

Lubliniec, który od 25 min. gry walczył
w dziesiątką. W przeciwieństwie do po-

przedniego spotkania gra stała na niskim

poziomie 1 prowadzona była z obydwu
stron chaotycznie bez jakiegokolwiek sy-

stemu. Bramki zdobył /dla zwycięzców
Witkowski, zaś dla pokonanych strzolcem

byl Zaw/ilski. Sędziował ob. Mastaiski
z Gliwic słabo i niezdecydowania krzyw
dząc obydwie drużyny orzeczeniami.

W spotkaniach o mistrzostwo juniorów
drużyna Odry pokonała zespól Lwowian-

kl 3:1, zaś w Groszowieach uzyskała wy-

nik remisowy z tamt. Chrobrym. Juniorzy
ZZK Leopolia pokonali w ostatnim moczu

o mistrz. drużynq Lwowlankl w stosunku
2:1.

W zawodach boksorskich drużyna Odry
pokonała zespól Pogoni z Prudplka wy-

sokim stosunkiem 13:5, dokumentując lym
zwycięstwom swą wyż:zołć nad wszystki-
mi zespołami boksorskiml Śląsko Opol-
skiego. W nojbllższym czasie dojdzlo do

interesującego spotkania Odra — Piast

Gliwice o moralny tytuł najlepsze] ósom-

bocznych sędziów, gwizdek i na mo-

ment wszystko ucichło.

Rozpoczynają Szwajcarzy pod słońce.

Piłka wędruje do lewego skrzydłowego

Fattona, który strzela ostro, jednak cliy
bia. Szkoci technicznie mistrze ,grają

systemem pólgórnym, są szybcy, opno-

wują powoli boisko. W tej fazie gry eą

doskonali. Szwajcarzy dwoją się i trr/|,
grają systemem trzech obrońców i czte-

rech pomocników, jest to skuteczne na

takiego przeciwnika. Gra jednak powoli

się wyrównuje, akcje zmieniaj? się bły
skawicznie. W drużynie Szkotów gra

czterech rudych, wybijają się swoja nid

zwyczajną grą, prawie żonglerzy. Cofam

się myślą wstecz o lat kilkanaście i szu-

kam w pamięci również graczy o ru-

dych włosach w naszych zespołach, tsy-

ło ich kilku i ciekawe, że i oni należeli

do asów naszego piłkarstwa. Nawrot,

Stcicrinan, Redler (Hasmonea), W'Ii-

mowski. Czyżby ruda głowa miała oś

wspólnego z talentem piłkarskim?

Szkoci grają przewnżnie lewą stroną

gdzie le.woskrzydłowy Duncan jest kla-

są dla siebie. Z podania jego uzyskuje
środek ataku w 17 minucie pierwszą
bramkę.

Po rozpoczęciu wszystko się znueaia.

Szwajcarzy, przeprowadzają szereg nie-

bezpiecznych ataków, Szkoci się gubią,
tracąc wszystkie piłki, nic im nie wy-

chodzi, dwie murowane pozycje nie wy

korzystuje Amado, dosłownie w 45 mi.

nucie przerzuca Bickel piłkę, 6trzi:la

Friedliinder, bramkarz Szkocji odbija,
nadbiegający Maillard utrąca ję lekko

do pustej bramki, przerwa.

Po przerwie obraz gry zmieni! sił

zupełnie. Gra jest ostra, co pięć »!*

nut z noszą z boiska zawodników. 0-

brońca Szwajcarii Steffen gra nad-

zwyczajnie, rozbija wszystkie ataki

Szkotów. Szwajcarzy po przerwie gra

ją o wiele lepiej, atak jakby odmłod-

Oniał, dużo strzela i kombinuje, bramka

.wisi ^w powietrzu, każdy jest przeko-

nany, że mecz będzie wygrany, Szko-

ci nie mogą opanowa6 zdenerwowa-

nia i gra ich straciła zupełnie .na war

tości, Szwajcarzy naciskają i w 80 mi-

nucie lewo skrzydłowy Fatton strzela

nieuchronnie zwycięską bramkę. W

reprezentacji Szwąjcarii najlepszym o-

kazał się obrońca Steffen, szczególni»

po przerwie był nie do zmoźcnia, do

skonale grali boczni pomocnicy, z wy«'
jątkiem Amado i Bicia atak grał do«

brze. St. Mcnczak ,
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rwowo liczyli sekundy
Ł.K.S. pokonał jednak ZZK 3:2 (1:1)

Łódź, (tel. wl.) . 235 .

— ŁKS — ZZK

3:2 (1:1). Składy drużyn:
ZZK — Gołębiowski, Sobko wiak, Woj

ciechowski I, Słoma, Tarka, Matuszak,
Polka, Anioła, Atlasiński, Białas, Woj-
ciechowski.

ŁKS — Szczurzyński, Włodarczyk,
Łuć II i Łuć I, Karolek, Pietrzak, Ho-

gcndorf, Baran, Janeczek, Łącz, Widor.

Sędziował zawody Kołodziej — Kato-

wice. Widzów 15.000 . Bramki dla ZZK

Tarka i Anioła; dla łodzian Janeccek,
Włodarczyk i "Togetidorf.

Gdy po przerwie w 34 min. gry Ho-

gcndorf ^strzelił 3 zwycięskiego gola,
tłum złożony z 15.000 widzów częściej
spoglądał na wskazówki zegara, niż na

to, co »ię działo na boisku. Nerwowo

liczono sekundy...

Te.n końcowy fragment niedzielnego
meczu ŁKS — ZZK najwierniej od-

zwierciadla nastroje widowni i krytycz-
ną końcówkę, jaką przeżywała druży-
na gospodarzy.

Łodzianie zapisali na swe konto 2

elalsze punkty, jednak zwycięstwo ich

nie było tym razem przekonywujące.
Słusznie po meczu obiektywni obserwa-

torzy twierdzili, iż był to ciężko zapra-

cowany dorobek ligowy. Istotnie, ŁKS

grał niezwykle ofiarnie i bojowo. Ta !

dzielna postawa 11 łodzian zdecydowa- !

ła, że bardziej opanowany nerwowo i

technicznie i trochę lepszy zespół ZZK

został już po kilkunastu minutach pier-

wszej połowy wybity całkowicie z ude-

rzenia. A goście w tym początkowym
okresie meczu, grając z wiatrem i słoń-

cem, zrobili nader dodatnie wrażenie.

Podając krótko przyziemnie, szybko ::t'o

bywali teren, zagrażając bramce ŁKS-u

i nic początkowo nie przemawiało za

t)in, że zejdą oni z boiska pokonani.
Nir dziwnego, że już w 5 min. I poło-

wy, gdy daleki s*rzał wolny Tarka za-

mienił na bramkę szeregi zwolenników

ŁKS wkradł się usprawiedliwiony re-

Pvinizm.

KONSTERNACJA MIJA

Odwoływano pospiesznie zakłady, rż

tu nagle nowy zastrzyk sił wstąpił w

drużynę gospodarzy. Obrońcy Łuć i Wło

darczyk coraz pe-wniej likwidują wszy-

stkie akcje zaczepne gości. Włodarc.yk
odznaczał się czystymi wykopami i zile

cydowanytn „wejściom" w przeciwnika,
co wskazuje, iż minął już u niego kry-
zys. Sekundował dzielnie w pomocy Fie

trzak. Karolak miał trudne zadanie na

środku pomocy, ponieważ trójka ataku

gości nie trzymała się w ten sposób
swych pozycji, lecz ciągle, zmieniając
stanowiska, starała ®ię w ten sposób
zmylić czujność przeciwnika.

O wicie słabiej niż z Legią — grał
atak. Nerwowe pozbywanie się piłek na

nieustawionego i nieprzygotowanego

partnera oraz brak precyzji w poda-
niach — sprawiły, że większość akcji
nic miała wykończenia. Strzelano w

sytuacji najmniej ku temu sprzyjającej.

Bylibyśmy jednak b. niesprawiedliwi

gdybyśmy pominęli milczeniem fikt,
że cała 5-tka ofensywy gospodarzy gra-

ła z werwą i niespotykaną wprou ambi-

cją ak, że niejednokrotnie wypad jej po

dobny do hurananu łamał przed ">ą
po drodze wszystkie przeszkody. Ta bo

jowość przyniosła ŁKS-owi w pierwszym

rzędzie zwycięstwo.
W drużynie gości początkowo najlep-

szą częścią był atak, w którym Białas

nic wyróżniał się specjalnie od pozo-

stałych kolegów. Tarka na środku po-

mocy poprawnie wywiązał się ze swego

zadania jednak dość częsio raził u nie-

go brak odpowiedniej szybkości dzięki
czemu z większym powodzeniem mógł-

1

by ,,przywiązać" do siebie lotnego Ja-

neczka. Dobrym był również prawy po'
inocnik Słoma. Najłatwiejsze zadanie j
miał jednak Sobkowiak. Pilnował on

lewoskrzydłowego Sidora, a że ŁKS-iak

chętnie przebywa! w towarzystwie swe-

go przeciwnika i na kilkanaście podań
1

zaledwie 3 porafił jako tako oddać do |

środka, nic dziwnego, że Sobkowiak ze

izedł • boiska zupełnie iwieiy.
Z obu bramkarzy pewniej wyłapy-

wał piłki Gołębiowski. Szczurzyński
często niezdecydowanie wybiegał głę-
boko w pole po górne piłki, tracąc je
na rzecz przeciwnika i stwarzając nie

zliczoną ilość niebezpiecznych sytu-

acji.

PRZEBIEG GRY

Pierwsze 15 min. należy bezsprzecz
nie do ZZK. w 5 min. Tarka daleki

rzut wolny zamienia silną płaską bom-

bą na bramkę. Dopiero w 30 min. po-

dania Hogendoria Janeczek, umiesz-

czając piłkę pod poprzeczką, wyrów-

nuje. Od tej chwili stroną atakującą
są gospodarze, którzy posuwają się
do przodu za pomocą długich podań

Wybrzeże sSfiS Krzyżaisewsklego
obiecujący lolancik w 'lekkoatletyce

często zatrudniają bramkarza. Wćród

wielu dogodnych sytuacji zasługuje
na uwagę w 45 min. silna bomba Łą-

cza, który miękie podanie Ilogendorfa
o milimetry posyła obok bramki. Po

przerwie początkowo goście również

mają zdecydowaną przewagę, w 6 m.

Wojciechowski wypuszczony w ulicz-

kę, znajduje się sam na sam z bram-

karzem, lecz w porę interweniuje Wło

darczyk i zdejmuje mu formalnie pił-
kę z nogi, w 13 min. Anioła z podania
Białasa strzela drugą bramkę. ŁKS ru

sza teraz do ataku i w 21 min. zupeł-
nie niespodziewanie zdobywa bramkę.
W 34 min. Hogendorl po solowym
raidzie z bliskiej odległości ustala

wynik dnia meczu. I

Sędziował niezdecydowanie Koło- <

dziej Katowice. (L). 9

GDYNIA, 23.5 (Tel. wŁ). Drużyno-
we mistrzostwa lekkoatletyczne okręgu
Gdańskiego rozegrane w sobotę i nie-

dzielę mimo fatalnej pogody cieszyły
się dużym zainteresowaniem wśród ze-

społów. Mimo nieobecności czołowych
lekkoatletów Kielasa, Łomowskiego i

Bonieckiego rezultaty naogół były nie-

złe, a na zawodnikach widać wyraźny
wpływ treningów kondycyjnych, prowa-

dzonych w okresie zimowym.

Na czoło rezultatów wysuwa się wy-

nik w trójskoku uzyskany przez Krzyża
nowskiego (Zryw Gdańsk) 13,72. Jest

to najlepszy wynik powojenny w Pol.

sce. Ten sam lekkoatleta wykazał rów

nież duże zdolności w innych konku-

rencjach. Zajął pierwsze miejsce
kuli (14,15), w dysku (39,20), 110 m

płotki 17,4.

Wynik!: 100 m 1) Mach 11,6; 400 m 1)
Nowak '54,5; 400 m płotki 1) Olszewski Z.

1:05,8; £00 m 1) Korban 2:01,8; 5.000 m: 1)
Wojtaś 16:34,1; kula 1) Krzyżanowski 14,15;

dytk 1) Krzyżanowską 39,22; trójskok 1)
Krzyżanowski 15,72; 1500 m 1) Korban

4:21,6; 110 m plotki 1) Krzyżanowski 17,4;'
tyczka 1) Frost 5'ra; w zwy* 1) Dąbrow-
ski 170; w dal 1) Miioszawskl 625 cm;

oszczep 1) Sobański 44,S5, sztafeta olim-

pijska 1) Zryw, 2) HKS I.

Panie: 100 m Przestępska 13,3; kula 1)
Drzewiecka 11,03; dysk 1) Drzewiecka

36,12; oszczep 1) Peler 27,40; w dal 1)
Peler 4,60; w zwyż 1) Peler 140 cm; szta-

feta 5X2MX 1 <M:1)HKSI,2)HKSII.
W punktacji drużynowej (klasyfikacja

panów) zwyciężył Zryw — Gdańsk 118,5
przed HKS i Gadania. W punktacji ogól-
nej wliczując konkurencja żeńskie: 1)
HKS — Wybrzeże przed Gedanlą I Zry-

a boiskach

Inicjatywę Wojewódzkiego Urzędu Kul-

tury Fizycznej w Warszawie należy przy-

witać z pełnym uznaniem. Wykorzystanie
paru obozów przygotowawczych, które

odbywają się w Warrzawie i zorganizo-
wanie pokazówek jest doskonalą propa-

gandą tych przede wszystkim dyscyplin,
które nie zdobyły sobie jeszcze popular-
ności... wśród widowni.

Impreza odbyła się w niedzielę 23 bm.

punktualnie pokazami gimnastycznymi pań
I panów Gimnastykę demonstro-val nie

byle kto —

grup olimpijska, nic więc
dziwnego, że śliczne popisy indywidual-
ne na dróżkach i kozłach zyskały ogól-
ny aplauz widowni.

Po gimnastyce na boisku ukazali się
zapaśnicy, którzy rozegrali dwie walki

I jedną pokazówkę. W wadzo koguciej
młody ślązak Toboła (mistrz Polski) wy-

grał na punkty z Grzędzielewskim (Pzn),
w półśrednief mistrz Polski Jakubowicz

wygrał na punkty z Cegielskim, a w wal-

ce pokazowej spotkali się Radoń (Kr )
ze Swiętosławskim. Dźwiganiem ciężarów
popisywali się rekordzista I mistrz Polski

w wadze średniej Sadowski oraz Sob-

stel (W-wa).

Następnie przyszła kole) na boks. NIo-

stety, najciekawsza pokazówka — wn'ka

w średniej między Kossowskim (B.)
a Olszewskim (L.) przerwana została już
w I r. skutkiem uszkodzenia ringu. W

dwóch innych pokazówkach spotkali się:
w piórkowej Flisiak z Wdowiakiem I w

półśredniej Wąsik — Knlga (wszyscy Lo-

gia).
Na zakończenie odbyły się eliminacja

lekkoatletów AWF przed czwartkowym
meczem z repr. Warszawy. Eliminacja nie

przyniosły wprawdzie rewelacyjnych wy-

ników, ale start dużej ilości zawodników

i zawodniczek Jest już sam przez się
objawem pocieszającym.

Wyniki: skok w dal p-ań: 1) Łoniewska

463, 2) Pińczycka — 427, sztafeta 4X100 m

panów:1)AWFI—46,5sek,2)AWFII
48,5 sok., 3) Głuchoniemi W-wa — 50,0 s

Kula pań: 1) Siwicka — 9,60 m (w rzu-

tach próbnych zawodniczka ta uzyskała
10,70 m), 2) Musiolik — 8,76, 100 n pa-

nów: 1) Dobrowolski — 12,1, skok w zwyż

panów: 1) Krzesińskł — 170 cm. 2) Szmidt

165 cm, 60 m pań: 1) Żulna — 9,1, oszczep

panów: 1) Habral — 48,40 m, 2) Sumiń-
ski — 44,17.

Uwaga! Ukazało się ostatnio zarzą-

dzenie PZPN, które reguluje ostatecz-

nie sprawę rozgrywek w kl. A . Wyni-
ków rezerw klubów ligowych nie bie-

rze się pod uwagę. Uwzględnia się

jedynie wyniki pozostałych 10-ciu klu

bów. WOZPN postanowił sporządzić
dwie tabele, jedną taką, jaką prowa-

dziliśmy i my do tej pory
— o moral-

ne mistrzostwo, oraz drugą wyłania-

jącą faktycznie mistrza i zespoły, zaj-

mujące ostatnie dwa miejsca w klasie

A (ostatni spada, przedostatni walczy
o pozostanie w klasie A z wicemi-

strzem klasy B).

Mamy do zanotowania jeszcze inną
wiadomość. Syrena uzyskała walko-

wer za mecz z Grochowem (2:2). Po-

wodem był udział w spotkaniu Piętali
(Grochów) w stanie zawieszenia.

KLASA A

Polonia Ib — Zryw (Warszawa)
1:7 (0:3). Zwyciestv/o powracającego
do formy dawn, Mokotowa w zupeł-
ności zasłużone Bramkarz Kuziem-

ski, jak już nieraz podawaliśmy, przy
:

nosi polonistom więcej szkody, niż ko

rzyści i w tym spotkaniu kompletnie
zawiódł. Bramki zdobyli: Latkowski

(3), Wallasek (2), Ziółkowski i Pielak

dla Zrywu oraz Y^oźniak dla pokona-

nych. Sędziował Aleksandrowicz. W

przcdnieczu rezerw wygrała Polonie

5:3 (1:3).

-SYRKNA — RUCH (PIASECZNO)
2:0 (2:0)

Syrena zawsze miała dużo szczęścia.
Ruch był najzupełniej równorzędnym
przeciwnikiem, zawodził jednak napu.l,

Obie bramki zdobyte przez Plewi ckie-

go (Syrena) były „•wyduszone". Bram-

karz gospodarzy Kuźma dobry. Sędzio-
wał b. dobrze Grcnowslci. W przndme-
czu rezerw wygrała Syrena 5:1 (2:0).

MAF.YMONT — ZNICZ 4:1 (2:1)
Gra ostra, celował? w niej szczegół-

imo
Sumo urobiła niespodziankę

POZNAM, 23.5 (Tel. wl.) . Wielką nie-

spodzianką zakończył się towarzyski
mecz tenisowy między Surmą i zespołem
fabrycznym HCP. Zwyciężyła Surma 8:6,
której zespół w tej chwili jest bardziej
wyrównany. HCP, obok Piątka i Szcze-

pańskiego, posiada liczrv młody zastęp
zawodni <ów, mało jednak jeszcze ruty-

nowanych.

Wyniki (na pierwszym miejscu zawod-

nicy Surmy): Tomaszewski — Piątek 3:6,
7:5, 1:6, Adamski — Stefański 6:3, 0:6,
0:6; Tomaszewski — Stefański 4:6, 6:2,
6:0, Adamski — Piątek 2:6, 3:6, Wojcie-
chowski — Julkowskl 4:6, 1:6; Kamiński

Szablewskl 6:1, 6:3; Gollmowskl — Kanl-
kowsiil 8:6, 4:6, 6:1; Urbaniak — Sobko-

wlŁk I — 6:3, 6:3; lis — Piątek II 6:2,

Gry podwójne: Tomaszewski, Adamski—

Reklama czy upadek?
Louis nieprzygotowany do Wołki

Za 6 tygodni odbędzie się w Ame-

ryce spotkanie rewanżowe o tytuł mi-

strza swata pomiędzy Joe Louisem

a Joe Walcottem. W jaki sposób ma

dojść Louis -w tak krótkim czasie do

formy, jest dla wielu zagadką. Przytył
bowiem znacznie i waży w tej chwili

do ICopeiihssgi
Kapitan Sportowy PZPN p. Alius

wyznaczył iuż piłkarzy, którzy będą
brani pod uwagę przy ustalaniu skła-

du na międzypaństwowe spotkanie z

Danią w Kopenhadze.
Oto wybrańcy kpt. Allusa: bramka

110 kg. Stał się ociężałym, dość po-

wolnym i nie wykazuje specjalnego

entuzjazmu i zapału do treningu. Wie

lu przypuszcza, że będzie to już ostat-

nie spotkanie długoletniego mistrza

świata.

Niektórzy węszą w powietrzu na-

wet sensację w postaci ciężkiej poraź
ki Louisa. Podobno Louis nie wyka-
zuje już tego fantastycznego ducha

walki, który zaprowadził go na szczy-

ty i myśl; dziś przede wszystkim o

tym, ażeby zgarnąć z ostatniego swe-

go spotkania jak najwięcej pieniędzy
i ostatecznie wycofać _się z ringu.»

Część prasy amerykańskiej radzi

odczekać publiczności z kupnem bile

tów w przedsprzedaży, dopóki się nie

Piątek, Stelański 5:7, 1:6; Mogilniki,
Buiy — PiaUk. Stefański 3:6, 3.6; Toma-

szewski, Adamski -•
. lulkowski, Sobko-

ui!k II 4:1, Y/:)i:in:hciwiki, Urba-

na* -- Kanlkcwskl, Sobkow
:
5k I 6-4, 6:1;

Kemlńukl, i-ury ~ Julknwski, Piątek II

6-A 7:5.

POZNAŃ, 23.5. (tel. wł.). W ramach

zorganizowanej w Poznaniu imprezy

sportowej pod hasłem „Sport dla mło

dzieży" zawodnik wagi ciężkiej Jon-

sik (Unia Swarzędz) zdobył w podnie
sieniu ciężarów (wyciskanie oburącz)
nowy rekord okręgowy, podnosząc
123 kg. W imprezie tej odbyły się po

pisy g; mnastyczne, propagandowe za-

wody bokserskie, zapaśnicze oraz

mecz kolarski na 20 okrążeń toru, w

którym zwyciężył Tabaczyński (ZZK

Pozn.) w czasie 15:17,8.
•

W niedzielnych zawodach o mi-

! strzostwo kl, A okręgu poznańskiego
| uzyskano wyniki: Ostrowia — Warta

I B 5:3 (1:1), Dąb Poznań — ZZK l

B 3:1 (2:0), Stella Żabiltowo — Pro-

sną Kalisz 3:1 (2:0), Polonia Poznań—

Polonia Leszno 6:3 (4:1) Na czele ta-

beli w grupie pierwszej kroczy Ostro-

via, w drugiej Dąb — Poznań.
•

W hokeju na trawie o mistrzostwo

Polski między poznańską Lechię i ZZK

Gniezno zakończyło się spotkanie nie

spodziewanym zwycięstwem Gnieź-

nian 1:0 (1:0). Mecz stał na dobrym

poziomie i przeprowadzony został w

szybkim tempie. Jedyną bramkę dla

ZZK zdobył w 24 min. Gabryś.

Również spotkanie o mistrzostwo

Polski w hokeju na trawie, rozegrane

w Gnieźnie między mistrzem Polski,

Stellą i Czarnymi z Poznania zakoń-

czyło się wynikiem 1:0 (1:0) dla Stelli.

Gra wyrównana.
W tabeli prowadzi Stella — Gnie-

zno6p.

Mat@r@m zwycięstwa
Fjśsisghzśw nad Szkotami 9:0

PARYŻ, 23.5 (Obsl. wł.). Międzypaństwo-
we spotkanie piłkarskie Francja — Szko-

cja rozegrane ,1 • stadionie Parć de Piince

w Paryżu w obecności 50 tys. widzów

przyniosło zasłużone zwycięstwo druly-
nio francuskiej 3:0 (0:0). Zwycięstwo to

odniosła Francja po raz pierwszy w hi-

storii swych spotkań międzypaństwowych
ze Szkocją.

Głównym bohaterem zwycięstwa byl
wspaniały kierownik napadu francuskie-

go Ben Barek, który swymi wspaniałymi
posunięciami zdezorganizował zupełnie
obronę szkocką. Z jego teł podań padły
dwie z pośród trzech bramek. Pierwszą
bramkę zdobył Bongiomo z podania Ben

Sarka w 10 min. drugiej prolowy, drugą
Flammion w 15 min., trzecia zaś Baratte

w 34 min.

Francuzi byli zespołem lepszym zarów-

no pod względem technicznym Jak i fak-

tycznym oraz kondycji fizycznej.

PIŁKARZE ANGIELSCY

ZWYCIĘŻAJĄ W SZWAJCARII

Na zakończenie swojego tournee po

Europie, reprezentacja piłkarska An-

glii rozegrała spotkanie z reprezenta-

cją Kantonu Schaffhausen w Szwaj-
carii. Mecz zakończył się zdecydowa-

nym zwycięstwem Anglików 6:0 (1:0).

tymi

— Jsnik, Skromny, Brom, obrona —! będzie miało pewnej gwarancji, ie

Janduda, Barwińslti, Gędłek, Włodar-j Louis poważnie traktuje spotkanie z

czyk, pomoc
— Gajdzik, Parpan, Wri' Walcottem i stoczy z nim równic emo

ko, Szczurek, Suszczyk, napad — Bo- cjonującą walkę, jak to miało miejsce

buła, Cieślik, Alszcr, Oprych, Spodzie poraź ostatni, kiedy to po ciężkie),
la, Gr:<cz, Przecherka, Baran, Białas, 15-to rundowej walce sędziowie przy-

Kublck!. znali zwycięstwo Louisowi. (Z),

Wisła — Rymcr 2:7

Garbarnia — Cracovia 3:2

Legia — Ruch 4:2

ZZK — ŁKS 2:3

AKS — Polonia W-wa 0:1

Tarnorfa — Polonia Byt. 0:1

Węgry — CSR 2:1

KRAKÓW, 23.5 (Tel. wl). W niedzielę
na stadionie miejskim odbyły się zawody
lekkoatletyczne z cyklu drużynowych mi-

strzostw Polski, rozegrane w całej Pol-

sce równocześnie we wszystkich OZLA.

W klasie A uzyskano następujące wyni-
ki: 110 pł. Dregiewicz (Cr.) 17:8, 400 m

1) Wideł'(Cf.) 53,4 , w dal 1) Łabuś (HKS)
6,40 m, tyczka 1) Kramm (HKS) 2,90 m,

kula 1) Makulec Cr.) 12,57, 100 m Puzio

(Cr.) 11,6, w zwyż Dręgiewicz (Cr.) 176

cm, dysk Makulec (Cr.) 39,02, 1 .500 m Szy-
mański (Cr.) 4:17,4 , oszczep Słowik (Cr.)
45,73.

Ogólna punktacja: Cracovla 14,427 pkt.,
2) HKS 15,166 pkt. , 3) Wisła 14,530 pkt. W

kl. B panów — 1) Cracovia. 7) Wisła, 3)
Głuchoniemi.

Kl. A pań: 100 m Gorzkowska (HKS)
13,4, w zwyż — Borowiec (HKS) 135 cm,

kula — Wilko\v3ka (Wisła) 10,58, w dal

Leguiko (Wisła) 4,93, oszczep
— Klimow-

ska (HKS) 31,68 .

Ogólna punklacja pań kl. A: 1) HKS

244 pl:l„ 2) Willa 456, 3) Logia 138. Klasy
B — 1) Logio 189. 2) Cracovln 166, 3) Wi-

sła 88, 4) Głuchoniemi 66.

TUP.NIEJ TENISOWY 5UIJIOP.6V/
SZCZECIN. 23 5 (Tol. wł). W dnloch

24 — 23 bm. odbywa sle w Szczecinie

furnlej to-iisowy juniorów, do którego
zgłoillo się 18 zawodniczek I zawodni-

ków. Dwaj najlepsi juniorzy w tym tur-

nieju będi? reprezentował szczeciński KS

w spotkaniu z sopockim KS o mistrzo-

stwo drużynowa Polski.

nie goście. Rezultatem były dwa karne,

pewne egzekwowane przez Borowieckie

go. Dwie dalsze bramki padły ie strza-

łów Cybulskiego. Sędziował dobrze War

pocki. W przedmeczu rezerw wygrał Ma

rymom 5:0 (3:0). Bramki: Piecyk (2),
Banasiak, Golat i Matuszewski (karny).
Sędziował Szymańczak.

„ TABELA
w

Nowa mistrzowska tabela klasy A, po

ostatnich meczach, która wyżej podali-
śmy, przedstawia łię następująco:

p. st. br.

1) Bzura 25: 7 47:24

2) Syrena 24: 6 31:12

3) Marymont 18:12 31:21

4) Znicz 18:12 25:21

5) Pogoń 17:13 37:24

6) Grochów 13:11 36:27

7) Ruch 9:21 25:39.

8) Jedność 9:23 18:36

9) SKS 7:17 17:33

10) Zryw 4:22 10:38

KLASA B

Elektryczność — OKS 5:3 (3:0). Bramki

zdobyli: Jezierski (2), Kowalski (2) I Gro

decki (1) dla gospodarzy. Wyróżnił się
Suchecki.

Okęcie — Ursus 2:1 (1:1). Gra bezbarw-

na, stojąca na bardzo niskim poziomie.
Więcej z gry mieli gospodarze, dla któ-

rych bramki zdobyli Martynskl I Kowal-

ski. Honorowy punkt dla gości Brzeziń-

ski. Sędziował Budaj. Wyróżnił się Pót-

koszek (Okęcie).

KLASA C

Zlolon! — Plomioń (BI.) 4:S (1:0). Bram-

ki: Oskólskl II (2), Oskólskl I (1), Łopu-
szański (1).

Sokisia — Wilanów 0:3 (0:2). Bramki:

Drewniak (2) I Pawłowski. Sędziował Gan-

dys.
Bielany — Przyszłość (Włochy) t:0 (2:0).
lotowicG — Jedwabnik 2:6 (0:2). Bram-

ki dla zwycięzców: Sobolewski (4),
Ochman (2). Sędziował Piekutowski.

JUNIORZY

Legia I — Ruch 4:1, Polonia II — Znicz

0:3 v. o., Polonia I — Grochów 0:2, Sy-
rena

— Swit 4:0, Marymont — Okęcie
1:6.

Tenisisci czescy
nie przyjechali

KATOWICE, 23.5 (Teł. wl.) . Mecz teni-

sowy Praga — Katowico nie odbył siq
z powodu nla przybycia tenisistów cze-

skich, którzy na czas nie załatwili formal-
ności paszportowych. Przyjazd gości cze-

skich nastąpi dopiero z końcem bieżące-
go tygodnia.

•

Staraniem Okr. Związku Zawodowego
i Młodziażowego zorganizowany został

w Katowicach Dzień Sportu. W turnieju
błyskawicznym piłki nożnej zwyciężyła
drużyna kolejarzy z Piotrowic. Mecz

siczypiorniaka AZS — Tęcza I B 9:7. Po-

kazowy mecz tenisowy Niestrój (Pogoń
Katowice) I Bratsk (Pogoń Katowice) wy-

grał Niestrój w 5 setach. Bratek skończył
spotkanie zup^nfo wyczerpany.

*

A kl. mecz KS Baildon (Katowice) —

KS Naprzód (Lip'iny) 5:1.

-U
ŁÓDŹ, 23.5 . (tel. wł.) — W niedzielę

ramo rozpoczęły się w Łodzi uroczybto-
ści, zwięzane z 40-leciem istnienia ŁKS-u

W lokalu ŁKS prezes Konopka doko-

nał odsłonięcia pamiątkowej tablicy z

nazwiskami zmarłych — zasłużonych
działaczy klubu.

Po południu, przy udziale- 15.00 wi-

dzów odbyła się uroczystość sportown.

W czasie defilady niesiono stary, dro-

gi temu klubowi sztandar, który pod-
czas okupacji został przechowany przez

członka ŁKS, Bobińfkiepo.

Gdy wszyscy sportowcy w różnoko-

lorowych strojach ustawili się na bo-

isku, przemówił do nich prezydent m,

Łodzi — Pawiński, który życzył klu-

bowi dalszego pomyślnego rozwoju.
Po przemówieniach Prezesa Konopki i

viceprezesa — Szudzińsldego odbyła
się dekoracja zasłużonych członków.

W dalszym ciągu uroczystości juhi-
luszowych — odbędę się następujęce
imprezy sportowe:

25 maja ogólnopolskie zawody lekko-

atletyczne z udziałem zawodników obo-

zu przedolimpijskiego i zespołu cze-

skiego.
24.5 wyścigi kolarskie z udziałem'

wszystkich zawodników, którzy brali

udział w mistrzostwach Polski w Ka-

liszu.

26, 27 i 28 5 turniej bokserski. ,

30.5 mecz Wisła — ŁKS.

tÓDZKA A KLASA

ŁÓDŹ, 23.5 (Tel. wł.) . Rozgrywki piłkar-
skie o mistrzostwo kl. A przyniosły kil-

ka niespodzianek. Do największej zali-

czyć trzeba porażkę Pabianickiego PTC

z Concordlą Piotrków 3:2. Leader tabeli

tomaszowski TUR przegrał w Łodzi z

Łódzkim ZZK 2:0. Inne wyniki: Boruta —

Widzew I B 1:1 Lechia — Tomaszów —

TUR Łódź 1:2 Zjednoczone — ŁKS I» 3:1.

Na czele tabeli w dalszym ciągu kroczy
TUR Tomaszowski.

•

ŁÓDŹ, 23.5 (Tel. wl.). W Łodzi odbył
się mecz o mistrzostwo Ligi w szczypior-
niaku między ŁKS-em a Oitroviq Wlkp.
Spotkanie zakończyło ilq zwycięstwem
gospodarzy 12:4 (6:6).

A Kl. W KRAKOWIi

KRAKÓW, 23.5 (Tel. wł.) . Dwunasta ko-

lejka mistrzostw klasy A przyniosła na-

stępujące wyniki: Garbarnia — Chełmek

2:3 (2:3), Cracovia I B — Podgórze 8:2

(3:2), Łagiewianka — Groble 3:1 (2:1), Wi-

sła I B — Szczakowianka 1:5 (0:4). (Wi-
sła wystąpiła z Jurowiczem w bramce),
Wieczysta — Korona 4:1 (2:0).

PRZEŁOŻONY MECZ TENISOWY-

SZCZECIN, 23.5 (Tel. wł.) . Mecz teni-

sowy o drużyriowe mistrzostwo Polski

między Szczecińskim KS a Sopockim K5,
który mlal odbyć się 22 I 23 maja w So-

pocie z uwagi na niepewną pogodą zo-

stał przeloiony na 29 I 30 maja. Szcze-

ciński KS wyjeżdża w następującym
składzie: Tomaszewski, Kslątopolskl I

Szeraucówna-Tłoczyńska.

OTWARCIE PRZYSTANI POCZTOWCÓW

W niedzielę odbyła iię w Warszawie

uroczystość otwarcia nowowybudowanej
przystani oraz podniesienie bandery w

Klubie Związkowym „Pocztowiec". Po de-

filadzie, którą prowadził znany działacz

I sędzia bokserski Nowakowski 1 prze-

mówieniach odbył się chrzest trzech

hamburek:, Rapy, Iry I Telekomu.

W zawodach plng-pongowych Warsza-

wa • pokonała Poznań 4:1. Poszczególne
spotkania: Gaj — Adamski 21:18, 21:13,
Geyer — Budny 21:18, 21:19, Sledlanow-

skl — Podhorski 21:7, 21:18, Wójcik — Lu-

siak 21:16, 21:15, Olczak — Tomczak 17:21,
17:21.

W rozgrywkach siatkówki zwyciężył SKS.

Turniej koszykówki zakończył siq zwycię-
stwem Iskry.

Zorganizowano nadto dwie walki za-

paśnicze, w których wzięli udział zawod-

nicy z obozu przedolimpijskiego.
Na wale miedzeszyńskim odbyła się

również uroczystość podniesienia bander

w Klubie Wloślarek I na przystani Ligi
Morskiej.

ZAWODY HIPPICZNE

W BYDGOSZCZY

Na Stadionie Sportowym Wojska w

IłydgoMczy odbyły się zny/ody konne

w skokach przez przeszkody. W zawo-

dach wzięła udział ekipa jeadzicckn
R. P.

W konkursie — lekkim zwycięfcył

chorąży KotcicLiiak (Warszawn) nn

„Niiwi", w konkursie — ciężkim pierw-
sze miejsce zajijl mjr Latawiec (Byd-
goszcz) na „Łaskawym". •

BRUKSELA, 23,3, (obsł. wł.) . Mec*

pięściarski o mistrzostwo Europy w

wadze średniej między Francuzem Cer

dan a młodym Belgiem Delannoy —

zakończył się sensacyjnym zwycię-
stwem Belga na punkty po 15-rundo-

wej walce. Tym samym Cerdan stra-

cił tytuł nrsirza Europy.

MISTRZOSTWA TENISOWE FRANCJI

W dalszym ciągu międzynarodowych mi-

strzostw tenisowych Francji rozegrano

spotkania lll-ej rundy gry pojadyiiczoj
penów. W ostatnich dwóch grach Stur-

goas (Płd. Afryko) pokonał Romy (Fran-
cja) 6:4, 6:4, 6:2, a spotkania Dcsłremoau

(Francja) — Parker (USA) zostało przerwa-

tno z powodu zapadających ciemności

przy stanlo 8:6, 4:6, 7:5 dla Parkcra.

Rozpoczęte IV-tq rundę singli panów:
Cucolll (Wł.) — Sodgman (Australia) 8:6,
6:4, 6:3; Bcrgollln (Saw.) — Weiss (Arg.)
6:2, 6:4, 6:1; Doi Ełollo (Wl.) — Vodicka

(CSI?) 7:5, *:7, 6:0; Drobny (CSR) - Koi-

trnm (Anglia) 6:2, 6:(, 6:0; Budce Pałfy
(USA) — Mltic (Jugosławia) — 6:0, 6:0,
6:4.

W lll-oj runcizlo singli pań Bosal (Wł.)
pokornie Pctcidy (Węgry) 9:7, ¢:0, 6:5,
W II-ej rur.rfzie m!l:.*,*ów para wiosko-

węgiersko MIgllerl, Sada pokonała parę

Koron, Wolss (Argentyna) 6:3, 6:2,
Asboth (Węgiy) udziału w turnieju nie

bierze i powodu fmlercl twej matki.
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iatkiewicz to talent dużego formatu
Najciekawszym punktem progrimu j 750! Nowakowa pięciokrotnie prze-

w drugim dniu zawodów był bieg i.a | kroczyła 5 m. Najlepszy skok 527 za-

300 m. Statkiewicz, od którego ocziAi- I pewn^l jej pierwsze miejsce przed
waliśmy wyniku w granicach 1:56 — G .embolisówńą 512.

1:57, nie zawiódł. Warszawianin wy- Na 100 m przeżyliśmy lekki wstrząs,
szedł na czoło po 150 m, przebiegł pier j B. wolna Gembolisówna jest dziś naj-
wsze koło w 57,5 sek. i samotnie zdążał \ lepszą wśród Polek. Bemowa wygra-

do mety w tych warunkach 1:57,1 je»t I ła, prowadząc od startu do mety. Mi -

wynikeni b. dobrym. | tan osiągnęła dobry czas, ale musia-

Wielką niespodziankę sprawił Mir iw- la uznać wyższość. Łomskiej, co nie

*ki, który poprawił swój rekord życiu- jest dla nas b., pocieszające. Mitan

wy o 5 sek., 2:00,2 zapewniłoby mu miej j'est przecież u nas najlepsza,
-ce nawet na listach 10 najleps<% ch

przed wojnę. Grzanka był słaby. V >-

trzymał lylko do połowy dystansu, póź-

niej osłabł.

LISKA LEPSZY

•Spodziewaliśmy się einoojimuja<vao
pojedynku na 3.000 m. Niestety, Kiela-

nowi nie pozwoliło biec kierownictwo

obozu i oglądaliśmy tylko walkę Bossiec

kiego i Dzwonkowskiego z nadzieję Cze

chosłowacji, Liską. Obaj nasi zawodnicy
pobiegli katastrofalnie taktycznie i ile- j
gli młodemu, 20-letniemu Czechowi. |

Tempo było początkowo b. słabe, 800 m

w 2:22 nie zapowiadało wcale zejścia '

poniżej 9 minut. Na ostatnim okrążeniu '

Dzwonkowski był o 10 m przed Liskiem |
i przegrał o 1 sek. Boniecki, nie po-»ia- j
dający finiszu nie mógł tu odegrać po- J

w-żniejszej roli. I

ŁOMOWSKI GROŹNY W DYSKU

Łomowski już od dłuższego czasu
'

ma apetyt na pobicie rekordu Polski w i

rzucie dyskiem. Na treningach osiuga i

wyniki w jego granicach, ale na zawo- I

dach nie może powtórzyć tych rezulta- {
tów. Poprawił jedynie swój zeszłorocz-j
ny wynik i pobił Gieruttę o 4 m, co jest
illań wielkim sukcesem. Rewelacją mu

-i być wymik Adamczyka, zbliżającego
••ip do 10 m. Jak na wieloboistę i spe-

cjalistę od skoków przede wszystkim,
jc.st ao wynik b. dobry. Kuźmicki na nor

inalnym poziomie.
Sensacyjny rezultat przyniosło 200 m,

Lipski, biegnący fatalnie, stylowo ła-

two uporał się z Bublem. Wystartował
doskonale i po 100 iii miał przewagę

około 5 m. Na ostatniej prostej BuH

/-mniejsza! tę różnicę.
Skok wzwyż panów nie przyniósł

rewelacji. Matys był najlepszy stylo-
wo i wygrał zasłużenie. Adamczyko-
wi już drugi raz w tym roku udało

się przejść 180. Możliwości ma zna-

cznie wększe. Gierutto osiągnął tyl-
ko 175.

PANIE B. SŁABE

Przykro było -patrzeć'-na konktireń-

cje kobiece. Jedynie w' skoku' W""_dal
nasze zawodniczki wykazały dobrą

formę. Najlepsza była Nowakowa, tre

nująca stale pod kierunkiem męża,

któremu "powierzylibyśmy chętnie i

Adamczyka. Skoczył by zapewne...

Kobiety:

MO m: 1) Bemova (V.) 27,3; 2) Moderów-
na. 27,8; 3) Gembolisówna' 28,0.'

;

W zwyi: 1) Chlumska (V.) 145; 2) Mi-
tan 141; 3) Peskówna 135. -I

Dysk: 1) Dobrzańska 38,28; 2) Wajsówna,'
37,58; 3) Peskówna 34,#1.

' f

100 m juniorek: 1) Baszerab 14,i; 2) Ru- '

dzińska 14,8; Tarasiewicz-14^9 . j
II dxl*A j

JM m: 1) Lipski 22,6; 2) Buhl 23,1; - 3) *

Schmid (V.) 23,3.
800 m: 1) Statkiewicz 1:57,1; Pan (V.) .

1:59,7; 3) Mirowski 2:00,8;' 4) Grzanka

2:05,2 .

SOU m: 1) Liska (V.) 8:58,0; 2) Dzwon-

kowski 8:59,0; 3) Boniecki 9:03,0; 4) Czaj-
kowski 9:37,7. '

W zwyi: 1) Matys (V.) 180; 2) Zwoliń-
ski 180; 3) Adamczyk 180.

Dy«k: 1) Łomowski 45,76; 2) Moudra

42,83; 3) Gierutto 41,23; 4) Kuźmicki 39,88. j
Kobiety:
100 m: 1) Bemova (V.) 13,3; 2) Gembo-

lisówna 13,3; 3) Moderówna 13,5.
80 m pt.: 1) tomska (V.) 12,S; 2) Mitan

12,6; 3) Peskówna 14,1.

W dal: '1) Nowakowa 527; 2) Gemboli-

sówna 512; 3) Moderówna 509 ; 4) Relcho-

va (V.) 502.

Oszezep: 1) Stachowiczówna 37,87; 2)
Sinoradzka 35,33.

4X">0 n«! 1) OPO 51,1; 2) Vysokoskol-
tky 52,9; 3) SKS 58,5 .

PROSZĘ SIĘ NTE POMYLIĆ

Sztafeta O. P. O ., będąca równo-

znaczną z reprezentacją Polski wygra

la zdecydowanie, os
;
ągając 51,1, Czas

r.iezły na nasze warunki, ale nie roku

iący wielkich nadziei, jeśli idzie o re-

prezentację.

Oszczep był wewnętrzną naszą kon

kurencją. Stachowiczówna utrzymuje
się na zeszłorocznym poziomie, Sino-

radzka nie spełniła nadziei, jakie w

niej pokładaliśmy.

WYNIKI TECHNICZNE

I dzień

100 m: 1) Kiszka 11,1; 2) Lipski 11,1; 3)
Schmid (V.) 11,3 .

4B0 m: 1) Statkiewicz 51,2; 2) Buhl 51,2;
3) Grzanka 53,3 .

5080 m: 1) Kielas 15:17,8 (przy sztafe-

cie).
110 pl. 1) Adamczyk 15,4; 2) Pawłowski

17,0; 3) Kuźmicki 17,2 .

Kula: 1) Łomowski 15.18; 2) Gierutto

14,78,5; 3) Adamczyk 13,84.
W dal: 1) Adamczyk 729; 2) Matys (V.)

703,5; 3) Kuźmicki 687; 4) Pawłowski 677.

Tyczka: 1) Morończyk 383; 2) Janousek

(V.) 345.

4X100 m: 1) OPO 43,»; 2) Vysokoskol-
sky 45,1; 3) Warszawa 45,3 .

Tsm mówi

LssfoBiri
LUBLIN, (tel. wł.) 23.5. Stara-

niem Miejskiego Inspektoratu Kult. Tiz.

odbyły się dziś propagandowe zarody '

sportowe pod hasłem „Sport dla Mło-

dzieży". Z ciekawszych wyników wymię
nić należy: 1500 m Gażecki — Gwur-

dia 4:43,2 sek.; w skoku wzwyż Brzo-

zowski AZS 1 ni. 64; skok w dal Zoliń-

ski Lubligiianka 5,76.
Ws

:

at)-ówce męskiej % okręgu Platynowa blondynka w objęciach Baz arnika i Czortka to nie Francuska,

odniósł nlL-lekitan,
3

porażkę Y Cu- 'eCZ mhtrZ P°hki wadze muszei
~ PlTM°>"l

osy Poznańczyk — Kasperczak.

Bokserzy nasi w Paryżu zwiedzali nad sekwańską stolicę i jak widać humory
im dopisują

Reprezentacja O. P. Q. Drugi od lewej Łomowski, który wykazał doskonałą formę as kuli (15J8 m) i dysku
(45,76 m)

Radomiak - Odra 13:3
RADOM, 23.5 (Tel. wl.). Spotkanie; W średniej rezerwowy Fila ulega aś«

bokserskie rozegrane dziś w Radomiu' znacznie Kaczorowskiemu. W półciężr

pomiędzy Radomiakiem • Szczecińską j kiej Kotkowski pierwezym ciosem.noks*

tuje Deringero.
W ciężkiej Rutkowski uzyskuje punk

ty walkowerem.

Sędziowali: w ringu p. Rutkowdd •

Warszawy, na punkty Krasnski (W-wa)'

Odr; zakończyło się pogromem gości
13:3. Odra przybyła z kilkoma juniora-
mi, bez swych asów atutowych Skałec-

kiego i Wilczka oraz bez zawodnika w

wadze ciężkiej. W Radomiaku zabrakło

Czortka, który dopiero dzisiaj powróci!' oraz Wrzesień i Ciszawa z Radomia.

z Francji oraz kontuzjowanego Kruka. ;

Wyniki walk: na pierwszym miejscu
zawodnicy Radomiaka: w muszej spot-

ka!o się dwu juniorów Wachnicki i

Bargiel. Spotkanie to, które było bo-' «AHlinilf*YlłfffPlff"

dajże najbardziej zażartą walką wieczo- • wjl" wftwIlIHWJli

n, zakończyło się wynikiem -c
^ ^0201111

W koguciej Przybytniewski tylko Reprezentacja zapaśnicza Polski,

krownią, przegrywając 0:2 (5:15 i 6:15)
na zakończenie wystąpił zespół gimna^ty
ków OKZZ.

W Zamościu odbyły się w ramach

Święta Ludowego propagandowe zawody

lekkoatletyczne. Należy wymienić dobry
wynik w skoku w dal Ryszarda - Skwar-

ka .6.38 . W biegu na 100 tn w finale wy,

grał Król w czasie 12,5. 60 m juniorów'

Wikliński nokautuje
- reprezentacja MW 12:4

BYDGOSZCZ, 23.5. (tel. wl). W so-

li Mereszta Gimn. Chemiczne 9,7; kula botę, 22 bm. w sali DOW odbyło się
1) Staniszewski (pięściarz Lublinianki)

9,30: dysk Rogoziński — Gwardii

30.84.

towarzyskie spotkanie bokserskie po-

między Zjednoczeire (Bydg.j, a repre-

zentacją DOW., zakończone pewnym!

Odry do rogu.

W piórkowej Sieradzan znalazł w

młodym Kukulaku równorzędnego prze

ciwnika. Dopiero pod koniec ostatniej
rundy Sieradzanowi wychodzi kilka cio

,sów, które decydują o jego nieznacz-

nym zwycięstwie.

zwycięstwem pierwszych w stosunku j Walka w lekkiej pomiędzy Kosińskim

12:4. Wojskowi na tle dobrej druży- Q Stopg miała przebieg zaiarty. Kosiń-

ny Zjednoczenia wypadli słabo. J gki d?ży d„ nokautu, idąc na

Wyniki: w muszej Owsiejew zdoby- wymianę ciosów. W II r. Stopa słabnie

wa punkty walkowerem, w koguciej
w ^^ !

spotkanie zakończyło się już w I r.,

przez I r. nie mógł sobie dać rady z która ma wakzyć na Bał-

twardym i agresywnym Panowcem. W kańskich( zogtała ustalona następują-

drugim starciu Radomianin uzyskując co. musza _ Rokitaj kogucia _ To.

olbrzymią przewagę. Sędzia przerywa
^

piórkowa _ Marcoki lekka -

tą nierówną walkę odsyłając zawodnika Stróżeki półśrednia _ Gołaś, śred-

nia — Radoń, półciężka — Bajorek,

ciężka — Kozyrski.

tieprezentacja „Vysokoskolsky'ego" była słabym przeciwnikiem dla naszych lekkoatłetów

i w której Pochwałowski głową rozciął
brew Kowalskiemu i sędzia przerwał

' walkę. Na punkty zwyciężył Kowal-

ski (Z), w piórkowej Ekert zwyciężył
Kowalskiego. Wagi lekkie były du-

blowane, w I parze Żabiński poddał
się w drugim starciu Leczkowskiemu

(Z) z powodu kontuzji ręki. W drugiej
! parze Pietrzak — Baranowski sto-

I czyli najładniejszą walkę, przewagę

j we wszystkich walkach miał zawod-

! uik Zjednoczenia — Baranowski, któ-

ry też zwyciężył na punkty. W pół-
• średniej Kowalski, mimo ambicji mu-

1
siał w II r. dać się wyliczyć Wikliń-

' skiemu W średniej sędzia musiał za-

chęcać Połtynika do walki, który w

walce z Sosnowskim w I r. poszedł
na deski, po czym sędzia przerywa

walkę Zwyciężył Sosnowski. W pół-

ciężkiej Stawiesiński rozpoczyna ży-

wiołowym atakiem. Zapał jego stu-

dzi prosty Gnata, po którego kilku
' ciosach już wir. wojskowy zostaje
i wyliczony.

walkę. Zwycięża Kosiński przez t. k. o.

W półśredniej Wasiak już po kilku

ciosach zmusza Posmańskiego do pod-
dania się.

A-klasowe boje
w Częstochowie

CZĘSTOCHOWA, 23.5 (Tel. wl.) . Często-
chowska A kl. rozegrała 3 mecze mi-

strzowskie, które nie przyniosły niespo-
dzianek. Victoria pokonała z trudem Le-

gion 2:1 (1:1). Obie bramki dla Victorii
strzeli! Jędrzejewski, a dla Legionu —

Halkiewicz.

W Radomsku Skra odniosła pewne zwy-

cięstwo nad Czarnymi 4:0 (3:0), zdobywa-
jąc bramki ze strzału Górskiego 2, Sel-
frieda I Łysarza.

WKS Wieluń rozgromił u siebie Stra-
dom 7:0 (3:0). Bramki strzelili: Szadkow-
ski 3, Skuplńskl 3 I 1 samobójcza.

Po tych meczach tabela wygląda: 1)
Victoria 8 g. 16 pkt., 34:8 br„ 2) Skra 9

g., 16 pkt., 36:14 br„ 3) Legion 9 g„ 9 p„

23:27 br„ 4) WKS Wieluń 9 g., 8 pkt.,
16:14 br., 5) Stradom 9 g„ 6 pkt., 20:30

br„6)CKS8g„5pkt., 16:23 br„ 7)
Czarni Radomsko 9 g., 0 pkt., 14:43 br.

Piłkarza KS Cracovia — Kraków. Za"

pozdrowienia z turnieju w Żilinie ser-

decznie dziękujemy.
„Hazardziici z Łowicza". Mecz Polska—

Niemcy zakończony wynikiem 1:1 odbył
się w Warszawie w 1936 roku. Skład dru-

żyny polskiej: Albański, Szczepaniak,
Martyna, Kotlarczyk II, Wasiewicz, Dytko,
Piec, Matias, Szerlke, Gód, Wodarz.

K. Maciaszczyk — Rogowo. Adres Klubu

Motocyklowego OMTUR Okęcie — War-

szawa, Al. Jerozolimskie 45.

Madej Sobolewski — Kraków. Transmi-

sję meczu Polska — Brazylia przeprowa-

dził nieżyjący już dr Frank.
R. M. — Zabrze. Prosimy o podanie

swego bliższego adresu oraz danych per-

sonalnych.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie zł 95.—

Wpłacać wyląeznlo na' adres Adminiilra-

cji — Warszawa, ul. Mokotowska 3

„Przogląd Sportowy", konto P. K . O. 1 -1)25
CENY OGŁOSZEŃ

za 1 mm w tekście szerokoid |adnoJ
szpalty — 80 zł.

Wydawca: K. C . OMTUR, Warszawa

Rodagujo Komitet

Redakcjo I Administracja

WARSZAWA, MOKOTOWSKA S

TELEFONY: 8.70-01, 870-03, B.02-S1

Skrytka pocztowa 181

Skład: Drukarnia OMTUR, Warszawa
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s we mgle
i instynkt Dampseya

— Poco on tak wcześnie wstaje! Wa-|
ri"-t. nieprzytomny, a chce się jeszcze'
bić! — takie okrzyki padały z widowni

na widok Skierki, który po silnym cio-

sie Jugosłowianina Matica podrywał się
dwukrotnie z maty, aby kontynuować |

walkę i dopiero po potężnym „ciosie i

łaski"' został ostatecznie wyliczony. j

Widownia, a przynajmniej duży jej!
procent, sądziła, że Skierka nic ma do-1

świadczenia ringowego i powinien od-

czekać pełne 9 sekund, wypocząć przez

ton kr.stki okres czasu i dopiero po-

tem pedjać walkę. Nie zawsze jednak i

nic w każdej sv'uacji bokser posiłkuje
się w walce swym mózg

:

em. Często,
zwłas/.cza po silnym ciosie, zawodni-

kiem kieruje tylko instynkt wulki i do-

piero w parę godzin po spotkaniu bok-

ser dowiaduje się o jego szczegółowym

przebiegu.

Nie wszyscy oczywiście zawodnicy
posiadają ten instynkt walki i nie

wszyscy są tak wytrzymali na ciosy, aby
walczyć w stanie silnego zamroczenia.

Historia boksu zna jednak takieli kró-

lów pięści, którzy posiadali obie nie-

zbędne dla klasycznego boksera zale-'

ty: instynkt walki i odporność na cio-

sy. Typowym przykładem takiego zawo-'

dnika jest Jack Dempsey, mistrz świa-|
ta wszechwag z lal dwudziestych.

Menażerem Dempseya był doskonały!
znawca pięściarstwa Karns. Wiedział on

doskonale, że kandydat na mistrza mu

si mieć nie tylko bawoli cios, ale. rów

nolegle, musi posiadać odporność i ten

tajemniczy instynkt walki.

EGZAMIN DEMPSEYA

Był rok 1917 i Demps-ey stawiał do-

piero swe pierwsze kroki ringowe.

Kearns wyczuł, że młody zawodnik ma

zadatki na mistrza, nie mógł jednak
sprawdzić odporność Dempseya na cio-

sy, dotychczasowe bowiem walki koń-

czyły się łatwymi zwycięstwami jego
pupila i to przez k. o. J

Kearns postarał się jednak o war- j
tościowego przeciwnika. Aby nie na-

rażać młodego boksera na długą ma-

sakrę w wypadku, jeśli ten właśnie

przeciwnik zdobędzie zdecydowaną
przewagę, ustalono, że .walka trwać

będzie tylko 4 rundy. Na przeciwnika
wybrano Gunboat Smitha, boksera,
którego prawy sierp znany był w ca- j
łej Ameryce i który gdy raz trafił na •

punkt — wygrywał przez k. o . J

Pierwsza runda nie przyniosła żad-'

nych rewelacji. Kearns powiedział
Dempseyowi o groźnej prawej Smitha

i młody bokser tak manewrował w rin

gu, że nie dał przeciwnikowi arii jed-
nej okazji do wypuszczenia swego

słynnego ciosu Pierwsze starcie przy ;

niosło Deinpscyowi przewagę punk- j
tową, j

Smith był jednak starym lisem rin-!

gowym. W drugim starciu zmusił s

Dempseya do opuszczenia gardy i w

najdogodniejszym momencie wypuścił
swą straszną prawą.

MŁOT KOWALSKI

Cios spadł na szczękę Dempseya
jak młot kowalski. Mocny, doskona-

le wymierzony na punkt, zsynchroni-
zowany w czasie i wadze całego cia-

ła. Pod młodym bokserem ugięły się
kolana.

Kearns, stojący na krześle koło

rogu ringu, spadł z emocji na ziemię
i podnosząc się myślał, że ujrzy nie-

przyjemny widok, jak sędzia wylicza
jego nieprzytomnego pupila. To, co

ujrzał na ringu, było zaiste niewytło-
maczalne Dempsey znajdował się w

ataku, gonił Smitha po ringu, bił mo-

cno z lewej i prawej. Zagrzmiał gong.

Sędzia popchnął Dempseya do rogu

— Jack! Czy jesteś w porządku?
Słyszysz co do ciebie mówię?!

Dmepsey nie odpowiedział nic na

słowa swego menażera. Minuta przer-

wy minęła, jak błyskawico, ale żad-

ne wysiłki sekudantów, aby przywró-
cić Dempseyowi świadomość nie da-

ły rezultatu. Bokser nie wiedział,

co się z nim dzieje. W świadomości

swej czuł tylko potrzebę rewanżu za

cios i instynkt walki pchał go do dal-

szego wysiłku.
Znów gong i Dempsey, popchnięty

przez Kearnsa, rzucił się w wir walki

jak rozjuszone ranne zwierzę. Wymia
na ciosów była straszliwa. Potężne
razy spadały, jak młoty na szczęki i

korpus przeciwników, ale ostatnie sło

wo miał zawsze Dempsey. Atako-

wał, parł do przodu, demolował prze-

ciwnika z podświadomą pasją.

Czwarta runda miała podobny prze-

bieg i widownia wybuchła głośnym in-

tuzjazmem, gdy sędziowie ogołosili zvy

oięstwo Dempseya.
Gdy zwycięzca znulał się w szatni,

Kearns, nacierając mu głowę i szc«ękę
mokrym ręcznikiem zapytał jeszcze raz,

czy się dobrze czuje. Ale ani to, ani in

ne pytania nie doczekały się odpowie-
dzi. Minęło 10 minut, nim Dempsey wre

szcie oprzytomniał.

JACK DZIWI SIĘ
— Przepraszam cię bnrdzo — odezwał

się do Kearnsa —

muszę się jeszcze Iłu

go uczjć. Dostałem okropne lanie i mi-

nie jeszcze dużo czasu, nim stanę się
prawdziwym bokserem.

— Jak to! Wygrałeś przecież walkę!
Pokazałeś, że masz zadatki na mistrza!

Dempsey spojrzał się na menażera

zdziwionym wzrokiem.
1

— Przestań żartować.. Przegrałem
przez nokaut w drugiej rundzie i to nie

może być powodem do śmiechu!

Nim Kearns zdążył wytłómaczyć swe-

mu pupilkowi cały przebieg spotkania,
Dempsey znów stracił świadomość. I do"

P'er o po dalszych dwóch godzinach
przyszły mistrz świata przypomniał so-

bie przebieg walki, oczywiście bez lilii

szych szczegółów.

Kearns zwierzał się potem przyjacio-
łom, że obawiał się dopuścić Dempseya
do dalszych rund, sądząc, że utrata świa

domości została wywołana przez wstvvjs
mózgu po ciosie, ale pnnv;-tnjęc pi' -li-

nę wypadki ze znanymi bok-cra i •>'<>

cydował się na kontynuowanie walki,
która dowiodła, że jego wychowMck
ma warunki na mistrza świata. I Dcjup-
sey został rzeczywiście mistrzem świnili,
zawodnikiem, którego zalety walki zje-
dnały mu fenomenalną wprost synipatig
setek tysięcy Amerykanów, (gw)


