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W kałużach wody
Cracovia remisuje z Tarnoviq
KRAKÓW, 3.6 (Tel. wl.) . . Tarnovia

— Cracovia 1:1 (1:1). Olbrzymia ule- pos}a| znów piłkę do siatki

tva, która przeszła nad Tarnowem w

gospoda-
ułamek sekundy wcześniej od-

godzinach przedpołudniowych zamieni-
!

gwizdał jednak sędzia Naporski z Ło-

ją boisko Tarnovii w jedną wielką ka- J dzi spalony. Do końca więc zawodów

łużę. Wysiłki organizatorów by zmniej-1 utrzymał się wynik remisowy, k;óvy

szyć ilość wody na boisku odniosły tyl-\ jest dużym sukcesem Tarnovii. Wyróż-
ko częściowy skutek (usuwano wodę za nić w niej trzeba bramkarza Rychlic-

pomocą wiader) tak, że gdy drużyny kiego, obu obrońców z tym nawet, że

wyszły na boisko teren nie zachęcał by- Pirych wypadł lepiej optycznie od Bar

inajniiej do gry. i wińskiego oraz Streita w napadzie.

Obie drużyny wystąpiły w najlepszych j w Cracovii na poziomie grał jedynie
swoich składach. Cracovia tak jak na. bramkarz Szymczak, który kilkakrotny,
meczu z AKS-em, tj.. z oboma braćmi !• wybiCgami wyjaśnił wiele kry tycz-

Różankowskimi, Bobulą, Szewczykiem i

Poświatem w napadzie. Tarnovia wy-

stawiła-również najlepszą jedenastkę, w

której poraź pierwszy po dyskwalifika-
cji grali Kokoszka i Pirych I.

Cracovia nie mogła' ' dostosować* się
an; do terenu, ani do krótszego boiska

Tam o vii i nie przypominała w niczym
swej formy z niedziela, kiedy to roz-

gromiła AICS. Dość powiedzieć, że

przez 68 minut przeciwnik prowadził

1:0, zdobywszy bramkę w 30 min. ze

strzału Roika II. Fadła ona po kombi-

nacji całego napadu i po słrzale Strei-

ta, ocli):!>m przez Szymczaka

nych sytuacji pod bramką. Parpan na

środku pomocy grał tym razem wybit-
nie ofensywnie, próbując nawet strze-

lać tla bramkę przeciwnika, jednak bez

szczęścia.
' PtahlicżnoBci jak na dzień powszedni

zebrała się w Tarnowie rekordowa ilość

około 7.000.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Dowiadujemy się w ostatniej chwili,
że Przybytniewski nie będzie walczył
w koguciej w ramach meczu Warsza-

oraz wa — Gdańsk, gdyż ma kontuzjowaną

po natychmiastowym ponownym poda-
^

rękę. Zastąpi go Flisiak, który jest do-

niu przez Streita piłki do Roika. j brze przyszykowany do meczu.

Tarnovia grała znacznie prościej, ale |

skuteczniej i miała miejscami dość wy- ,

raźną przewagę. W 68 min. gry szybki
atak Cmcovii przyniósł jej wyrówna-

nie, zdobyte przez Różankowskiego I z

podania Bobuli.

W kilka minut później liczni zwolen

KRÓTKIE srręcic,

Mecz Polonia W-wa — Tarnovia obfitował w szereg ciekawych . momentów

podbramkowych. Na zdjęciu bramkarz Tamovii Rychlicki łapie piłkę aloko-

wany przez Szularza.

Mecz emocji i słupków
'At-U

CHORZÓW, 3.6. (tel." wł.) . Ruch — AKS 2:0 (1:0). Sensacyjne der-

by śląskie zgromadziły na boisko Rucha 30.000 widzów! Wśród nich

zaobserwowaliśmy prezesa PZ?N, gen. Bonczę - Uzdowskiego i viee-

prezesa Nowaka. Obie. drużyny...w normalnych składach, tylko miej-
sce Broma zajął-naprawdę rewelacyjny Wyrobek, a Cebula okazał

się doskonałą1 witaminą dla obrony Ruchu. Świetną formą błysnął
Cieślik.

a «^L {a,

FINÓWlE podali, telegraficznie skład drużyny Helsinek, która w dniu 8

bm, wyjeżdża do Polski i zmierzy się w sobotę 12 czerwca z ósemką

Warszawy, zasiloną Grzywoczem i Szymurą, Oto skład Helsinek:'Leo Ljun-

berg (51 kg), Arvo Ouvinen (54 Eg)), Matti Tiilikainene (58 kg), Toivo He«k

kinen (62 kg), Larf Karlsson (67 kg), Wilio Nissinen (73 kg), Zekie Arifs-

dhan (80 kg), Vienor Braithwaite (85 kg).

Ekspedycja Finów składać się bę-
dzie z 12-stu osób. Mecz odbędzie się
o godz. 20-ej na kcrtach Legii, to jest
w pół godziny po zakończeniu meczu

ligowego.

p. Derda po na-' Rudzkiego, Symonowicza i Franka.

W składzie Helsinek startują dwaj

bokserzy znani w Polsce, a więc kogut
Ouvinen i piórkowiec Tiilikaitfen. Ou-

vinen jest dziś jednym z najlepszych

kogutów europejskich. Ubiegłego roku

w Budapeszcie znokautował mistrza.

Europy Bogacsa ,w drugiej rundzie. W

Katowicach Fin pokonał na punkty

Bazarnika, mając przez dwie ostatnie

rundy wyraźną przewagę. W ostatnim

meczu Finlandia — Szwecja (12:4) Ou-

vinen pokonał świetnego Ahlina, po-
........ . JZ APITAN PZB

lucy , kibice Cracovn, przezyl. mon.em ( J^ ^^ ^ ^^ Bielewiczem i Nadto na koszt Gwardii znajdą się w i syłając go w 3 rundzie do „9" na de-
krótkiej radości gdy Różankowsrkd II

Feliksem Szlamem postanowił powo- obozie Kwiatkowski i Komuda, ski. Ouvinen jest pięściarzem, który

łać na obóz przedolimpijski do Dzie-j Zakaz startu dia bokserów powo- j Posiada wszelkie zalet? boksera- a

kanki następujących zawodników: mu | iassych na obóz obowiązuje od dnia!
wit:c

szybkość, kondycję, doskonalą

Pierwszą bramkę strzelił Alszer w

25 min. z 25 m, ale należy mu się naga-

na za zbyt egoistyczną grę. .Wyróżnić
należy jeszcze Kubickiego, podobał się
więcej od kolegi z AKS-u repa 'Barań-

skiego, grającego nieczysto i niezbyt re-

prezentacyjnie.
W AKS-ie wyróżniła się cała drużyna,

ale dopiero w ostatnich 30 minutach.

Groźne akcje coraz rzadziej • wywoływa-

ły reiikcje" Mfctórij^lS
1 ^^

wyraźnie nie wytrzymali morderczego
tempa -' pierwszej • połowy. •' Przebieg gr,y

niesłychanie emocjonujący istny mecz...

słupków. W 5 " min.'Kubicki strzela*
1

w

«lupek;, w 13 (szczęśliwej • dla AKS-u)

słupek odbija ostre strzały Morysa i Cie

ślika. W 35 min. strzela z .kolei w słu-

pek Pytel, który jest w świetnej. formie

strzałowej, w odróżnieniu od Spódzieji.
W drugiej połowie 3 bramki zdoby-

wa... kpt. sportowy Alfus, który właśnie

wrócił z Bytomia z wynikiem meczu Po'

lonia — Rymer, -w którym do połowy

prowadzili Poloniści 3:0. W 5 min.

strzał Cieślika w słupek. Od 15; min.

klasy państwowe!
sza Kasperczak, Tyczyński, Kargfel, I i4-ego czerwca.

kogucia: Bazarnik, Brzózka i Grzy-j Qbóz rozpoczn;e sią w dniu 21

wocz, piórkowa: Antkiewlcz, Mafloch,] czerwcg ; będzie trwał aż do wyjaz-

gier pkt.

irRuch 8- 14:2

2) Polonia Byt. 9 13:5

3) Legia 9 12:6

4) Cracovia 8 11:5

5) Wisła 9 9:9

6) Polonia W-wa 9 9:9

6) Rymer 9 8:10

8) AKS 8 8;3

9) Garbarnia 9 S:10

10) LKS 9 7:11

11) Tarnovia 9 7:11

12) ZZK 8 6:10

13) Warta 8 6:10

14) Widzew 8 2:14

st. br.

35:10

Kruża; lekka: Rademacher, Adamski

(junior z Poznania), Baranowski I (Po
J morze), półśrednia: Chychła, Olejnik,

I technikę i cios. A co najważniejsze
i Fin walczy bardzo czysto.

! Piórkowiec Tiil'kaincn posiada ła-

du do Londynu (z małą przerwą hudowę, a. mimo to nie uchyla sic

przed samym wyjazdem). Tak więc,' bynajmniej od wymiany ciosów, a ae

plan przygotowań olimpijskich zosta! i
est

hardzo szybki więc potrafi za-sko-
lO^lft ! Kupczyk z Poznaaia )' średnia: nIcco zmieniony, gdyż początkowo o- f czyć nawet bardzo rutynowanych prze

19:16. Kolczyński. Zagórski, Cebukk,. pó!-j ^fe m^j gj- rozpocząć 15 bm, • ciwn'kówżFin v/ Katowicach wygra: z

17:13

19:13 l.

24:16 |

20:18 j i

22:21

14:15 |;
11:14 i

29:24

10:17 |i

12:14 j:
12:20 I

12:38 i,

się rozp-oczac

ciężka: Urbaślsk. Kubicki (C=®st ).l Jak m6wi
^^

pZB u3r(ja, fet- Bibi ryckim,

ciężka: Klimecki, Stec, Pilecki (Ol- nle--e tendencja wysłania do Londynu
sstyc) ' !Ps -

ne ) ósemki, ale to będzie salezało' powi;adają"się pojedynki: Grzywocz —

Dodatkowo postanowiOEo powołać j od formy, iaką wykażą zawodnicy na Ouvinen oraz Tiilikainen — Czortek.

i obozie.

Jai więc wynika, najciekawiej za-

W NIEDZIELĘ na trasie Warsza-

wą
— Radom — Warszawa

(200 km) odbędzie się ogólnopolski
wyś;'g kolarski o nagrodę. przechod-
n ą prezesa PZKol. F Grłęb'owskie-
go Wyścig ten b«dzie ostatnią elim'-

nac;ą kolarzy przed wyśc.giem Do-

koła Polski.

Start i meta będą na stadionie

OMTUR Okęcie, szosa Krakowska 36.

^tart dla licencjonowanych o godz. 9.

dla kartowiczów na 50 km i dla młó-

dź ieży na rowerach turystycznych na

25 km o godz. 10.

SZTOKHOLM (ebs. wl.) — Na mię-
dzynarodowych zawodach lekkoatletycz-
nych w Sztokholmie bieg na 3.000 ni

wygrał Belg Reiff w czasie 8:32,8
przed Szwedem Nybergiem. W biegu
na 400 m zwycięstwo odniósł Irland-

c?>k Reardon w czasie 48,8 sek.

— W tej chwili pewne paszporty

olimpijskie mają tylko Kasperczak i

Rademacher, powiedział p. Derda.

Szymura musi bardzo się podciągnąć,
gdyż uważam, że ostatnio zaniedbał

się w treningu. Muszę jeszcze wspom

nieć, że jestem przeciwnikiem obsa-

dzenia Igrzysk przez wagę ciężką (je-
śliby Szymura nie chciał stanąć w te;

kategorii), kończy kapitan związkowy.

(kg?

PLOTKARKI WALCZĄ

^

r.jleps-c plotkarki Anglii spotkały się w biegu na 80 m pł., wygranym :de-

cydowanie przez Maureen Gardner (trzecia od lewej).
Fotografia brytyjska

Turmsief

gimnastyczny
ogfwo/cfffflff

Tnrniej państw Bałk.-środkowoeu-

ropejskich w gimnastyce, które miały
odbyć się w Budapeszcie w dniach

11 —13 czerwca, przełożone zostały
na wrzesień.

W miejsce tych zawodów rozegra-

ne zostaną el^minfcie i^mnastyczne.
w których wezmą udz'ał gimnastycy

polscy.

BELGOWIF CHCĄ PRZYJECHAĆ
BEZ OLIMPIJCZYKÓW

Bokserski Związek Belgijski zawia-

domił, iż zgadza się na przysłanie do

Polski ósemki w dniu 27 czerwca ale

bez olimpijczyków. Wobec tego PZB

przypuszczalnie zrezygnuje z tej propo-

zycji.

na Olimpiadę
NEW YORK (obs. wł.) — Ameryka-

! nie wybrali już swą drużynę piłkarską,
| która . reprezentować będzie USA na

| Igrzyskach w Londynie. W skład dru

j żyny wchodzi 15 zawodników. Ekspe-
I dycja przyjedzie do Anglii w lipcu i ro-

zegra szereg spotkań treningowych
z amatorskimi drużynami angielskimi.

Pietraszewski

zwycięża w Łodzi
ŁÓDŹ 3.VT (Tel. wl) — W wyścigu

kolarskim o mistrzostwo okręgu na

trasie" Pabianice — Sieradz — Pabiani-

ce o łącznej długości 100 km brało

udział 15 zawodników, w tym czołowa

grupa kolarzy łódzkich. Na metę, mi'

mo defektu łańcucha pierwszy wpadł
Pietraszewski (Partyzant) wyprzedza
jąc pozostałych o długość koła w

2:58,41, na 2 miejscu Czyż na 3 —

Grzelak, 4 Wojcieszek, 5 Stolarczyk,
6 Sąłyga, 7 L. Leśkiewicz.

LUBLIN POD SKRZYDŁA WOZB

Lubelski Okręgowy Związek Bokser-

ski zwrócił się do WOZB z propozycją
włączenia okręgu lubelskiego w zasięg
organizacyjny Warszawy.

LEKKOATLETYKA W ISLANDII

REIKJAWIK (obsł wł.) W.el-

ki e międzynarodowe zawody lekko-

atletyczne zorganizowane na Islandii

z udziałem-Anglików, przyniosły sze-

reg dobrych rezultatów,

Bailey, doskonały sprinter z Tryni-
dadu, zwyciężył w biegu na 100 m

w czasie 10,6, a 200 m w czasie 21,7,

Finley wygrał 110 m pł. w 15,4, Tar-

raway przebiegł 800 m w 1:55,5, a

Patersson skoczył wzwyż 1.92,

inicjatywę przejmuje bezapelacyjnie
AKS oto rezultaty: 15 minuta Pytel
strzela dwukrotnie raz szczura, 2 razy'
zbyt wysoko. 20 min. Spodzieja strzela

pięknie — Wyrobek wspaniale łapie. 30

min. Wyrobek broni dwukrotnie jeszcze

lepiej, mż przed dziesięcioma minuta-

mi. 40 min. Wyrobek odbija rzut karny
b. pochopnie podyktowany przez sędzię

—Szndjdra-za-aasiTzelcną.ręfcę. Nie

był . tó zresztą jedyny błąd sędziego.
Organizacja'. godna specjalnej pochwały;.

Kazimierz

MmMMM
TWIERDZI, ŻE

NIE ZNOKAUOWAŁ

, ZAGÓRSKIEGO...
;

Czytaj str. 6

DOSKONAŁE WYNIKI PŁYWAKÓW.

WĘGIERSKICH

W świetnej formie przedolimpijskiej
znajdują się pływacy węgierscy, którzy
ostatnio uzyskali następujące wyniki:
100 m. stylem dow. Szatmari 58..6 —

Nyeki 59,6, — 1 .500 m. Mitro 19,31, —

Csordas 19,59,4 — Tatos 20,05,6 —

200 m. klas. Neinetli 2.46,8 200 klas.

pań — Eva Novak 2.58,8.

RYBNIK ZOBACZY
NAJLEPSZYCH ŻUŻLOWCÓW

KATOWICE, 3.VI (Tel. wł.) — W niedzie-

lą, 6 czerwca, odbędzie sią na • torze. w

Rybniku, pierwszy mecz motocyklowy kla-

sy A pomiędzy. CTCIM Częstochowa — a

Pogonią Katowice i' RKM Rybnik. Jedno-
cześnie na-tym samym' boisku . rozebrany
zostanie cjrggi mecz A-k!asy pomiędzy Po-

lonią Bydgoszcz — Legią Warszawa i Po-

lonią Bytom. Mecz ten miał być organi-
zowany przez Polonię Bytom, która nie-

stety nie mogła uzyskać zezwolenia na

rozegranie meczu na torze w Bytomiu,
względnie w Gliwicach, skuikism czego

przeniesiony on został do Rybnika.
Dzięki temu Rybnik zobaczy psjedynki

najlepszych żużlowców Polski, z jerzym
Jankowskim (Polonia Bytom), Budą i Buni-
nem (Polonia Bydgoszcz), Draga, i Bre-
slauerem (Pogoń Katowice) oraz Miechow-
skim CTCIM na czele. Początek zawodów
o godz. 16-ej.

Upoważnia się Zarządy Do'no !
'^Wsgo

Opolskiego oraz Śliskiego OZPM do wy-
dawania .zezwoleń w imieniu PZPI»! klu-
bom klasy A, B i C na rozgrywanie za-

wodów międzynarodowych z s^:iednimi
drużynami czeskimi w rnmscb ruchu p'rzy-
granlcznogo, a v/i?c w łych wypadknch
kiedy nie jost koniecznym uzyskania wiz.
Na zawody rozgrywano z drużynami cze-

skie) Ugl piłkarskie] oraz przez towarzy-
stwa Klasy. Państwowej zezwoleń udzie-
la tylko WG i D PZPN.

O każdorazowym udzieleniu zezwolenia
na rozegranie , zawodów międzynarodo-
wych prosimy natychmiast, powiadamiać
PZPN.
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follcy bez sensacji
Lsfk wfpywa zasłużenie z Poloniti 1:0 (0:0)

W dżentelmeńskiej atmosferze

bHS ipi i Itoem 6:z
Legia — Polonia 1:0 (0:0). Bramkę

dla Legii zdobył Górski. Sędzia p.

Bergtcl, widzów ok. 10.000.

Legia: Skromny, Serafin, Knys, Wal-

ko, Szczurek, Milczanowski, Mordar-

ski, Szaflarski, Grządziel, Górski, Cy-
ganik.

Polonia: Borucz, Pruski, Gierwatow-1

jki, Brzozowski, Wiśniewski, Szczawin- ;

ski, Szczepaniak, Wołosz, Jaźnicki, Szu '

łan, Ochmański. j

Tradycja '
tzw. świr-tej wojny ściągnę- '

la na stadion WP, mimo powszedniego
dnia „niezłomnych" zwolenników war-1

=zawskiej piłki nożnej. Na wstępie pod j
kreślić należy, że mimo wielkiej staw-'

ki i zażartej rywalizacji, datującej się i

nie od dzisiaj, mecz miał przebieg spo ,

kojny, gracze trzymali nerwy swe na

wodzy, walczono zażarcie i ambitnie,
ale bez złośliwości i s tego tytułu na-

leży obu zespołom wyrazić uznanie.

Legia wygrała. Wygrała zasłużenie,

gdyż w sumie była drużyna lepiej przy

gotowaną

lomon

ŁÓDŹ. 3 .6 (TeL wł.) . ŁKS — Wiktncl Po drugiej stronie działo się rozmai.

formy. Nie miał on wprawdzie specjał- jego afhbicję, ofiarność i doprawdy widl. 6:2 (4:1). Bramki dla zwycięzców strze' cie, były utoniemy, iiedy piątka ofensyw
nych grzechów na sumieniu, ale nie jest ką klasę, jakiej życzylibyśmy młodszym liii: Janeczek 3, Baran 2, Łnć I 1, dla! na Widzewa gościła aa poln podbram-
to jeszcze Gicrwstowski ze swych naj- jego zastępcom, ale właśnie dlatego wol Widzewa obie Fornalczyk. Sędziował p.i kowym przeciwnika. Nikt jednak me

lepszych czasów. Pruski musi pracować nom nam zdobyć się na doprawdy Olewski z Krakowa. Widzów 7.000. j kwapił się do strzału. Cichocki pilnowa
nad wykopem zbyt wiele jest „fałszów".; szczera i przyjacielska radę, bv pamie-' , „,_ _

... , , nr, pozbawiony kontaktn z łącznikami
i, . ., T....f .

• ŁKS: Szczurzynski, Włodarczyk, Ko- F
-

tal, ze z areny najlepiej zejsc, gdy jest' _ T- ITT-TRR I był bezradny. Mimo to dal próbkę swo-
KTTffA PYTATŚT • c . .. i pera, Pegza, karolek. Łuc I, Hogen- '

~
. j> --

...
»

r1A
się u szczvtu. Starvm jego przvjaciolom , , „

-

, r>- . . jego talentu. O indolencji strzałowej
VJuł•J- •.,•• ul. . . , . . .. », do-f, Baran, Janeczek, Pietrzak, Sidor. \1Ł

. . . ,

i\apaa był niegdyś najsilniejszą bro- nie sprawia żadnej przyjemności słucha- J napastników Widzewa wymownie sv.-iaa.

nią Polonii, dziś... Nie możemy kierów-! nie uszczypliwych uwag widowni, kti-ra j Widzew: Racz, Reszka, Kopsniewski,
!

czy f=kt, iż Gbyl nie zdołał trafić w

gdyż zarówno Erzo- nictwu Polonii wybaczyć zmarnowanie zbyt szybko upaja się i zbyt szybko Stempel, Konarski, Saby, Sadowski, bramkę nawet z rzut karnego- Podkre-

czawiński spisywali się Ochmańskiego, który zresztą i sam się skłonna jest obrzucić kamieniami daw- Fornalczyk, Cichocki, Gbyl, Marciniak." £Uć nstomiast należy wzorową atmosfet

sagubiŁ Wczoraj miał jeden strzał, któ- nych ulubieńców. j Mimo, iź ŁKS wystąpił do tego spot-; rę na boisku i widowni. Byl to jeden i

ry przypominał dawne czasy. Również Wołosi grał poprawnie, ale nie wiele ? k"" 3 Łez Łącza i Lucia II z chorym najbardziej fair prowadzonych meczów,

ponadto. Trudno zresztą w tak nierów- . Hogendorfem potrafił rozstrzygnąć mecz; jakie oglądaliśmy w tym sezonie. Sędzim

nym otoczeniu osiągnąć większy efekt. ?na
korzyść i choć wynik ostatecz-; p. Olecki nie dopuszczał zreszt? do naj.

. nv należy nważać za zbyt wysoki, to] mniejszvch przekroczeń i był ai do prze
O grze me ma sie co rozwodzie. W .

_

•-»
, j '. _. , ,

.„. .*,- . i zwycięstwo biało-czerwonych me podle-: gady uważny. Pierwszą bramkę przy wy
pierwszych 2D minutach Lesia miała wyj J...T -

. .. . , , ,. ,t
i ga dyskusji, inna sprawa, ze zawody; bitnej pomocy bramkarza zdobył Jane»

i stały na słabym poziomie, ŁKS tylko; czek z rzutu wolnego w 6 min. W 16

był zupełnie dobry, tylko również wy-

kazywał chwilami pociąg do kunktator-

! stwa.

W drużynie Polonii po Boruczu wy-

mienimy Wiśniewskiego. Mimo niskie-

go wzrostu zaszachował on niemal cał-

kowicie znacznie wyższego Grządziela,

zabierając mu nawet górne piłki. Po-

moc była Locbjże najlepszą formacją

„czarnych koszul'

zowski, juk i ?

dobrze, ten ostatni dzięki szybkości dwu

krotnie wpadł w linię niebezpiecznego

strzału, ratując sytuację.

Nie dostrzegliśmy jakoś awizowanego

powrotu Gierwatowskiego do dobrej

wy wyro
na Bdnym Ślnska

WROCŁAW I.YI (Tol. wt.) — W irede

oćbySo lis posiedzenie Zarządu DOZPN,
, na którym rezryjtrywsne było odwoianie

bardziej równą. O ile akcje ; pa{awasu i CK70R Jelenia Córa w łpra-
„IegioniiiówTM rozwijały się przeważnie

płynnie, to po przeciwnej stronie kon-

strukcja oparta była na dorywczych wy

«kokach. Czasami były one niebez-

pieczne, ale wynikały raczej z ambit-

nego biegu, niż jako konsekwencja do-

brze przemyślanego i przeprowadzone-

go ataku.

Zwolennicy Polonii powiedzą zapew-

ne, że mimo usterek drużyna ich miała

możność utrzymać wynik na równi. Je-

śli jednak obiektywnie obliczą obu-

stronne możliwości i ezanse, dojdą na-

pewno do wniosku, że rwycifstwo na-

leżało się przeciwnikowi.

U Legii stwierdziliśmy z zadowole-

niem podwyższenie się poziomu technicz bójtza,

nego i uzyskanie na tym polu pewnej
^

podstawowej normy. Umiejętności te ... ... . . . , ,. ,,

v 3 J ti niedzielę i bm. na krytej pływalni
umożliwiają rozwinięcie gry na wyższym w.- oilawia odbędzie tlę mecz piywacki
szczeblu. I pomiędzy drużynowym mistrzem PoiJki

Gorzej dzieje się pod tym wzglrdem] Pia,lem ' miel " OHłm ^^

u Polonii, "której człony sf mniej do-

brze dopaeowcne. Stąd zahaczenia i tar

cia, stad trudność w taktycznym rozwią

sywaniu problemów. U niektórych za-

wodników spadek poziomu jest aż nad-

to widoczny, u innych nie widać specjał

nych postępów a inhi wreszcie powinni

by śobie zdać sprawę, że czas już'prze-
szedł.

wis po-bawienia teh udziaiu w rozgryw-
I kach fiR8"owyeh. Na zebraniu obecny byt
! potny $!s*ad Zarznda, oraz W&D, dyr.
i V/UKF, przedstawiciele zainteresowanych

k'ubów i prasy. Po dwugodzinnych deba-
tach zapadło sa'omonowe rozstrzygnięcie.
Do finałowych rozgrywek zostało dspu-

| liritonyeh i drużyn. Z frupy I — Fo'ont«,
izII—Bersa, zl!l—tenIPafawagi

IV
_

CMTU9 Je!nn!a Oćra I I Kt Wszyłt-
I !:'o tina!o?/e dotyrhera-vve ro;gryv/I;l
I sec lały za'iczone. Ro-rry^ki rjrupy fina-

j !rv/c) erfbywać t!o będą we wtorki,
czwartki I niedziele.

W tzv/artek J hm. rozegrany został to-

warzyski meez piiSrarski, w M5rym Pafa-

v;cg pokonał WUZ ¢:1 (2:1). Bramki zdo-

byli Himczko, Paioezny, Kawałek i tamo.

Dia pekonanych lateckl.

Szularza widzieliśmy już w lepszej for-

mie. Dlaczego kazano Jaźnickiemu za-

jąć miejsce Świrarza, czy po to, by zwol

niło się ono dla Szczepaniaka? Efekt

był prosty. Jaźnicki nie umiał na pozy-

cki tej wyzyskać wszystkich swych moż-

liwości, a Szczepaniak miał kilka po-

dań i zdaje się dwa rzuty wolne przy-

pominające przeszłość. W drugiej polo-
wie zmienił n-iejsce z Jażnickim.

DOBRE RADY
Mamy zbyt dobrze w pamięci wspa-

niałą karierę Szczepaniaka, pamiętamy

równała. W drugiej polowie po kilku'

energiczniejszych zrywach Polonii Le-
w pierwszym kwadransie przeprowadził min. Łnć egzekwował rzut wolny i —

, kilka udanych i efektownych akcjL W_ ŁKS prowadzi 2:0. W 21 min. Janeczek

taL (TM) loty.

BYTOM, 3.6. (tel. icU. Polonia, By-
tom — Rymer, Rybnik 3:1 (3:0).

Polonia Bytom: Wieczorkowski, Gro

chowski, Komorkiewicz, Szmidt, Lelcn

r.?k, Strzcwiczek, Wiśniewski, Kula-

wik, Smidt, Matyas, Trampisz.

Rymer: Chromik, Pytlik, Frankę,

(Matloch), Motyka, Gajewski, Matloch

fjar.tk), Dybała, Kurzeja, Pierchała,

iliida, Janik (Frankę). Sędzia Stopa z

Krakowa. Bramki dla Polonii: Tram-

pisz 2, Matyas 1. Dla Ryinera Ruda.

? ,
*

. ; okresie tym bardzo sprawnie funkcjono-! c!owa zamienił na 3 bramkę dokładMt
. la przez Gorskiego bramkę. Od lej porv; . „„

•
_ , ,

I . .... .

" i wala wspoipraca pomocy z napaaem, centrę Hogendorfa.
I^SnZ 6,ę " "° ny me ""i ^^

lewoskrzydłowym Sidorem' Wi(Jzew w ciggn „

^

«zyskuje *

| | zaprezentował się b. korzystnie, później; rflgL w 3g mi|Ł
^^^

przejmuj*
f5 ^ 0 ,^ d0br2e 1 UWażnie P " Berg ":j ednak cała drnżynł obni

żyła znaczniej gjow? Jośrodkowęiiie MarrinWV. i

i sknje pierwszy punkt dla swej drużyny.
I W 44 min. Baran po rzucie wolnym «d»

I bywa 4 bramkę. Po przerwie w 10 min.

[ ten sam gracz po solowym raidzie «d

; środka celnym strzałem pod poprzeczkę

zdobywa 5 bramkę. W 2 min. pćioiej i

Janeczek głowę podwyższa wynik u

6:1. Wynik ostała w 33 min. Fernalcxyk

wykorzystując idealne podanie Cichoc-

kiego^
•

ŁÓDŹ, 3.5 (TeL wt). W paniedzMek
na torze w Hel en owi e Łódzki TUR erga

niznje interesujęey wyścig kolarski as

dystansie 50 km, w którym rtartowrf

I będą obie zwycięskie drużyny Polskie
'

w wyścigu Warszawa — Plagi i Praga
— Warszawa.

po zwycięstwie nad Rymerem
vr czołówce tabeli ligowej

Drużyna Rym era, która przyjechała ' cydowanie, przyczyni szczególnie ree-

do Bytomia opromieniona niedawnym; bezpieczne były szybkie skrzydła do-

zwycięstwem nad warszawską Legią, roz ; brze grającego jaka całość ataku. W

czarowała publiczność zebrań; w licz- j pierwszej połowie wyróżnili się Wie-

bie ponad 10 tys. Drużyna gości nie niewski, Trampisz i Kulawik. W po-

prze dsta wiała nic ponad przecięła^ i je j mocy Lelonek, który był najlepszym

dynie Chromik w bramce zasłużył na, graczem na boisku. Obrona go^odarzy
kilka ciepłych słów. Atak Ryrnera za- j słaba, Grochowski zaś wręcz beaia-

wiódł całkowicie. W pomocy najlepszy ! dziejny. Polonii wyszedł na dobre za-

Gajewski i po przerwie — Janik.

ZASTRZYK MŁODEJ KRWI

Polonia do przerwy przeważała zde-

isłno n formę
i iiHfVQatbQwiiIa Ombsimię 4:0

POCHWAŁA BRAMKARZY
Na pełne uznanie zasłużyli ob-ij bram

karze. Zarówno Slcromny, jak i Borucz

byli doskonale usposobieni i mieli impo

nnjące momenty i tym też należy tłu-

maczyć do pewnego stopnia jednobram.

ko^vy wynik.

Br:ik Warlismana nie odbił się na
n

. Foryszewski, Nowak,

grze Logii, której obrona wyrar.nie się czak.

poprawia. Powinna jednak pamiętać, że

z chwilą gdy Szczurek wchodzi w akcję,

należy go koniecznie asekurować, gdyż
każde jego ewent. uchybienie otwiera

drogę wprost do bramki.

Szczurek grał zresztą dobrze i hamo-

wał wszelkie zapędy przeciwnika prze-

bicia się środkiem. Mnmy mu za złe, że

wyprowadziwszy piłkę do przodu pró-

buje zwodzić. Jest w tym zbyt wielki

procent ryzyka, szczególnie, gdy wynik

spotkania nie jest jeszcze zabezpieczo-

KRAKÓW, 3.6. (tel. wł.). Wisła —

Garbarnia 4:0 (3:0). Bramki: 6 min.

Kohut, 39, Kohut, 44, Gracz, 79 Gracz

z karnego. Sędzia p. Fronczyk z Tarno-

wa. Widzów ponad 6 tys.

Garbarnia: Jakubik, Śliwa, Rakoczy,

Górecki, Jasiewicz, Ka1ir'ń=ki, Parpan

Sołek, Igna-

Wisla: Jurowicz, Kubik, Flanek, Da'

widowicz, Łyko, Filek I, Giergiel, j 3 Garbarnie: inną

Gracz, Kohut, Mamon, Cisowski.

Drugie z kolei małe derby Krakowa

przyniosły piękny sukces Wiśle, która

przełamawszy passę "niepowodzeń, za-

czyna piąć się ku górze tabeli.

Czwartkowe zawody na boisku Wisły

były nie tylko walką o punkty ligowe,'
lecz i o puchar „Echa Krakowa", ufun-

dowanego dla najlepszej drużyny kra-

kowskiej. Lepszym stosunkiem bramek

był wcale złotym środkiem drużyny, bramkę, pozostałe były nie do obrony.

strzyk młodej krwi z rozwiązanego klu

bu Rozbart. Grający dopiero drugi
mecz Strzcwiczek, w pomocy, jest ja-
szcze dość surowy, jednak Wyrobi się
na dobrego prawego pomocnika. Smidt,!

jako kierownik napadu zbyt wolny.

Polonia, która w pierwszej połowie
| miała 55 procent z gry, po przerwie

ograniczyła iię do defensywy. Bymer
2L wszelkf cenę etąrął się poprawić

wynik, jednak drużyna ta nie wykazała

należytego zgrania, atak zawodził pod

bramką, a nieliczne strzały były nie-

celne.

—

„ . .... ,. . .. prowadzi obeeme Wisła. Wisła zaprę-
ny. wąsko i Milczanowski wywiązywali , ... .... ,..

JŁ__ j , , . , zentowala ssę publiczności krakowskiej
w nowym składzie, w którym brak było
Legutki i braci • Wapienników, nato-

miast wystąpił po długiej przerwie Gier

giel, a na lewym łączniku zadebiuto-

wał Mamoń, któremu PZPN zezwolił

już grać w drużjiiie krakowskiej Wi-

sly.

Wisła weszła na boisko z silną wiarą

się dobrze ze swogo zadania, aczkolwiek

w pierwszej fazie pomoc ma na sumie-

niu niedokładność podań. Piłki walono

daleko do przodu, tak, że były one nie-

osiągalne dla własnego napadu. I

MAŁA PROŚBA |
W napadzie brak było Oprycha, któ-'

rego nie potrafił zastąpić Grządziel. Nie w zwycięstwo. Widziało się to już po

żałował wprawdzie wysiłku, ale.„ nie pierwszym kwadransie gry. To nie była
szło to tak jak należy sobis życzyć. Trzy juź ła bezradna Wisła w meczu z Ry-
ma! się jednak lepiej, niż spo dzie wal iś- merem. Zdobycie pierwszej bramki już
my się. Górski rzucał się na lewo i pra-' w 6-ej minucie było bodźcem do dal-

wo, strzelał gdzie i kiedy się dało, ale'iZej ofensywy. Toteż od 20 minuty Wi-

niemal w ostatniej chwili zmusił wresz- 5}a panuje niepodzielnie na boisku, a-

cie Borucźa do kapitulacji. Górskiego takuje, strzela i zdobywa bramkę,
poprosimy jednak bardzo uprzejmie nie. Pierwsza połowa przesądziła już losy
wracać do nawyków z roku 194041 i nie meczu, druga część zawodów była tylko
przetrzymywać niepotrzebnie piłki.

^

formalnością. Wisła nie wytężała się
Wczoraj odczuwał on pociąg do bawię-

^

zbytnio, nie interesowała już kwestia

nia się, które bynajmniej nie upraszcza strzelonych więcej jednej czy dwóch

ło akcji. Poza tym — wszystko dobrze, bramek, gdyż 2 punkty miała w kie-

Szaflarski grał przeciętnie, ze skrzydło- szeni, a w perspektywie ciężki mecz w

wych podobał nam się lepiej Mordarski, niedzielę w Krakowie z Cracovig.

Atutem Wisły był jej atak, który
miał dawno niewidziany ciąg na bram-

kę i dyspozycję strzałową. Prym wiódł.

Kohut, "nawet Gracz, mimo nieprzyjem-
nych osobistych perypetii w ciągu o-

statńich 24 godzin, przysłużył się dru-

żynie zdobyciem 2 bramek. Wyposzczo-
ny przez przymusowy odpoczynek Gier-

giel, szalał, gdy dostał piłkę i rwa! jak
z kopyta naprzód. Silny Mamon będzie

Trio obronne nie miało wiele pracy i

trudnego zadania wobec słabej formy i

•ry Garbarni.

Czwartkowa bezsilna Garbarnia nie

mogła zdobyć się nawet na honorową

bramkę. Garbarnia zawiodła zupełnie.
Trudno poprostu uwierzyć, jak dalece

zmienna jest forma tej drużyny. W cię-;

gu 3 tygodni widziało się na boiskach'

Cracovią, inną z
'

ZZK i również inną z Wisłą. Jedynym
:

jasnym punktem drużyny był Nowak na

środku ataku. Niestety jego piękne i

mądre zagrania nie znajdywały żadne-

go zrozumienia a współpartnerów po

prawej i lewej stronie. W pomocy wy-

różnił się tylko Górecki, który poza tym

w pierwszej połowie wyratował Garbar-

nię od 'niechybnej bramki wybijając

piłkę z samej linii, gdy Jakubik na chwi

lę opuścił bramkę. Obrona grała b. sła-

bo do przemy, po przerwie rozegrała

się, ale ataki Wisły już były mniej groź
ne. Jakubik zawinił tylko pierwszą

Poza tym Jakubik miał wiele szczęścia. PRZEBIEG GRY

Pierwsza bramka padła już w 6-ej mi- ! Gr
*

roz Pocz:rna ^ ^ V"TM**TM

nucie, gdy Kohut, minąwszy wybiegają-
Po!mii

*-
iużw16min " Trampisz strze

la pierwszą bramkę. Dalsze minuty
cego z bramki Jakubika, posłał piłkę do

pustej bramki. Do 20 minuty utrzymu-

je się wyrównana gra. Od 21 minuty
Wisła opanowuje boisko i aż do końca

pierwszej połowy przeważa zdecydowa-

nie, zagrażając raz po raz bramce Gar-

barni. W 39 min. Filek strzela na bram

kę, piłka odbija się od poprzeczki, a

Kohut poprawia, lokując piłkę w le-

wym rogu bramki. Wisła prowadzi 2:0.

W 5 min. później Gracz z wolnego z 20

metrów za faul Rakoczego na Kohucie

zdobywa trzecią bramkę dla Wisły.

przynoszą szereg ataków Polonii. W 40

min. Rymer marnuje okazję do zdoby-
cia bramki z wolnego. W 3 min. póź-

niej lekką główkę Smidta dobija Ma-

tyas. W 45 min. Trampisz pięknym
strzałem zdobywa trzecią bramkę.

Po przerwie Rymer atakuje zawzię-

cie, chwilami niemal cała jedenastka
Polonii jest na swojej połowie boiska.

Wreszcie w 19-ej min. Ruda niskim

strzałem poprawia wynik na 3:1. Już

w następnej minucie Matyas strzela o-

Zagłębiowska kl. A
na finiszu

SOSNOWIEC 3.VI (Teł. w'-) — Zsgłę-
biawscy piłkarze w szybkim tempie: zbli-

żają się do końca rozgrywek mittrzsw-
skich * ki. A.

Po tytułu mittrzowsga pretendują
dwie drużyny RKS Zagłębie i RKS Sar-
matia Będzin, do spadfeu zaS Cyklon. Pło-
mień i Zew. O tym- feto zdobędzie za-

szczytny tytuł mistrza klasy A ZOZPN za-

decyduje nadchodząca -niedziela.

Zagłębie ma do rozegrania jeszcze
mecz z Zewem na własnym terenia I nie

ulega wątpliwości, że z tego meczu wyj-
dzie lako zwycięzca. Sarmatia wyjeżdża
do Cyklonu. Cyklon na włainym teienie

jest b. groźnym przeciwniikem dla naj-
lepszej drużyny. Mecz niedzielny ma dla

Cyklonu szczególne znaczenie, albowiem
w wypadku zwycięstwa utrzyma się dale}
w kl. A . Płomień — Milowice zmierzy
się z Sosnowieckim RKU. W spotkaniu
tym za faworyta uchodzi RKU.

TERMINARZ LIGOWY

^

Wydział Gier i Dyscyplin? PZPN

Tym razem Kolejarze
przejechali się po Warcie 2:0
POZNAŃ. 3.6 (Tel. wł.). ZZK Poznań zasilony piłkami nie umiał przeprowa-

— Warta 2:0 (1:0). Bramki dla ZZK\ dzić prawie żadnej skoordynowanej
uzyskali Polka i Jemioła. J akcji, przy czym dyspozycja strzałowa

Warta: Krystkowiak, Dusik, Staniak, pozostawia wiele do życzenia.

przełożył spotkania ligowe wyznaczo-

ne na dzień 20 czerwca rb., rozkła-

dając tą rundę na 3 dni: w dniu 17.VI

. , , _ , . , Polonia W-wa — Ruch i AKS — Po-
stro, jednak Chromik nroni, wybijając > • o . <: ,nvr p

-

n
• r. , . .t . , ., ,

-

,. . . Iowa Byt., w dniu 19.VI Cracovia —

l o przerwie Garbarnia usiłuje atako- pitkę nad poprzeczka, sędzia nie od- * T^r> .»w *
.. .w., _

-ii ł wn• • ji•« • •j» ~ -r^ ŁKS, ZZK — Legia i Widzew — Taf-
wac, ale bez skutku. W 34-ej mm. pada cwizouje jednak rogu. W nastepnvch :

. ,. „„ TrT . „ .

. . . ,, . novia. w dnm 20.VI Wisfs — Warta
minutach utrzvmuje się w dalszvra cia > . „ _ ,

V, . , , ńi i1 Rymer — Garbarnia,
gu przewaga Rymera, jednak Polonia j
zdobywa się na kilka pijnych akcji, I pRANCJA _ B£T,GIA
których motorem są Lelonek i doskona.

le grający w tej połowie, Wiśniewski.! PARYŻ (Obsł. wł.) —W dniu 6 czer-

Trampisz, który pilnowany był dobrze i wca

piłkarska reprezentacja Francj'i
przez obrońcę Pytlika, w drugiej poło-' rozegra międzypaństwowe spotkanie
wie, nieco wypompowany, opadł na si- z

Belgią. W dniu 12 czerwca Francu-

ostcinia bramka z rzutu karntio za faul

na Kohucie, Gracz zdobywa 4 bramkę
dla Wisfy.

Sędziował p. Fronczyk z Tarnowa —

dobrze.

łach.

Ostatnie minuty przynosz; przewagę

PoloniL Sędzia szeregiem swych myl-

zi spotkają się t. CSR w Pradze,

Przeciwko Belgii wystąpi następa*

Jący skład: Da Rui, Hueguet, March«,
nych decyzji krzywdził zarówno jedna,' Ćuissard, Gregoire, Proulf, Flemeiea,

jak i drugą drużynę, Baratte, Bocgiorni, Ben Barek, VaasL

dla niebezpiecznego strzału. Cyganik

Praga ustaliła
sBćł&d!

przedwks Śląskowi
PRAGA (Obsł. wł.) — Reprezen-

tacja piłkarska Pragi, która w dniach zdaje się dobrym nabytkiem w kwintc-

12 i 13 bm. rozegra 2 mecze na Ślą- cic
ofensywnym czerwonych. Ci?ow>-

Bku, została }uż ustalona: Rocek^ki nie miał swego dnia. W pomocy
i bardzo pracowity był Dawidowicz, no-

Dersak, Rubaa, Stcpan, Jelinek, Ka-I
^^

Wińy Nic nstępQwal mu

lous, Buchta, Vlk, Menclik, Kokstejn, pjjek I, natomiast Łyko na środku po-

Rieger, Cejp, Golob, Kopecky, Srsen. 'mocy mało wykazywał inicjatywy i .nie

Skrzypiński, Czapczyk, Groński, Melo-

sik, Skrzypniak, Orłowski, Kaczmarek,
Gierak.

ZZK: Tomiak, Wojciechowski I, Sob-

kowiak, Matuszak, Tarka, Słoma, Woj-
ciechowski Q, Białas, Atlasiński, Anio-

ła, Polka.

Piłkarskie derby lokalne wywołały
wielkie zainteresowanie w kołach spor-

towych Poznania gromadząc na stadio-

nie kolejarzy w Dębcu porr.d 7 tys. wi

dzów. Spotkania miejscowych mają ?wój
specyficzny charakter — wojny ner-

wów. Tak też było dzisiaj, zwłaszcza do

przerwy
— obie drużyny miały okazję

do zdobycia bramek, lecz w ostatniej
chwili nerwy odmawiały posłuszeństwa.
ZZK wykazało doskonałą kondycję fi-

zyczną i skuteczną grę zespołową.

Warta wystąpiła z rezerwami, bez

Wajsa w obronie, Kaźmierczaka w po-

Czapczyk, który zadebiutował jako
środkowy pomocnik, okazał się dosko-

nałym stoperem i był najlepszym gra-

czem na boisku. Dobrze sekundował

mu Skrzypiński, porawaający się z me-

czą na mecz. W obronie cały ciężar
spadł na Dueika, który obok Krystko-
wiaka był najsilniejszym punktem War-

ty.

Drużyna ZZK nie bawiła się w żad-

ne hiperkomhinacje, długimi podania-
mi zdobywała pole i nie czekając strze-

lała z każdej pozycji. W ataku wyróż-
niał się swą ruchliwością Anioła i Pol-

ka, których strzały często niepokoiły
Krystkowiaka. Pomoc ZZK grała szyb-
ko i doskonale kryła napastników zie-

lonych, trio obronne stanęło na wyso.

kolei zadania.

Pierwsza część zawodów wyrównana.
W 44 min. jeden z ataków ZZK przy-

7 walk - 1 zwycięstwo
W Zagrzebiu leżymy na łopatkach

mocy, Smólskiego i Gendery w ataku, nosi prowadzenie przez Polkę, po

na skutek czego nastąpiły przesunięcia J 3-krotnym zbombardowaniu bramki

w drużynie, które okazały się szczęśli- Krystkowiaka.
wym pociągnięciem, jeśli chodzi o de- Po zmianie stron niespodziewany prze

fehsywę. Natomiast jeżeli chodzi o atak bój Anioły w 12 min. przynosi ZZK

to on ponosi winę za porażkę. Dobrze drugą bramkę.

W ZAGRZEBIU rozpoczęły się
w ramach Igrzysk Bałkańskich

i Środkowoeuropejskich zawody w

zapaśnictwie. Na starcie stanęli naj-

lepsi zawodnicy Albanii, Bułgarii,

Czechosłowacji, Węgier i Wolnego
Miasta Triestu.

W pierwszym dniu rozegrano spot-

kania w trzech najniższych wagach.
Z Polaków wygrał jedynie Toboła w

wadze k3guciej, Rokita i Marcok po-

nieśli natomiast porażki.

ramach dalszych sjpotfcań za-

Cuzdi'emu; Nahmias (Triest) wygrał
również ńa punkty z Bułgarem Hri-

stowem; Węgier Szilwasi położył aa

łopatki Zabrańskiego (Czechosłowa-

cja), a Bati (Rumunia) wygrał x Emi-

novicem (Albania).

W w. średniej: Kis (Jugosławia) od-

niósł zwycięstwo na pnnkty nad Wę-
grem Nemetham; Bułgar Pendzer poło-

żył na łopatki Lesika (Albania), a Spli-
tek (Czechosłowacja) pokonał Poropata
(Triest).

W w. półciężkiej: Polak Bajorek
painiczych, rozegranych w Za- j

grzebiu podczas turnieju o m-strzo-j przegral 2 Ham Plcm (Czechosłowacja),
stwo Igrzysk -Bałkańskich startowali i Wfgier Taran >"P ołoż >" ł Rmnuna Ferrai

4-ej Polacy, którzy walki przegraii. I na ,opfltkL

W w. lekkiej: Węgier Ferenc po- j W w. ciężkiej: Rumun Kokosz poło-
konał na punkty Rumuna Czarnowa; j na łopatki Jugosłowianina Bcgasa,
Stróżek (Polska) przegrał z Czechem 'a Ruzicka (Czechosłowacja) odniósł

Tuhy; Jugosłowianin Jancus wygrał i .punktowi zwycięstwo nad Bułgaicem
7. Ruir.unem Benko. j Marinowem a Bobis (Węgry) wygrał •

W w. pćłśredniej: Gołaź (Polska)! Kozyrskim (Polska) kładąc go na obie

uległ na punkty Jugosłowianinowi! *°patkL
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CebuSsk i St®c - to

OMÓWIENIE turnieju przedolimpij- j Jest bowiem prawie łysy, mimo że I prze(j wojną pzB prowadził rozsąd- jak się zdaje, w przyszłości będzie
skiego w Łodzi nie byłoby wy vj ma dopiero 21 lat. Kwiatkowski w rai i ną „politykę zagraniczną", polegającą walczył w kategorii półciężkiej i mo-

czerpujące, gdyby nie wspomnieć o strzostwach Polski walczył w kate- j na przeprowadzeniu meczów między-.
że stanie się zastępcą Szymury,

roli młodej generacji w tych zawo- gorii średniej. Mamy jednak wraże-. państwowych jednocześnie na dwu!
^

półciężkiej nieźle wypadł Urba-

dach. Podobni-, jak w czasie mi- nie, że półśrednia lepiej mu odpowia frontach. System ten pozwolił na szli- I nia k ze Śląska, bokser o dość silnych
strzostw Polski, dokonano kilku „od-' da. Bokser ten walczy według szko-1 fowanie młodego narybku. Tak np. I ciosach z obu rąk. Szkoda tylko, że

kryć" na młodym froncie — tak sa- j ły francuskiej, kryjąc się dobrze. Po- j gdy pierwsza drużyna spotkała się ze Urbaniak zbyt mało uwagi zwraca na

mo i turniej w Łodzi przyniósł nie- j trafi skutecznie boksować w zwar- j Szwecją, druga dajmy na to walczyła czystość walki,
spodzianki i to dość przyjemne. Nie J ciach, a półdystans najbardziej mu od ! z Łotwą czy Holandią. W ten sposób]
były to rewelacje, ale w każdym ra-; powiada. j młodsi i obiecujący bokserzy zdoby-

zie mamy już rzeczowe dowody, że ( W średniej błysnął Cebulak. Nie j wali rutynę w walkach międzynarodo-
pięściarstwo promieniuje jednocześnie ; Dyła to niespodzianka, bowiem zalety i wych. v

wszerz i w górę. j mistrza Polski juniorów dobrze już, Cebulak jeszcze musi zmężnieć, gdy
W muszej z młodych pięściarzy do-; były znane w świecie pięściarskim.' to się stanie — będzie on niewątpli-

brze zaprezentował się Kargier z Ło- Cebulak jednak po raz pierwszy spot | wje bokserem wagi średniej, reprezen

dzi, zawodnik dobrze wyszkolony i sta ! kał się z zawodnikami tej miary, co i tującym klasę międzynarodową,
rający się wnieść na ring pewną (' Kolczyński i niebezpiecznymi puncze-j Rudzki z Wybrzeża nie wiele jesz-

rami, jak Zagórski i Rudzki. Egzamin I cze umie, ale w trzeciej łódzkiej jego
ten.

e, którą stoczył z Cebulakicm,
wątpliwie dlatego, że okazał się zawo j już obserwowaliśmy pewne posunię-
dnikiem myślącym w ringu i nie tra- j cia, które niewątpliwie podpatrzył

myśl,

INSTYNKT BOKSERSKI

Brzóska ostatecznie awansował do

„ZĄBKOWANIE" V/ CIĘŻKIEJ

Najbardziej pocieszającym odkry-
ciem turnieju łódzkiego jest niewąt-
pliwie 19-sto letni Stec, ważący ponad
90 kg. Z Piotrkowa dochodziły już
wiadomości o narodzinach młodego
talentu. Sygnalizowano o walce Ste-

ca z Klimeckim, która zakończyła się
remisem. Szczerze mówiąc, nie bardzo

mieliśmy zaufanie do tego werdyktu
sędziowskiego. Teraz wierzymy. Stec

wprawdzie jest jeszcze, jak to się

kategorii koguciej, w której niewątpli j cącym głowy w niebezpiecznych sy- przyglądając się swym rutynowanym j
mów! w

..pieluszkach", ale niewątpli-
wie będzie godnym konkurentem dla; tuacjach. Pomorzaninowi brak dziś j kolegorn. Rudzki jest materiałem, a i wie Posiada wszelkie możliwości, że-

BRAMKA SZKOCJI W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

wszystkich czołowych pięściarzy. Pio-

trkowianin posiada, wielki atut, a mia

nowicie duży instynkt bokserski. In-

stynkt ten pozwala mu wykorzysty-
wać dogodne sytuacje i błędy, popeł
niane przez przeciwników. Świadczy
o tym chociażby walka z Czarneckim;

gdy po pierwszej rundzie wysoko prze

granej, w drugiej Brzózce udaje się
trafić z kontry, po której piotrkowia-
nin rusza jak burza, nie dając ani na

chwilę odpocząć przeciwnikowi. W

rezultacie Brzózka demoluje swego

rutynowanego rywala.

W piórkowej walczył Grymin, któ-

ry właściwie jest bokserem wagi lek

kiej. Łodzianin posiada dobrą szko-

łę, a jego lewych prostych może po-

zazdrościć nie jeden doświadczony
pięściarz. To samo możnaby powie-
dzieć o Bonikowskim, wychowanym
na wzorach szkoły Kowalskiego czy

Pisarskiego.

W pólśredniej oglądaliśmy Sznajdra
ze Śląska. Jest to chłopiec, który mo-

że świecić przykładem ambicji. Po-

siada już niezłą szkołę, a w walce z

doświadczonymi i niebezpiecznymi
przeciwnikami, jak np. z Olejnikiem
dowiódł dużej odporności ńa ciosy.

MAŁO WŁOSÓW — DOBRE PIĘŚCI
W kategorii' pólśredniej obserwowa

liśmy również Kwiatkowskiego. Kwiat

kowski wprowadził W błąd widownię.

jeszcze pewnego oszlifowania ringo-; ze względu na jego fenomenalnie sil-j by,użw niedługim czasie zacząć ząb
wego, które może nabyć w spotka-
niach .międzynarodowych.

ny cios, może się stać kiedyś dobrym i kować
- Oczywiście piotrkowianin

zawodnikiem. Jest '
to pięściarz, który i musi ' eszcze ^^ si< ? naczyć. a w

pierwszym rzędzie wyżej trzymać gar-

Prasa warszawska umieściła następu-

jącą sensacyjną wiadomość.

Za cztery lata ma być zorganizo-
wana po raz pierwszy w Polsce na

terenie Wrocławia ogólnoświatowa

Największe stadiony na śmiecie mogą

pomieścić około 120 tys. widzów, a i to

widoczność na ostatnich miejscach jest
bardzo wątpliwa. Wracając do Stadionu

Wrocłatuskiego jest on obecnie najwięk-

Drugi obóz w Dziekance, który roz-

pocznie się 15 czerwca stanie się nie

wątpliwie nowym ważnym etapem na

drodze szkolenia młodszych talentów.

Kazimierz Gryżewski

Olimpiada. Teren stadionu, miejsca j " v ' n w Polsce i po wyremontowaniu
przyszłej Olimpiady, zosta! całkowi- Hdzie mógł pomieścić do 90 tys. wi-

cie odgruzowany, usunięto ślady lc-j
dzów

-
zda6 sobie sPTa<"? jak og-

jów, wydobyto 80 ton żelastwa i wy
TOmn13esttac>'/r" d°ść powiedzieć, że

cięto ponad 1.000 spalonych drzew. w Polsce naiwi?cei widzów, bo aż 40

W przyszłości trybuny stadionu yw- oglądało mecz Polska — Czecha-

pomieszczą 400.000 ludzŁ Aby do- \ słowacia ' awi?c Stadion Wrocławski

prowadzić roboty do końca, trzeba j
niesłlisznie Zlvan

r olimpijskim będzie
jeszcze około 80 milionów złotych.

dwukrotnie TM?kszy niż nabite do ostoi-
'

niego .miejsca trybuny w Warszawie.

Drugim pod względem wielkości boi-

skiem jest stadion w Gliwicach na 60

To, że przyszła Olimpiada ma się od-

być za 4 lata, to wszyscy wiedzą. Nato-

miast należy żałować, że autor wyżej
podanego artykułu nie wie, iż Olimpia-
da odbędzie się w Helsinkach (Olimpia-
da zimowa w Norwegii). ' \

Rówńież pozwalam sobie poinformo-
wać dalej entuzjastę stadionu we Wro-

cławiu, że stadion ten nigdy nie był bu-

tlmvany z myślą1 o Olimpiadzie i że nig-
dy ńa nim" żadna Olimpiada się nie od-

będzie:. Czy to ogóle kiedykolwiek bę-
dziemy widzieli "

w Polsce' olimpiadę' to:

jeszcze zagadnienie dalekiej przyszło-
ści.~Na razie jesteśmy "za biedni żeby
nawet starać się o zorganizoivanie tak

kosztownej imprezy. Jeśli kiedykolwiek
zdecydujemy się na nią, to na pewno

odbędzie się w stolicy.

Budowa trybuny na 400 tys. osób jest
oczywistą brednią. Takiej trybuny zbu-

dować nie można po prostu ze wzglę-
dów technicznych. Ostatni widz siedział

by wówczas o około kilometra odległo-
ści od boiska i conajmniej 100 metrów

nad nim. Naturalnie nic by nie widział.

Międzypaństwowe spotkanie u> piłce nożnej Szkocja — Szwajcaria przymosłm

zwycięstwo Szwajcarom. Na zdjęciu środek napadu szwajcarskiego Fnedlmdtt

walczy z bramkarzem Szkotów o górną piłkę

tys. ludzi. Stadionem tym jakoś nikt

odpowiedzialny nie chce się zaintereso-

wać i oddano go pod opiekę małemu

i słabemu finansowo Klubowi Śląskie-
mu, który nie wie co zrobić z tak ko-

sztownym darem.

Naturalnie każdy może pisać jalcie
tylko mu się ghipstiva podoba, ale dziw-

ne' jest, że tak sensacyjna i tak sporto-

tva wiadomość została umieszczona w

prasie"' ntającej' fachowych kłerótćiiików

działów sportowych.

Iko.

ien - Janina Drzewiecka

Niebezpieczeństwo, grożące sporto-

wi ze strony płci pięknej, polega mię
dzy innymi i na tym, że sportsmenki
zmieniają swoje nazwiska, stając się
bohaterkami nieporozumień.

Nowa rewelacja — głoszą tytuły

pism, a w rzeczywistości jest to tylko
kobieta, którą przez skrupulatność w

protokóle zawodów umieszczono

pierwszy raz pod nazwiskiem małżon-

ka. "Dobrzańska - Krupińska, której
trafiło się kiedyś znajdować na liście

najlepszych wyników pod dwoma" na-

zwiskami, zapomniała o tym incyden-
cie i jako referentka sportu wśród ko

••• 95 Icij
lejarzy .spotkała się ż wielką niespo-
dzianką — rewelacją ostatnich dni —

Drzewiecką, ,

Dobrzańska zatelefonowała do Gdań

ska i tu jej odpowiedziano: „Pracuje
u naa od kilku dni, była na kilku zą- j
ledwie treningach, rzuciła 38 m".

W świat poszła wiadomość o odkry
ciu wspaniałego talentu. Już teraz

może wygrać z Wajsówną —

zapew-

niano (rzeczywiście wygrała w Gdań-

sku — przed tygodniem) z Gdańska.
1 ,, <-. i!S[.«vlŁJ«Jj

Snowicjuszką.
Rewelacją była już przed

wojną, gdy rzuciła jako 19-letnia Świe

rzyńska 36,06 m. Przed wojną była
j mistrzynią kolejarzy, miała drugie

Imiejsca na Pomorzu za Gackowską.

. Dobre wyniki zwróciły uwagę władz
' P. Z. L. A . i Świerzyńska doskonaliła

| się pod okiem Cejzika. Pozostałości z

tych treningów akcentują się na dzi-

I siejszych jej wynikach,
i „Polska Dumbadze" — jak ochrzczo

no Drzewiecką ma wiele wspólnych
i cech z radziecką rekordzistką świata.
' To samo imię, ten sam wzrost, ten-

ska ' ' 5"? -• Kfpodobne',męzliwosci w rzucie dy-

Pod przewodnictwem naczelnika Q-

sińskiego odbyło się Walne Zebranie

POZB. Po złożeniu sprawozdania i

rzeczowej dyskusji udzielono ustępu-

jącym władzom absolutorium. W wy-

niku wyborów prezesem został dyr.
i^urzynowski (HCP), viceprezes —

Nowak (Warta), Il-gi viceprezes —

Magiera (niestow), sekretarz — Gier-

reth, skarbnik — Kortylewicz (War-

ta), przewodniczący (WSS), Wróż (nie

stow.), przewodniczący Wydziału
Sportowego — Omasta (ZZK), kpt.
sportowy — Rogalski (Warta), radni—

Linke (ZZK) i mecenas Igłowicz (Stel-
la).

Zebrani polecili delegatom na Wal-

ne Zebranie PZB głosować za utwo-

rzeniem ligi bokserskiej, o ile taki

wniosek wypłynie, a dalej wnieść po

prawkę do statutu w tym kierunku, a-

by sekundantowi wolno było poddać
zawodnika. Nadto postawić wniosek

o przyznanie Okręgowi Poznańskiemu
— przyszłorocznych indywidualnych
mistrzostw bokserskich Polski dla se-

_

aiorów. Najszybszy obecnie sprinter polski

Charakterystycznym momentem ze- j Kiszka, będzie miał na zawojach
brania było nie wybranie do zarządu w Brnie poważną próbę sunj formy
dotychczasowego długoletniego działa i możliwości. Jego głównym koiikwen-

cza sportowego — Derdy Kazimie- (tem będzie najlepszy sprinter CSR —

rza, David.

ica Zagórskiego
walczy w msczu Wuiszowa-Gdcńsk

A' Drzewiecka nie jest w sporcie „ . , ... . *.
...

'-• '
.- •, .•• •

.

^

,i Drzewiecka, poswJędwszy się roazi-

• '. | nie, nie myślała o wznowieniu kariery
H ® ® j sportowej. Ale znalazłszy się przypad-

kowo w kwietniu na' treningu, rzuciłaQKCjl w Toruniu około 38 m. Pobicie rekor-

du życiowego o 2 m, po' tylu latach

bezczynności, braku treningu zachęci-
ło ją do startu. Wyjechała służbowo

do Gdańska i po odleżeniu w szpita-

siątkami wiz. Ten 21-letni student pra
! lu kilku dni (przeziębienie, zapalenie

wa był już w tym roku (w tym roku!)! str "n głosowych) zdecydowała się na

w: Syrii, Libanie, Turcji, Egipcie, Ju- j
start

-
38m

osiągnęła oficjalnie.

WNTADCIIODZĄC\ niedzielę na

kortach Legii, o godz. 20-ej od-

będzie się rewanżowe spotkanie pię-
ściarskie Gdańsk — Warszawa. Gdańsk

wystąpi bez zawodników Gedanii, któ-

rzy mają walczyć w niedzielę w Szcze-

cinie.

GOZB prowadzi ostatnio słuszną poli-
tykę po pi;-rani u młodych talentów^i wy-

raźnie odmładza swą ósemkę Tak np

wyeliminował już z reprezentacji Biał-

kowskiego, zamieniając go młodziutkim

ale obiecującym — Krysze,wskim.
. Zestau-ienie par przypuszczalnie bę-
dzie takie: Samulewski — Patora, Gel-

hart — Przybytniewski, Czortek względ-
nie Sieradzan — Antkiewicz, Gołyński—
Komuda, Iwański — Wasiak, Kwiat-

kowski — Kolczyński, Rudzki — Ar-

DOPIERO we wtorek zakończono ' Warszawie? Przede wszystkim, że

spotkanie tenisowe Praha — ! nasi gracze nie umieją wykańczać ak-

Warszawa (bo w poniedziałek lal cji, czasem wcale nieźle przygotowa-

deszcz). Olejniszyn przegrał z Becką nych właśnie do wykończenia i zdo-

5:7, 3:6, 6:2, 6:4, Skonecki wygrał z j bycia murowanego punktu. Nie mają
Dostałem 4:6, 1:6, 6:1, 6:2, 6:2. Stan szybkości (a więc kondycji). Nie mają
meczu brzmiał 2:2. Rozpoczęto do- zaufania do własnych sił i możliwości,
grywkę debla, lecz przy stanie 6:3, Boją się (tak jest) atakować, bo sobie

6:8, 3:3, zapadające ciemności uniemo- nie ufają, a proste błędy deprymują
żliwiły grę. Czesi musieli wracać do | ich natychmiast. Proste błędy pow-

kraju. Z dalszej więc dogrywki debla tarzają się zbyt często. Dowodzi to

zrezygnowano, godząc się obustronnie wszystko, że brak jest treningu i od-

na remisowy wynik spotkania 2:2. powiedniej zaprawy. Bo tak jest.

CIEKAWA WALKA SKONECKIEGO PASZPORT BECKI

Spotkanie inaugurujące oficjalnie I Miły blondas ' Becka ' P* I{Ł2 ywał
sezon tenisowy w stolicy, było szcze ,

nam SWÓ ' ?aszP ort
- «Puzony dzte-

golnie złośliwie tępione przez pogo-

dę. Trudno, Siła wyższa. We wtorek

widzów było w porównaniu z niedzie-

lą stosunkowo mało, a szkoda. Obser

wowaliśmy ciekawy pojedynek Do-

stała ze Skoneckim. Szybki Czech,
dysponujący b. dobrym serwisem, po-

prawną grą przy siatce i większą szyb
kością, zaskoczył tym wszystkim Po-

laka i poprowadził 6:4, 6:1. Zanosiło

się na b. przykrą porażkę mistrza

Polski 2 8-mą rakietą CSR (Drobny,.
Cernik, Matous, Zabrodsky, Vrba,
Krejcik, Smolinsky, Dostał, Becka).

gosławii, Szwajcarii, we Włoszech i

Francji (Riwiera). Grał od stycznia
br. na kilkunastu turniejach z kilku-

dziesięciu zagranicznymi graczami. No,
tak... No, to zostawiamy to bez ko-

mentarzy;

— Nie wysyłają mnie, żebym wy-

grywał — mówił nam Becka — tylko,
żebym się uczył. W zeszłym roku by
łem w Wimbledonie —

w charakterze

widza, żeby się uczyć.

NIE RÓWNE SZANSE

' A przecież Becka ma na miejscu
takie wzory, jak Drobny,- czy: Cernik

i- takich trenerów, jak K. Kożeluch,

Spotkanie tenisowe o puchar Davisa

w Ill-ciej rundzie Czechosłowacja —

Belgia odbędzie się w Pradze w dniach

11 — 13 czerwca. Belgia wyznaczyła
skład: Washer, Peten, van den Eynde
i Geelhajid, Czechosłowacja: Drobny,

chadzki, Kryszewski — Kotkowski lub

Grzelak.

W drużyme gdańskiej będzie walczyło
kilku pięściarzy, których nazwiska mało

są znane w świecie pięściarskim. A więc ( Ale Polak z godną pochwały ambicją ! Cernik, Zabrodsky i Vrba.

Samulewski — jest to najlepszy bokser i potrafił się opanować w tej trudnej
wagi muszej z młodej generacji na Wy-' bądź

00
hądź sytuacji wygrać 3 seta

brzćżu, Gelhart jest niebezpieczny, gdyż zupełnie gładko 6:1 Czech osłabł i

walczy z odwrotnej pozycji, Rudzki Polak wygrał seta czwartego 6:2 W Fin Reino Kuivamaki trenujący pod
/.dobył sobie sławę w Łodzi, po zno- piątym jednak Dostał poprowadził okiem trenera związkowego Valstesa

kautowaniu Zagórskiego. Nie wydaje 0—1, 0—21 To było wszytko, na co przekroczył na jednym z ostatnich

się nam jednak prawdopodobne, żeby go było stać. Sześć kolejnych gemów treningów 58 m w rzucie młotem.

Polaka uratowało 2-gi punkt dla War- j Mistrz Olimpiady berlińskiej Vol-

szawy i prestige mistrza Polski. Do-! mari Isohollo mimo, że ma już 41 lat,
stal po grze przyznał jednak lojalnie, zamierza startować w Londynie raz

że uważa Skoneckiego za lepszego od jeszcze w biegu na 300 m z prze-

siebie. I tak jest naszym zdaniem istot szkodami i w. tym celu w ogrodzie
nie. Ale.., swoim poustawiał odpowiednie prze-

Czego dowiódł mecz z Czechami w szkody i pilnie trenuje.

młody punczer z Tczewa mógł być nie-

bezpieczny dla rutynowanego Archadz-

kiego.

Przypuszczalnie najciekawszym spot-
kaniem meczu będzie pojedynek dwu

bokserów o silnych ciosach ^ffasiak

Iwański. f

Jeszcze jedna nadzieja olimpijska—
ucieszyłem się i postanowiłem poga-

dać z przyszłą mistrzynią.
— Nie myślałam nigdy, że nie tre-

nując, można być w tak dobrej for-

mie. Ale od pierwszego czerwca roz-

poczynam racjonalny trening,' który
powinien doprowadzić do startu na

Igrzyskach w Londynie. Czuję, że 41

m jest dla mnie granicą do osiągnię-
cia. 1

Trochę zwali się wagę (z 95 kg mo-

żna zwalać!), poprawi, szybkość, po-

ciągnie się lepiej barkiem i minimum

olimpijskie murowane!
— Obiecuję rzucać co najmniej do

.. ,, . | 36 roku życia. Teraz skończę 28 13

czy.Tejnar!, Becka może. się czegoś: „^ca w dniu twoich urodzin bedę
nauczyć,, choć nas.zyrn zdaniem nie startowała- w Katowicach. (SS).
jest; to talent, na miarę olbrzyma. Do-

stał 'zdaje • się nie ma zbyt, idealnego
zdrowia. ' Obaj • są

- dżentelmenami -

sportowcami i żegnaliśmy ' ich z ża-

lem. . ... ,

A, nasi .gracze w duchu obliczali,
gdzie, to teraz ci Czesi pojadą, na ja-
ki turniej zagraniczny ? Piętnastyf czy

szesnasty w tym roku z • rzędu. Szyb-
ko obliczyli,'na ilu .oni byli. ..

' "Nie "miejmy więc do nich zbytniego
żalu, że nie wygrywają, bo... szanse

są zupełnie nierówne.

Pod adresem organizatorów jedna
skromna uwaga: sędziowie liniowi! |
Jak może np tnk ; młodzian uważać!

na grę (jako sędzia . liniowy).., k^edy'
siedzi obrócony do kortu bokiem, kon •

ferując -z tuż za nim siedzącą miłą
panienką. ' To ^bardzo' sielski obrazek,
Ieqz

:

wszystko to można tylko nie w

czasie sędziowania, na- poważnym

bądź co bądź/ spotkaniu Praha —

Warszawa. Sądzimy, że na spotkanie
z Rumunią sędziowie liniowi dobrani

będą lepiej.
S. Gostomski

Dziennik praski ,-,Mlada Fronta" po-

daje, że jeden z najlepszych trenerów '

tenisowy cli świata ' Kareł Kożeluch ma

występować obecnie jako amator. K.
-Kożeluch będzie grać w barwach.

Kożeluch istotnie jako - trener repre-

zentuje dziś jeszcze mimo swych bodaj-
że 50 lat klasę niedoścignioną,' lecz na

amatora jest mimo wszystko trochę za

stary. Widocznie pozazdrościł sukcesów

Cochetowi i' Borotrze.

Franbuz Marie przeb
:

egl- 110 płot-
ki w 14,6" (a więc lep.el od rekordu

Francji, lecz wynik tep nie może być
.oficjalnie uznany,, gdyż. mierzony był
tylko na dwóch czasomierzach.

Junior Camus, przebiegł'200 m w

21,9 s. .

*
-

Szwedka Majken Aberg rzuciła dy-
skiem 39,66, mając rzuty treningowe
powyżej 40 metrów.
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1; Buhl, Szcz.

2; Rutkowski, Pozn.

3; Dunockl, Toruń

Kiszka, Ket.
51 lipski, Olsztyn
6! Wierzbicki, Gd .

7; Nowacki, Gr.

g: Będkowski, Kat.

9! Stawczyk, Pozn.

10: Filipek, Kr.

10,»
11.0

11,0
11,0
11,1
11,1
11,1
11,2
11,2
11,2

lipski, Olsztyn 22,6 j
B»Jhl, Szczocln 23,1 ;

Grzanka, Olsztyn 25.2 i

Adamski, Pozn. 23,7 ;

Kłopotowski, W-wa 23,7 i

Arszyńskl, Ddg. 24.0 ;

Dotzaner, Wr. 24,0 j
Mach, Gd. 24,2 ;

Plichclński, Gd . 24,6 j
Nowak, Gd . 24,8 i

Statklewlcz, W-wa 51,2
Buhl, Szcz. 51,2
Grzankę, Olsztyn 51,8
Wideł, Kr. 52,9
Wdowczyk l 53,5
Zaremba Toruń 538

Nowak, Gd. 54,5
Tokarski, W-wa 54,6
Dobrowolski, W-wa 54,6
Kubera, Gd. 54,9

HIM

Statklewlcz, W-wa 1:57,1
Korban, Gd . 2:00,5
Mirowski, W-wa 2:00,8
Nowak, Gd . 2:01,3
Kubera, Gd. 2:03,0
świniarski, Gd. 2:04,1
Grzanka, Olsztyn 2:05,2
Skrzypczak, W-wa 2:U7,3
Konieczny, Po:n. 2:08,0

imm

Wlderskl, Kr.

Dychto, Łódt
4:07,4
4:12,2

Dzwonkowskl, Wr. 4:15,8
Lewicki Toruń

Tokarski, Toruń

Szymański, Kr.

Kolejka, Kr.

Korban, Gd.

świniarski, Gd .

Konieczny, Pozn.

4:15,8
4:15,8
4:17,4
4:17,6
4:21,6
4:22,1
4:23,3

Klelas, Gd.

Boniecki, Gd .

Dzwonkowskl, Wł

Wojtas, Gd.

langowtkl, Gd .

Olszewski, Gd.

Osiński, Bdg.
Gazecki, Lublin

Sikorski, Lublin

Teper, Kat.

18:17,8
15:33,8
16:12,8
16:24,5
16:45,0
16:45,0
17:02,3
17:03

17:20,6
17:26,5

III »1.

Adamczyk, Wr.

Glerutto, Łódt

Pawłowski, Łódt

Ogłobln, W-wa

Kutmlckl, Łódt

Krzyżanowski, Gd.

Duneckl, Toruń

Dregiewicz, Kr.

Wojterskl, Pozn.

Krzesińskl, W-wa

15,4 :

16.3 !

17.0 i

17.1 !
17.2 I

17.4 i

17.7 i

17.8 l

17,B |
18,0 !

4M pf.

Olszewski, Gd.

Bury, Gd.

Boiłackl, Gd. %

65,8
66,5
68,1

4X-* «•

i AZS, Poznań 4M

• Loebla, Olsztyn 46,0
•

'

pogoń, Kat. 46,2

i ŁKS 46,4

: AZS, Wr. 47.2

[ Cracovia 47,5

: HKS, Pelplin 48,4
: HKS, Tczew 41,6
: HKS, Starogard 4«^

: Warta, Poznań 48fi

Tiójikefc

6;
7;

8;
9i

10:

Krzyżanowski Gd.

Woliński, Olsztyn
Welnberg Bdg.
Zwoliński, lublin
Boslacki Gd.
Makar Gd.
Zelk Zab.

15,72
13,42
12,60
12,49
12,40
12,12
12,03

Łomowskl, Gd .

Glerutto, W-wa

Praski, . Zab.

Krzyżanowski, Gd .

Prywer, Łódź

Adamczyk, Wr.

Pieńkowski, W-wa

Hoffman, Pozn.

Habrat, W-wa

Zieleniewski, Gd .

15,46
14,94
14,32
14,32
14,08
13,84
13,57
13,36
15,03
12,87

dysk

Łomowskl, Gd .

Praski, Zab.

Glerutto, W-wa

Nowak (Czarn.)
Kuźmicki, Łódź

Owczarek, Łódi

Adamczyk, Wr.

Hoffman, Pozn.

Smylła, Kat.

Krzyżanowski, Gd .

Oszczep Wzwyż W dal fycsfca 4X4* *

47,46
45,55
41,40
40,79
59,«
39,73
39,71
39,69
39,30
39,22

Gburczyk, W-wa 59,11 ;

Jarzyńskl, Pozn. 53,60 :

Glerutto, W-wa 53,G9 i

Kuźmicki, Łódź 50,49 i

Lubojemskl, Bdg. 49,65 i

Abramowicz, W-wa 49,46 i

Rytczak, Łódt 49,16 I
Mrożewskl. Pozn. 48,8« j
Garncarczyk, Ł . 48,18 i

Sobański, Gd . 48,03 |

Masłowski, Bdg.
Sobecki, Toruft

Krawczyk, Pozn.

Deje, Op.
Strojny, Pozn.

46,41
43,55
40,43
38,98
27,90

Adamczyk Wr.

Zwoliński W-wa

Siemiątkowski Bdg.
Dręgiewicz Kr.

Kuźmicki Łdt.

Glerutto W-wa

Nowak Wr.

Blichczyński Wr.

Skolbanie Pozn.

Brzozowski Lubi.

1M

180

177

176

175

175

17S
173

172

172

Adamczyk Wr.

Pawłowski Łdt

Kuźmicki Łdt

Kiszka SI.

Serafini Kr.

Woliński, Olsztyn
Małecki Wr.
Glerutto W-wa

Milewski W-wa

Duneckl tor.

722

689

637

682

655

653

645
<47

643

641

Morończyk, W-s

Mucha Cz^it.

Małecki Wr.

Glerutto W-wa

Frost Gd.

Nowak, WT.

Szendzielorz ił.
Brzózka Łdt

Kurdelski Bdg.
Łopuszyńsk! W-i

383 :

360 I

330 :

330 |
330 :

320 :

320 ]
31J i

310 !

510 \

W pierwszej tabeli sq Jul rekordy!

Do niedawna uwypuklaliśmy usta-

wicznie życiowe rekordy zawodników

i marzyliśmy jedynie o rekordach

Polski.

Dziź w pierwszej tabeli 10 najlep-

szych notujemy już jeden rekord Pol-

ski (Łomowski, dysk) i powojenny re-

kord „przeciętne}" w pchnięciu kulą

(13,98). Ja^k na pierwszy miesiąc star-

tów, są to wyniki zadowalające. Oby

tak szło dalej! Bierzcie wszyscy przy-

kład z miotaczy!

Młodzież toruńska
n«f fo&isStu

Na wstępie uwaga dla malkonten-

tów, którzy zasypywać nas będą jak

co roku sprostowaniami. Przyznajemy

się do błędów w tabeli, choć zadali-

śmy sobie wiele trudu, by wyszukać

najlepszych. Zanim zdołamy poczynić

poprawki, spodziewamy się, że lekko

atleci dokonają tego lepiej, osiągając

rezultaty, które nie wymkną się z pod

naszej obserwacji.

W sprintach sytuacja nfe jest gor-

sza, niż w ub. roku o tej porze. Nowe

nazwiska Wierzbickiego, Będkowskie-

go i Nowackiego na 100 m sąobja

wem pocieszającym. W pozostałych

biegach zupełnie dobrze jest w czo-

łówce. Jeśt lepiej, nit pod koniec

ub. sezonu (800 tu, 1.500 m). Korban

PRZSPROWADZONE w ramach korwpon- j Dychto, nowi ludzie, osiągnęli wyni-
doncyjnych drużynowych mistrzostw !,.,. . „ x• •

,

"omorze zawody lekkoatletyczne raz je- i kl
-

kt6r
« fiwarantuią m> utrzymanie

,'cze potwierdziły brak zainteresowania j się na liście przez cały roki

iij gałęzi* sportu. Na starcie w Toruniu I Płotkarze nie mają często okazji do

laneł. ekipa Pomouanlna oraz kilku za-j i nia
• „l0in0Śc;ami.

wodników AZS-u, W klasie B Hartowali ] . . „ , /.
ladynle zawodnicy SKS-u. Organizacja b

laba. Wyniki techniczne: bieg 100 m: j gu na 400 m prżez pl.
Duneekl 11,2 sek.; 400 m: Zaremba 53.8 e.

Bieg 1500 m: Lewicki I Tokarski osiągnęli , . . , . . < , . ,

najlepszy powojenny wynik na Pomorzu | Morońozyk i Adamczyk są ich auto-

4:15,8 min., pchnięcie kulę Duneckl 12,48 j rami (dla Adamczyka rezerwujemy i

m, rzut oszczepem: Kornalewski 43,43 m, rekord Polski). Morończyk za wysoko
rzut dyskiem: Duneekl 33,95 m, «kok w ! •

,t

zwyt: Szwec 1,60 m. .kok w dal: Dune- i 114 nIe za ' e{W Zr
.

e8zt
*

w 'f* 0we
*

ckł 5,91 m. 110 m pl.: Duneckl 17,7 tek. | ku < iego pracy Jest to rekord war

W kat. pań na wzmiankę zasługuje wy- j tościowy, choć daleki od 4 m. Wąt-
nik Felcfmerowsklej w skoku w zwyt 1,33 , pliwości wzbudza wynik Muchy. W

m I Góreckiej skok w dal 4,55 m (Kos.). :.. .,« , , . ,

. i tro ' sIco ' lu dobrym wynikiem pochwa-

la wody lekkoetlefczna młodzieży szkół f Hć się może KfSyżanowski. Najlepłef

średnich mające na' celu wyeliminowanie W cfzÓłoWce jest W skoku w dal, gdzie
reprezentacji Torunia na okręgowe Swię- mamy kilku amatorów na 7 m. „ ,,, . , . , t

to Sportowe dały wyniki następujące: i M.. , . vRAT . .

°f T ^ (wszyscy Lublm.anka) po.

konkurencje łentkie - bieg 60 m« Za- ^otacze 3ą okrasą tabeli. Ale tyl- moc
- Gęsicki lub Paprota, Cieśllński I

krzewska 8,4 aek. , przed Bartkowiaków- ko w kuli i dysku. Oszczepnicy, to Rudnicki (wszyscy Lublinlanka), atak -

1 Ziółek (Lublinianka), Woslńskl lub Mako-

lągwa (ZZK Chełm), Różyło (Lublinlanka),
Wesołowski (ZZK Sygnał) I Rożek (Lubli-
nianka) lub Syczuk (ZZK Chełm).

Czołowy długodystansowiec lubelski

Kramak uzyskał zwolnienie z Lublinianie!

i wstąpił do ZS Gwardia. Kramek, który
mimo 34 lat znajduje się jeszcze w do-

brej formie, ma zamiar startować na 5.000

metrów i na 3.000 m z przeszkodami. W

tej ostatniej konkurencji Kramek był
przed wojną mistrzem i reprezentantem
Polski.

W skokach są rekordy powojenne;

Tu ma>wi
LuMin

Znany piłkarz RKS Broń, representacyj-
ny prawoskrzydlowy Radomia Ziółek, od-

bywa obecnie w Lublinie służbę wojsko-
wą i po uzyskaniu zwolnienia zasilił

pierwszą drużyną Lubllnianki.

Marciniak (CKS), mistrz Częstochowy w

wadze lekkiej, ma wkrótce wstąpić do

Lubllnianki. Marciniak równlet odbywa
służbę wojskową w Lublinie.

lubnlskle Tow. Kolarskie organizuje
6 czerwca wyścig szosowy na dystansie
120 km na trasie Lublin — Nałęczów —

Kazimierz — Puławy — Lublin.

Drużyna Olmn. Arclszowej zdobyła ty-
tuł mistrza lubelskich szkół frednlch w

siatkówce żeńskiej po zwycięstwie nad

Gimn. Vetterów 2:1. Wyróżniły tlę: WóJ-

cikówna (A.) I Korczakówna (V.)
W siatkówce męskiej at 5 zespołów

ma jednakową ilość punktów I preten-

duje do pierwszego miejsca. Są io: Gimn.

Chemiczne, Gimn. Zamojskiego, Gimn.

Staszica, Gimn. Vetterów I Szkoła Budow-

nictwa.

Największe szanse ma chyba Gimn.

Chemiczne, które ostatnio pokonało w

trzech setach zeszłorocznego mistrza

Gimn. Zamojskiego.
I. Rudziński opuścił szeregi AZS-u 1

przeniósł się z powrotem do Lubliniankl.

Rudziński prowadzi w klubie wojskowych
treningi sekcji lekkoatletycznej I piłki

54-iitii poiMic oma zawittim
MKS mistrzem lekkoatletycznym Lublina

Młodzi zawodnicy Międzyszkolnego wlik (Lublinianka) od 27 lat trenuje

Klubu Sportowego odnieśli duży sukces rzuty i od tylu lat startuje w zawodach

zdobywajęc ponownie tytuł drużynowe- lekkoatletycznych. Z zawodu jest urzęd-

go mistrza okręgu w lekkiej atletyce

(konkurencje męskie). Na drugim miej*

sen znalazł się AZS, na trzecim — Lu-

blinianka, na czwartym — Gwardia.

W mistrzostwach wziął odział tylko

jeden klub a poza Lublina — ZZK

Dęblin. Kolejarze nie aajęli wprawdzie

pierwszych miejsc, ale pokazali wiele

zapala i ambicji oraz dobre warunki fi-

zyczne. (Z wyników wymienić należy:

100 m
— Zwoliński (MKS) — 12 .2 .

400 m
— 1. Zwoliński (NKS) — 56,2.

2. Knamirek (Lubi.) 56,3. 1 .500 m
—

1. Wentlandt (MKS) 4:33,5 . 2 . Gazedti

(Gwardia) — 4:35; 5.000 m ~ t Ga-

zcc'a (Gwardia) 17:03A 2. Sikorski

(ZZK) Dęblin 17:20,6. Kuła: Lisiafc

(Lubi.) — 11.56; dysk: Lisiak (Lubi.)

139,72; wdał: Niedziela (Lubi.) 5.98 ,

ręcznej. j wzwyż: Brzozowski (AŻS) 1.64 (poza
Kapitan IOZPN, Witek, wyznaczył Jut: konkursem 1.72, (minimalnie strącił

listę kandydatów do reprezentacji okrą-11 .78), trójskok: Zwoliński (MKS) —

gu która grać będzie przeciw drugiej j fe(j _ RaczŁowcy (Lnbl.) _

Łodzi (13 bm.) I przeciw Radomiowi ' ' 1 '

«r.bifcl, -

o. puchar Prezesa PZPN, gen.
2
-

52
» oszczep: Wróblewski (AZS) 44.48.

Bończy-Uzdowsklego. Bramkarz — Ko-1 szczególne podkreślenie zasługuje
chańskł (ZZK Chełm, - Skraiński <1^11 -'^

w ^rzośtwach Rodnika, kto-

nianka), obrońcy — Paprota lub Pająk , . , ,

'

ry przekroczył juz 54-ty rok rycia. Pa-

nikiem pocztowym. W pchnięciu kulę

uzyskał 9.22 — mniej więcej tyle Ile

miał 27 lat temu podczas pierwszych

mistrzostw Lublina, kiedy zaj^ł drugie

miejsce w kuli i dyskn. Dziś nie idzie

mi już o wyniki —> przyznaje senior lu-

belskiej lekkiej atletyk! — ale nie

umiem żyć bez sportu, z&wtze mole do

sportu coś cięgnie.

Publiczność, a zwłaszcza młodzież

szkolna zgotowała Pawlikowi żywiołową

owację. Sędzimy, że Pawlik jest nie tyl-'towca.

ko najstarszym czynnym lekkoatletę Lu-

blina, ale chyba najstarszym czynnym

zawodnikiem w Polsce.-

Trzeba jeszcze dodać, że Pawlik wfa«

z drugim pionierem lubelskiej lekkiej

atletyki mjr. Smoleńskim zostali odzna-

czeni jeszcze - przed wojnę złotymi-od*

znakami PZLA.

Od czasu wyzwolenia Pawlik nie epo-

idł żadnych mistrzostw okręgowych. J».

żeli sprawa jego wieka wyjaśniła ń§

dopiero teraz» to dlatego, że przypad-

kowo wycinki z prasy lubelskiej sprzed

27 lat pozwoliły nam ocenić niezwykły

wytrwałość tego prawdziwego ^or -

(SP>

Boks wśród deszem
Lublinianka-Gryf 13:3

E- wtorek odbyły się zawody bok-

serskie Gryf Toruń—Lublinianka

zakończone porażką gości w stosunku

13:3. Trzeba podkreślić, że toruńczycy

w; szpili w składzie osłabionym, bez

Gumowskiego I, Stockiege i -Zmorzyń-

skiego. Aż trzy walki rozstrzygnęli.pig-

ściarze lubelscy przez k. o . W muszej

ną. tleg 503 mi Czarnecka przed Cieslel-: niewykorzystany talent Gburczyka i

sk< w czasie 1:341 min. Sztafeta 4X« TM= ' wielka pustka. Reszta jest niewiado-

Liceum Kościuszki 34,6 sek., 2) Gimn.! . x ,, ,, . . . .

Handlowe 36,2 sek., skok w dal: Ostasz-, Na podkreślenie zasługuje Ja-

klewlcz 4,58 m, skok w zwyż: Felchnerow- j rzyński. Młociarze nie wyszli jeszcze
ska 1,37 m, pchnięcie kulą: Iwaszkiewicz z zimowego legowiska. Gdy to uczy

''KOHTUTS Ser'" ^ ^ I wyniki ich zapewne dostosują się

,» m°Zaremba czat 11,4 sek., 2)jdo Poziomu przeciętnego tabeli, któ-

Kojtka — 11,S aek., 1500 m
— Tokaiski rej całkowitego przetasowania spo-

czs8 4:36,6 min., 2) Rucińskl — 4:37,8 min., dziewamy się w połowie czerwca.

•1X100 m
— Liceum Kopernika 48 sek., 2)

Gimn. Handl. 50 sek., ikok w dal: Za-

remba 5,91 m, 2) Tokarski 5,65 m, skok
w zwyż: Szwec — 1,70 m, 2) Zaremba —

1.57 m, kula 5 kg: 1) Htyftctuk 13,54 m,

2) Paulus 13,20 m, dysk: Hryńczuk 47,50
m, 2) Minikowski 41,OŚ m, siatkówka żeń-

ska: 1) lic. Kościuszki, 2) lic. Spółdz.
Adm.; 9iatkówka męska: 1) Lic. Elektrycz-

Apelujemy o zapełnienie luk! S. S.

Spod nad Brdq
W Bydgoszczy rozegrano spotkanie

ne, 2) Liceum Kopernika; koszykówka, p||fcarSk|9 0 mistrzostwo Pomorza w kl.

męska: 1) Lic. Kopernika, 2) lic. Tad. Ko-
iciuszki (Kos.) .

•

Tenisowe mistrzostwo Torunie, zorgani-
zowane przez TKLT zdobył Dembiński, bi-

jąc w finale Malinowskiego 6:4, 6:0. Naj-
ciekawszym spotkaniem był półfinał po-

-. iqdzy Dembińskim a Dudzińskim, wygra-

V przez pierwszego 5:7, 6:4, 6:4. Kolej-
ność miejsc w toruńskiej A kl. Jest na-

stępująca: 1) Dembiński, 2) Malinowski,
3) Lengren, 4) Dudziński (Kos.).

Z Ddnsqo
TABELKA FINAŁOWYCH *CI5?.TWIK

e MISTRZOSTWO DOLNEGO ilĄfKA

1) IKS 2410:2

2) Polonia 22 5:5

3) Burza 22 2:4

4) len 20 1:8

Władysław Puchnlarz — wieloletni pił'
karz stołecznej Polonii zamieszkuje obe- '

czas|a ,'.44 32 przeeJ" Pskowskim Z Wisły

A, pomiędzy toruńskim Pomorzaninem, b

miejscową Polonią wynikiem remisowym
1:1 (1:1). Pomorzanin rozgrywał ostatnie

swe spotkanie mając już tytuł w kłosze-

ni, Polonia natomiast znalazła się w tej
rundzie na końcu tabeli I zagraża Jej
nawet spadek, tak że zdobyty punkt
uważać powinna za duży sukces.

•fc Mecz tzczyplomiaka o mistrzostwo

Pomorza pomiędzy miejscowymi Polonią
I Brdą, zakończył siq wynikiem 5:5 (4:4).

Na szosie gdańskiej przeprowadzono
wyścigi kolarskie na dystansie 100 km O

mistrzostwo Pomorza. Na starcie zabrakło

faworyta Rittera z Brdy. 1) Schmidt w

czasie 3:25,40, który zrsacźnie wyprzedził
pozostałych. Na dalszych miejscach metę

przejechali, Rogalski z Brdy w czasie

3:40,30, dalej Tomaszewski z Wisły gru-

dziądzkiej 3:50,45 .

Na tejże szosie przeprowadzono Jedno-
cześnie bieg dla kartowiczów na 50 km,

którym zwyciężył Jeszke z Brdy w

^W hall DOW rozegrano spotkanie
bokserskie pomiędzy miejscową Gwiazdą
a tczewską Wisłą. Mecz zakończył się
zwycięstwem gospodarzy 11:5, był to na

ogół bardzo przeciętny pokaz boksu.

W niedzielę dnia 30 maja odbyło się
na kortach ZS Gwardii oficjalne otwarcie

Eszortu tenisowego przy udziale zawod-

ników z Torunia i Grudziądza. Jędrze-
jowska po powrocie z Rumunii nie zna-

lazła przeciwniczki. Spotkania rozegrano

w konkurencji męskiej z podziałem na

gry Juniorów i podwójne. W półfinałach
Kucharski z Grudziądza wyeliminował
Steszewsklego 6:3 i 6:4 a para Kuchar-

ski — Bogaczyk, parę Slaboiepszy i Pa-

pierkowski w stosunku 6:1 i 6:1.
^ Przed zbliżającym się świętem Mło-

dzieży, wyznaczonym na dzień 6 czerw-

ca, odbyły się Igrzyska sportowe mło-

dzieży Szkól średnich, na któro składa-

ły się gry sportowe i lekkoatletyka.
Orsztynowlćz w skoku w dal uzyskela
4,67; w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i

oszczepem zwyciężyła Nogajówr.a uzysku-
jąc kolejno 7,79 — 23,86 m

— 19,50 m.

rt," TT, 9dl,S ^h ^g. k.ubowym Śtempińsklm. W bl . j £2 bTjla
^^

Jeden z tamtejszych klubów. ga n8 10 Kilometrów w klasie turystycz- j nowiM w ciasie 8 Ą jek
+ Do nowoobranego Zarządu Wr, OZB nej iWyclĘŻy!i młodzi zawodnicy Brdy: 1)'
wszedł brat znanego w Warszawie ik- • Jóltowicz w czasie 20 minut, 2) Walczak

dziego bokserskiego — Kupiersteln. 120,04 , 3) Krauze 20,06.
W finałowych spotkaniach o wejście '

—

do klasy A DOZPN osiągnięto ubiegłej __ _

niedzieli następujące wyniki: WUZ — K^IM.C

Mężczyźni uzyskali następujące wyniki:

Alfabet Slqski
Alfus jest poważnie zaniepokojony kon- Glinka młody kolarz Ruchu zajął w

dycją naszych najlepszych piłkarzy. 100 kilometrowym wyścigu o' mistrzostwo

Wszystko będzie dobrze, jeśli zawodni-: śląska, trzecie miejsce. Z te] Glinki moź-

cy nie będą przemęczeni. Ale czy nie: na ulepić doskonałego kolarza.

będą?

Brom jest znów po dłuższej przerwie
spowodowanej wyskokami formy kandy-
datem do reprezentacji.

Czeplonka jest najcierpliwszym trene-

rem szermierczym. Szlifuje lormę zarów-

no kobiet jak I mężczyzn.

Duda przeszło dwumetrowy i stuklio-

wy bokser Silesil to istny król nokautu.

Co drugą walkę przegrywa nokautem.

Elza Szczempkówna, obiecująca florę-
cistka śląska wycofuje się z planszy.

Folwarczny mistrz Polski w kajakarstwie
jest nie tylko naszą nadzieją olimpijską,
ale również 'niewyczerpanym i fanatycz-
nym propagatorem kajakarstwa na Ślą-
sku.

Hearyk lonszta martwi się upadkiem
tenisa śląskiego. Mimo to. Im bardziej
tenis traci na wadze, tym bardziej Henio

zyskuje.

Indywiduatne mistrzostwa Śląska w ko-

larstwie odbyły się w zupełne] konspi-
racji.

Jabłoński znany przed wojną tenisista

lwowski prowadzi obecnie treningi mło-

dzieży na kortach katowickiej Pogoni.
Krauze uzyskał w ramach meczu pły-

wackiego Brno — Śląsk na 100 m stylem
klasycznym doskonały wynik 1:17,6 .

Llszkówna zwyciężyła w tymże meczu

na 100 m śt. dowolnym. W-nik — 1:22,5.
tomowsklm Śląskim Jest Smylła. Od na-

szego olimpijczyka dzieli go jednak pra-

wie dziesięć metrów. Oczywiście w dy-
sku a nie w kuli.

Mrugała nawet nie mrugnął, kiedy w

ciągu pól godziny padły trzy bramki.

Nielepszy okazał s!q rezerwowy Major.
Cracovia osiąga jut taką formę, te nie

Mimo nieukończenie Jeszcze rozgrywek pom6g|by naweł pułkownik,
w poznańskiej A klasie wyłonieni zostali i Nowoezek zdobył w wyścigu kolarskim

już mistrzowie obu grup a mianowicie Katowice - Rybnik - Katowice drugie
Ostrovia i Dęb, którzy w spotkaniach fi- mie]sce dosłownie o parę centymetrów
nałowych walczyć będą w dniu 2 bm. w I za Wyglendą.
Ostrowie i 10 bm. w Poznaniu. Niedziel- j opolskimi 'mistrzami dwóch grup pił-

ęęj Poznaniu

ne wyniki były następujące:
OstroVla rozgromiła na własnym boisku

Admirq w stosunku 11:1 (4:0). San łatwo

rozprawił się z rezerwami Warty wygry-

wając 7:0 (3:0). ii!
HCP — zwyciężył TUR (Kalisz) 3:2 (1:0).
ZZK Polonia (Jarocin) zwyciężyła po-

znańskich Zjednoczonych 5:1. Dąb (Po-
znań) wygrał z Unią swarzędzką 2:0 (1:0).

karskich tą: Piast, Gliwice 1 Szomblerk.l

Bytom.
Polonia bytomska mimo początkowych

niepowodzeń złapała Oddech i realizuje
słowa pieśni. „Nie przejdzie'm Wisły,
przejdziem Wartę"...

Rymer jest drugą niespodzianką Pierw-

szej ligi. Pierwszą niespodzianką drugie]
Ligi Jest jednogłośne uchwalenie wnfo-

ZZK Polonia (Leszno) po ciekawej gize sku n jej pov,staniu-

ODRA NS 3:0 (1:0); Nysa (Kłodzko) — 1

Piast (Legnica) 1:0 (0:0); Mieszko (Wał-
brzych) — Zapłon (Jel. Góra) 4:2 (3:1). = ®^

•Ję Ziika I Andrzejewski, czołowi piłka-i Spotkanie bokserskie Zryw (Toruń) —

rze świdnickie] Polonii, którzy zostali Zryw (Grudziądz) 9:7 w boksie, które od-

zdyskwalifikowani po głośnym skandalu było się w toruńskim Pałacu Sportowym
na meczu z bytomską Polonią, skorzystali stałe na słabym poziomie. Wyniki tech-

z amnestii dia sportowców i wezmą niczne tą następujące:
udział w najbliższych meczach. | Janicki (T) przegrywa na punkty 2

•ję Mecz tenisowy pomiędzy czeską dru- agresywnym Rezmerem. Brzuskiewicz (G)
tyną Trutnov a Górnikiem dojdzie do wypunktował Pomlanowsklego fi). Czar-

skutku w dniu 12 i 13 czerwca w Wal- necki (T) po dobrej walće wygrywa z

brzychu. I Drzewieckim. Walka pomiędzy Jankow-

Drużyna praskie] Stavii rozegra praw- skim (T) a Burchardtem została przerwana

dopodobnie mecz piłkarski we Wrocla- na skutek kontuzji toruńczyka, sędziowie
wlu. Przeciwnikiem Czechów będzie ze- orzekli wynik remisowy. Janiszewski (G)
spół WUZ-u, w szeregach którego gra 5 poddaje się w pierwszym starciu Bor-

pilkarzy rezerwy chorzowskiego Ruchu. | kowtkiemu (T). Zdrojewskiemu (T) nie-

W rozgrywkach o puchar Ziem Odzy- słusznie przyznano zwycięstwo nad naj-
skanych prowadzi Szczecin — 5 gier, 8 p., lepszym zawodnikiem drużyńy grudzlądz.
przed Wrocławiem — 4 gry, 6 pkt.; Ópo- kle] Polakiewiczem. Rzeżnieki odniósł

tom — 5 gier, 6 pkt.; Gdańskiem — 6 zwycięstwo nad Wierzbowskim, a Golasz

gior, 4 pkt. i Olsztynem — 5 gier 0 pkt. (T) w ostatniej walce dnia nokautuje «u

MO. | rowego Wiklińskiego (Kos.).

pokonała Zjednoczonych (Kępno) 4:1. ZZK, $łyBMKrt bM Kiszk| B„|łyblłyftl

100 m Arszyńskl - 11,8 sek. w skoku w
r5Zer " Yp ?znań ~ z Prosną Ka- • cztowiek!em Śląska. Kiszka przeszkadza

dal liebek - 5,75 m; oszczepc-m rzucił lisfc
«

5:1 1 0Słre J8 ' e ,4,r 9rze ZŻK
mu jednak w zdobyciu mistrzostwa

Rawicz zwyciężył Polonię Poznań 5:01
Po tych spotkaniach tabele przedsta-

wiają się następująco:

oszczepc-m

Brzeziński 41,31 m a loose przebiegł
1500 m w czasie 4:35,2 mifi.

W Bydgoszczy rozegrano mistrzostwa

lekkoatletyczne panów w klasie A w

konkurencjach 10 boju. 100 m Białkowski

11,4 tek., 2) Szwajkowski — 11 ,6; 3)
Arszyńskl 11,8 . Skok w zwyż: 1) Siemiąt- .

kowskl 1,65 , 2) Weinberg 1,60. Pchnięcie j
kulą: 1) Górecki 11,20, 2) Masłowski HKS

11,00 m; 110 plotki: 1) Buczkowski 20,2 j
sekundy. Dysk: 1) Maciejewski HKS 35.34
metra. 2 )Maslowski 34,46. 400 m: 1) Kio-!

dzlńskl £6,5 sek. Skok w dal: 1) Welnber!

6,00 m. 1500 m: 1) Ciesielski 4:37,6. O- '

szczep: 1) Lubojemski hKS 44,85 m. i

Odbyło (Ię walne zebranie Pom. Okr.'

Związku Bokserskiego. Po udzieleniu '

absolutorium w skład nowego zarządu
na okres 3 lat weszli: jako prezes po-

nownie kpt. Zajączkowski, 1 -szy wicepre-
zes p. Bocheński, 2-gl p. Kaeprzyk. Se-

kretarz p. Bobin, skarbnik p. Dąbrowski,
przewodniczący WSS p. Kiciński, WSS

sędz. p . Rozmarynowski, Wyszkol, p. Ku-

gacz, kapitan sportowy p. Lewicki.

CRUPA 1

1) Ostrovia 18 30 83:29

2) Pfrl 18 27 57:26
3) HCP 18 20 42:39

4)WartaIB 18 19 46:56
5) Admira 18 17 32:43

6) Zjednoczeni (P.) 18 15 39:46

7) Polonia (Jar.) 18 15 32:45
8) OMTUR Kalisz 13 14 34:3 i

9) Szanystulekl KS 17 12 27:41

10) Prosną Wier. 17 9 26:55

GRUPA II

1) Dąb 18 27 52:23
2) Polonia Leszno 18 23 52:40
3) Zjedn. Kępno 18 21 32:36
4)ZZK1B 16 20 43:30

' 5) Prosną Kalisz 18 20 38:32
6) Luboński 17 18 40:28
7) Polonia Pozn. 18 14 35:43

8) ZZK Rawicz 18 14 42:50

9) Stella Zabik. 17 9 36:61

10) Unia Swarzędz 1B 7 19:61

jednak w zdobyciu mistrzostwa.

Tobole natomiast nic nls przeszkodzi
w zdobyciu mistrzostwa Polski w wadze

koguciej, świetny zapaśnik śląski Jest

jednym z kandydatów na Olimpiadę.
Urbaniak udowodnił w Łodzi, te Jeit

po Szymurze dfaglm .bokserem w wadze

półciężkiej. Wprawdzie „idzie Jeszcze

głową", ale głową Szy-muru nie przebi-
jesz. f

Wyglanda osiągnął na 100 kilometrów

Kołodyński II (L.) już w pierwszym

starciu uzyskał wysoką przewagę nad

Gumowskim II (Gr.), który znalazł się

do 9-ciu i do 6-ciu na deskach (w dra*

gim wypadkfl . gong. przerwał liczenie).

Ambitny toruńczyk podejmuje walkę wr

drugim starciu,- ale iric-może stawić czo-

ła huraganowym atakom Kołodyńskie-

go II 5 przegrywa przez k. o. W kogu-

ciej Baran (L.) wypunktował silnego

fizycznie Przybylskiego (Gr.) mając

przewagę we wszystkich trzech starciach.

• W pierwszej parze w. piórkowej Choi-

na (L.) pokonał na pkt Krzemińskiego

(Gr.). Walka miała przebieg raczej te-

mi sowy, finisz Choiny nie mógł nadro-

bić punktów utraconych w drugiej ron«

dzie. W drugiej parze w. piórkowej

Makar (L.) zremisował z Trawińskim

(Gr.). Po dwóch przegranych randach

lubliniak całkowicie panował nad syta-,

acją w trzecim starciu.

W w. lekkiej Łoziński (L.) pokonał

nieznacznie ale zasłużenie Pietrzaka

(Gr.) . Była to ciekawa walka. Pietrzak

przeważał w zwarciu, Łoziński trafia!

często lewą i pod koniec kilkakrotnie

wstrząsnął przeciwnikiem.

W w. półeredniej Błażejewicz (Gr.)

tanął wobec Zielińskiego (L) na stra-

conej pozycji. Już w pierwszym- starcia

gong ratuje zawodnika Gfyfu od k. o.

W drugiej rundzie Błażejewicz odpo-

czywa do 7-tniu i po lewym haka w żo-

łądek zostaje wyliczony.

W w. półciężkiej Głębocki (L.) wyr

rał przez k. o. w trzeciej rundzie

z Heklerem (Gr.) nokautując przeciw-

nika również, lewą ręką. Wreszcie w w.

ciężkiej Gołębiewski (L.) przegrał przez

dyskwalifikację w pierwszej rundzie

a Nowakiem (Gr.). Prymitywny jeszcze

lublinianin zadał Nowakowi cios poni-

żej pasa, co zostało stwierdzone przez

sędziów i lekarza.

Zawody miały odbyć się w poniedzia-

łek, ale ulewny deszcz skłonił organiza-

torów do przeniesienia' ich ńa Wtorek.

Kiedy i we wtorek deszcz nie ustał, roz-

wieszono nad ringiem plandekę namio-

towy, aby w ten sposób umożliwić

walki.

WYiCIG PŁYWACKI

WILANÓW — WARSZAWA

Harcertki Klub Sportowy „ Varsoyia"

„ „ . . współudziale WOZP organizuje 2?

fantastyczny czas 2:2»,06. Przyczyną był bm. długodystansowy wyścig pływaki
prawdopodobnie zimny ranek niedzielny na wiś.e na'trasie WitanS - Ł

a pod wpływem zimna ciało »i, kurczy. Blc9 dost,pny :Jes, d£ zawodn!Ww

Zdaje się, te skurczyły s.ę również te W32y3lkich okręgów oraz niettowarzyszo-

srr s&ris&rzjx s ~ sar-
ZZK katowicki przeżywa poważne witrtą ' Do Wi,anowo pojadą uczestnicy stat-

sy. Coś niedobrze robi się z sekcją pl|. | k,< ?m2 " od mosłu Poniatowskiego. Start

kartką. Nowy zarząd sekcji bokserskiej •
nasl ^P 10 £t°d

*-
ł0 " sJ'

jest gorszy od starego. Sekcja tzer- > Zgłoszenia przyjmują: Komenda ZHP —

mierćza przestała istnieć. ul; Daszyńskiego 17 orat WOZP — Puław-

ielaznffijbrona śląska Janik, Janduda, 5ka 2. Wszyscy zawodnicy obowiązani sej
Barwlńskkj— przewidziana jest do repre- przedstawić świadectwa lekarskie,
zentacjl przeciw Danii. Wpisowe: zrzeszeni 50 zł, nlezrzeszenl

Józef Prutkowski 30 złotych.



MrU
PRZEGLĄD SPORTOWY tu. I

W NADCHODZĄCĄ niedziele na KawiecldmJ, która w roku ubiegłym dopiero w niedzielę
torze regatowym w Srdyuj- tal* niespodzianie zwyciężyła W tej

ida pod Bydgoszczą, ptaną wioślarze konkurencji.

do walki 0 palmę pierwszeństwa i o Najpiękniejszą konkurencją każdych

prawo reprezentowania barw narcdo- regat jest bieg ósemek. W niedzielę

wych na zawodach w Szwecji i w I- i w tej konkurencji porachunki maja
grzyskach Bałk. Zbliżający się termin starzy rywale ZZK i BTW-u . Do wy-

olimpiady będzie również poważnym mienionych już osad czwórek, dosią-

czynnikiem, który zmusi wioślarzy do dą doświadczeni wioślarze przedwo-

zażartego pojedynku. Na starcie w jenni i dobrze zapowiadający się na-

Brdyajściu zobaczymy napewno eli- rybek i walka prowadęona będzie na

tę naszych najlepszych ośrodków', jak: całej długości toru o każdy cal, —

po

Warszawę, Poznań, Kraków, Płock, ziom prawie równy, trudno zatem ty-

Eahsz, Toruń, Kruszwicę, Barcin i pować zwycięzcę.

Bydgoszca. I Co rywalizacji z doskonałymi osa-

W kategorii seniorów w biegu je- «^mi bydgoskimi i krakowskimi do-

dynek w dalszym ciągu bezkonku- chodzą takie, jak: Płock, Poznań I

rencyinym jest nasz długoletni fnistrz Warszawa, które również już uzupeł-

Roger Verey s AZS-u krakowskiego, częściowo braki w taborze i ma-

który startował będzie napewno w teriale ludzkim i są w tej chwili wiel i szych osad.

towarzystwie swego kolegi klubowe- ką niewiadomą, a odkryją «we karty

go Dszco Czaba. Krakowianin jest

Przypuszczalnie za granicą bez na-

rażenia się na kompromitację wysłać

możemy jedynkę, czwórkę i ósem-

kę, — tą ostatnią z tym zastrzeże-

niem, że nic będzie się rozbijała w

dwie kategorie.

Prócz biegów seniorów, przeprowa-

dzonych zostanie cały szereg ciekawie

zapowiadających się biegów, młodzie-

ży, nowicjuszy i młodszych, które z

uwagi na zapowiedź PZTW-u o zamia

wyścig z Anina do Anina
Rzeinicki łatwo zwyciężyli
WNIEOBECNOŚCI przebywają-

cych na obozie w Szczecinie

..,nsów" szosy, faworytami wyścigu o mi-

Etrzostwo województwa warszawskiego

byli Rzeźnicki i Wrzesiński. Żaden

z pozostałych 13 zawodników wśród

których z przyjemnością notujemy po-

wrót na szosę Starzyńskiego, nie był
dla tej pary groźnym rywalem.

Ze startu w Aninie Rzeźnicki Wysu-

nie amotny Salamon, a dalej pora

Krzciński 1 L. Wójcik, później ' znów

„singleton" Ciesiolkicwicz. Gronkie-

wicz, który miał defekt gumy przeje-
chał przez półmetek ze stratą 3 min. do

Wrzesińskiego.
W drodze powrotnej czołówka nie

miała już kłopotu r dogonieniem
Wrzesińskiego,, choć ani Rzeźnicki, ani

Starzyński nie mieli wielkiej ochoty
rze wysłania i takiej jednej osady na ,,£;ę na czojo n;e potrafiI;

^

sżyLk(ł poI,c,yć slę x ^dekMe.

zawody zagraniczne, przybieraj ,esz- jednsk 2apewnić fioŁic większej prZE.|rCm", który jadąc samotnie przeciwko
cze na a raccyjnosci. ; wagi jak 500 m, a w Wiązowni złapała i wiatrowi zmniejszał swoje szanse w

Nasze panie zmierzą się również w j „0 gnjpa CIffl!owŁ Tutaj dla odmiany , walec o tytuł mistrzowski. Wrzesiński

kilku biegach, — brak mistrzowskiej I jpr(3łl0,r:t{ szcz?ieia Wrzesiński i korzy-' wiedział o tym i jechał teraz Sak wól-

stajęc z wiatru w plecy, zdobywał coraz ;no, że na 10 km od półmetka dsszła go

większą przewagę, jadąc w tempie po- j grupa czołowa. Nie zabawił jednak

czwórki kolejarek, pozwoli pewnie

zdobyć pierwszeństwo jednej z młod-

Zygiryd Wiciński

czerirc$F

już dzis'aj stuprocentowym kandyda-l
tem na Igrzyska Bałkańskie i regaty

'

yr Henley. j

Kraków przodować będzie również'

w dwójkach podwójnych, w których i

osada akademicka w składzie: Mo- ' * « j RAMACH zawodów lakkoatle-

stowski i Kostrżewcki, wygra nape- j W tycznych Cracovia — Vysoko-
wno. W dwójkach bez sternika zwy- . skolski, które odbędę się 8 Lin. w

ciężyć powinna osada BTW przy j Brnie, startować bjdaie 5 zawodników

ZWM w składzie: Grobelny, Tom-;z grupy olimpijskiej: Adamczyk, Ło-

czak. Dwójki ze sternikiem staną sięjmowski, Kieias, Kiszka i Gierutto. Do

prawdopodobnie łupem młodych wioś : JSrna przyjedzie Zatcpek, a więc ICie-

larzy TW Płock. Prócz jedynek ma- las będzie miał okasję porównać swe

my silną pozycję — jeżeli chodź! o sMy ze znakomitym długodystansowcem

zagranicę w czwórkach ze sternikiem, CSR, w biegu na 5.000 m. Nasza gra-

w których zacięta walka O każdy cen; pa olimpijska weźmie nadto udział w j W 1946 r. puchar zdobył Wirkus, a w

mienia PZLA z reprezentację wyjadą
M. Kwaśniewska i M. Sienkiewicz.

Skład reprezentacji CSR ustalony bę-
dzie po zawodach 13 czerwca.

•
*

-

13 bm. odbędzie się w Szczecinie

bieg o puchar „Kuriera Szczcciń:'cic-

go". Bieg ten tr^cci z kolei odbędzie

się na bieżni na dystansie 5 km.

zupełnie nieimponującym.

Wyniki: 1) Rzeźnicki (ZZK) 3:04,20,
2) Olszewski (Sarmata) 3:04:20,2 po

zadętej walce o drugie miejsce, 3) Bu-

kowski (Gwardia) ten um czas, 4) Iwa-

nowski (Gwardia) 3:04:20,4, S) Króli-

kowf&i (ZZK) 3:04:20,6, 6) Starzyński
(Gwardia) 3:04:20,3, 7) Wrzesiński

(ZZK) 3:03:30, 8) Ciesiołlricwici

3:08:42, 9) Krzciński, 10) Salamon,
111) L. Wójcik, 12) Przybys* (wszyscy
Gwardia) 13) ManowsŁi (Sarmata). Kie

ukończyli wyścigu w&utek defektów

Grynkiewicz i Brzozowski.

Pomysł utworzenia na mecie szpalt
ru z rowerów, na których licznie przy-

byli młodociani ' widiowie, był barda*

nad 37 km/godz. Próbował gonić go: z nią długo, bo po 5 km wspólnej jaz- dobry.

tymetr rozegra się między osadami

bydgoskimi, BTW-u i ZZK. Kolejarze
w składzie: Czarkowski, Drążek, Pa-

rzysz I Chodziński spotkają niewątpli-
wie w osobach braci Kocerków, Stili-

gowskiego i Kościelaka osadę zgraną,

.dobrze przygotowaną i ambitną, tak

że walka będzie naprawdę emocjonu-

jąca. Większe doświadczenia i tęży-

zna fizyczna daje pewien plus koleja-

rzom, O trzecie m
;
ejsce w tej kon-

kurencji walczyć będą osady: Płocka,

Poznania, Warszawy i ewentualnie

Kalisza,

W biegu cz\vóre!c bez sternika zwy

cięstwo przypadnie prawdopodobnie

młcdej osadzie z Płocka z braćmi

zawodach w Cpawie 10 czerwca. Z ra- j r. z . Kicia;, który będzie startował w

mienia GUKF wyjeżdża z drużynę : tym biegu ruwnież i w tym roku.

Wł Botki, a jako opiekun zawodników

trener Grzesik.

•

Reprezentacja Po Ud na mecz kobie-

cyzCSRwdniach22i23bm. w

Mor, Ostrciv.-ie przedstawia się następu-

jąco: 100 m Moderówna, Brockówna,
200 m Moderówna, Gęfaolisówna, 80 m

pł. i wzwyż Mitan, Peskówna, w dal

Nowakowa, Gębolisówna, 4 X 100 Mi-

tan, Gębolisówna, Brockówna, Mode-

równa, dysk Wajs-Marcinkiewicz, Do-

brzańska, kula Flakowicz, Drzewiecka,
oszczep Stachowicz, Sinorndrka. Z ra-

zwarcie do mety w Aninie. Pozbawio-

ny najgroźniejszego rywala Rzeźnicki

Krzciński, ale po kilku km samotnej ; dy miał defekt trybu i musiał z_atrz7-

jazdy poczekał na grupę czołową. Czo- . mać się. Usunięcie defektu naraziło "go
łówka niezbyt przejmowała się uciecz-' na stratę około 4 minut i nie mógł już

ką Wrzesińskiego nawet wówczas, kie- marzyć o zwycięstwie,

dy dzieliły ją od niego ponad 2 fcm, j \ tymczasem czołówka -w «kJeniycx-
wiedziała bowiem, że w drodze pewrot- :

nym gładzie jak na półmeiku ciągnęła

nej pod wiatr Wrzesiński nie da rady
w pojedynkę.

7 km pod Garwolinem kolarze napot-

kali na dość długi objazd i błotnista

droga polna spowodowała rozciągnięcie

się grupy, która dotychczas jechała
zwarcie.

Na półmetku w Garwolinie (50 i pól
km) Wrzesh';ski miał już tylko 4C0 m

przewagi nad czołówką i przebył ten

dystans w niezłym czasie 1:21. Czołów-

ka przejechała tędy w kojenośei: Sta-

rzyi':s!;i, Bv&owski, Olszewski. Iwanow-

W wyścigu na 50 km dla fartowi-

czóv;" zwyciężył Ciuch (Gwardia) .w

1:38:04 przed Bańkowskim (niestow.)
i Jankowskim (WTC). Ukończyło 13.

Wyścig na 15 km dla młodzieży ne

rowerach turystycznych wygrał Skibiń-

ski (niest.) w 29:30 przed Szafrańcem

i Fidzińskim. Ukończyło 16.

arze Aka
izolą się na

Tegoroczne mistrzostwa AZS-ów w ośrodki: Cieszyn, Częstochowa, Gli-

piłce siatkowej odbędą się w dn. 5 i^wice, Katowice, Łódź, Poznań, Szćze-

6 czerwca br. w Gliwicach. Do roz-; cin, Toruń, . Warszawa,' .Wrocław i

Rzcł.nicki i Króir.owski. Następ- grywek

Orochćw — SKS 4:1 (J:0). Wynik meczu

krzywdzi zaspót gości, którzy nie zasłu-

żyli na tak wysoką porażką. Pierwszą po-

łową zawodów cechuje znsczna przewa-

ga Si'S-0, który zbyt wiele kombinując
pod bramką Grochowa nie umie Jej od-

zwierciedlić cyfrowo. Bramka jaka padła
w taj części gr,y ze strzału Maruszkiewi-

cza I obarcza bramkarza spółdzielców.
Polonia — Dzura 2:4 (0:2). Początek me-

czu nałoży do gości, którzy grając lewą
stroną ataku (Żaczkowski) szybko zdoby-

zgłosiły udz !
ał następujące Wybrzeże.

Mistrzostwa w Gliwicach będą nic

tylko największą dotychczasową spor

tową imprezą akademicką, lecz Za-

razem pokazem gry najlepszych obec-

nie zespołów polskich. Liczyć się m-

5:1 (1:0), Targowianka — AZS 1:5' leży z zaciętymi walkami wobec te-

Lech — Karczew 2:1 (0:0), Czyn — j g0) ^e warszawiacy, mistrzowie Pol-

wadzeriie' dla Bzury zdobył w 20 min. Mogielanka 3:0 » o:. Wicher - Jedwab- j gf^ chcieli zrewaa-

Pawlak. Kontratak Polonii nie przynosi nik 1:1 (1:1), Zieloni — Przyszłość 4:1 , . ,

rezultatu. Gra wyrównuje się. Wynik (3:0), Swit - Płomień (BI.) 1:5 (0:4). ! zować wroefaw^nom za porażkę po-

łolicy
wala teren i wytwarzała niebezpiacine
sytuerje pod bramką Sosnowskiego. Pro-

lany

(0:1),

WOZP KSZTAŁCI

Moskwa w końcu maja

DNIU 31 maja radzieckie pię-
iarstwo obchodziło wielkie świę-

to, był to jubileusz S0-lccia istnienia

buliMi w Rosji. W 1911 r. w Rosji mie-

zaledwie 20 pięściarzy ...a dziś

liczba ich wzrosła do 20.000! A nie są

to .,niariv.'e dusze"', ale sportowcy od-

d-.\ni całą pir-Jdarstwu i uprawia-

jący boks z zapnłeni.

W instytutach fiakultury, w setkach

f,parlovfveh szkół, w 55 klirbach, pra-

cuje się nad swoistym stylem radziec-

kiego boksu. Tylko w samej Mo?kwie

pracuJc. 300 trenerów i instruktorów

kszitalcijeych około 5000-ciu ły&ięcy pię-

ściarzy.

W ŻwiązlŁU Radzieckim rozgrywa się
setki spotkań bokserskich, które nie-

wątpliwie przyczyniają się do popula-
ryzacji i mna-jowienia hok-ju. Tak więc,
odbywają się mistrzostwa poszczegól-

nych miast, dzielijic, rapnblik itd.

W zeszłym roku w Zwiąrku rozegrani)
ponad tysiąc zawodów. Jednym słowem.

. hoks stał się sportem mas we wszyst-
kich szesnastu republikach radzieckich.

Boks radziecki wybił już okno na

Europę. Mistrzowie sowieccy w latach

1946 — 47 uzyskali uwycięstwa nad

bokserami Finlandii, Szwecji, Norwegi':

Czechosłowacji, Polski i Jugosławii.

Pięściarze radzieccy bezustannie Sta-

rają się doskonalić swą sztukę bekser-,

dą gwardię dzielnie reprezentuje cięż-
ki Pierow, który już może poszczycić

się zwycięstwami nnd Limannagi i Na-

WEsardowem, Poza tym wysuwają się
na czoło w£ród młodych: półśredni
Srrltow i lekki Kulikow.

W dzień jubileuszu doszło do kilku

ciekawych spotkań. Niewątpliwie pew-

ną niespodzianką była porażka mistrza

wagi średniej Kariste, który repre^n-

tował ""RR na mistrzostwach SI',- '• 'i-

skich w Pradze, z bokserem moskiew-

skim Siliczewem. j
S"czerbakow w drucicj rundzie zno- I

kautwal Czudinowa z Moskwy, a Ko- !

raliew spotkał się w cztcrorunri. vyin !

meczu z Pierowem i musiał dać z sie- j
hie wszystko aby wygrać z dużo młod-;

szym przeciwnikiem. |

Walenty Durotc f

pierwszej polowy ustalił vi 59 min. Mar- luntaBZV

szalek z rzutu karnego. Po przerwie 3a- j JUHSonzł

godzińsicl (karny) zdobywa pierwszą i Drukarz — Ruch 3:1, Ezura — Sparta 0::

bramka dla gospodarzy. Wyrównał Przy- , v. o ., żyrardowianka — Znicz 1:2, Polonia

goda. Polonia uzyskujs. przewagą, lecz ' i — lecH 3:0, legio II — Ók^cio' 0:0."

szybki atak . Bzury wypadami zapewnia
sobie zwycięstwo. Strzelcami byli: Górni-

cki z rzutu karnego (74 min.) i żaczków- ' Warszawski Okręgowy Związek Pływs-
sfet' w 86 iTjinucie. Sedślowal Turczyńskł. ' i=ki organizuje elementarny Jcurs tkoków;
- %' prledrrtIcTu rezatw"Wygrała Bzura 5:1 .•• Odbywać sią on. będzie na-plywalni WU

(5:0). Bramki: Pisake (2), Królak (2). KO-{KF We wtorki, czwartki i soboty w sodzi-

walewski (1) dla Bzury oraz Kędzierski dla j nach 1ć — 17 . Zgłoszenia przyjmuje WOZP

Polonii. | Cul- Puławska 2).

j Moryinonl — tcg!a S:S (1:S). Marymont '

j mimo przewagi uratował zaledwie jeden
punkt. Bramki zdobyli Olszewski (2) I

Szczawiński (1), d!a gospodarzy oraz

Ziemski (2) i Ićkowiak (1) dla legii. Ma-

rymont wystąpił baz Borowieckiego, któ-

ry przsbywa na obozie w Koszęcinie.
W przsdmsczu rezerw wygrał Mary-

mont 3:1 (2:0).

j niesioną w lutym br. w Torunia. Są
_

I to najpoważniejsi kandydaci do ty-

tułu akademickiego mistrza w piłce

siatkowej. Możliwe są jednak nie-

spodzianki przede wszystkim ze stro-

ny gospodarzy, którzy w r. ub. byli
o krok od zdobycia v-mistrżosiwa.

W r. ub. kolejność drużyn była na-

stępująca: Warszawa, Wrocław, Gli-

wice. Łódź, Kraków i Cieszyn.

[urny za kulisy
gigantycznego posiedzenia

TABELA

Z
faworytów WitobleiioRi

NANY dobrze W Polsce angiel-1 (USA) i Bobem Falkenburgiem (po-
ski trener tenisowy i doradca siadającym obok Kramera najlepszy

techniczny turnieju wimbledońskiego j chyba serwis i smecz).
Dan Maskell wyraził ostatnio swą | Maskell bardzo wysoko klasyfikuje

opinię na temat tegorocznych fawo- Afrykańczyka Sturgessa (i naszym

rytów tego wielkiego turnieju. ! zdaniem — słusznie). Sturgess jest
Zdaniem Maskella stuprocentowym szczególnie niebezpieczny na kortach

faworytem jest Frank Parker (USA).' trawiastych dzięki swej nienagannej

Anglik typuje Parkera na podstawie pracy nóg. Do tej stawki dochodzi

iwych obserwacji z turnieju paryskie- jeszcze niewątpliwie Węgier Anboth,

finałowego spotkania Parker

1) Syrena SI: 9 45:25

2) Bzura 7.9:11 57:34

3) Grochów 24:14 62:3"

4) Pogoń 24:16 52:33
51 Znicz 22:1" 33:34

6) MłryrrlW 19:1' 33:12

7) Legia 1B:tO 45:43⁄4
8) SICS 17:25 39:50

9) 3nriność 15:27 33:4*

10) Polonia 14:20 42:55

11) Puch 11:31 29:60

12) Zryw 10:28 27:50

8GODZIN trwały obrady Wr. OZB. Po-

niżej podajemy kilka migawek z tego

gigantycznego posiedzenia:

POCAŁUNEK KOTKI Z MYSZKĄ j

2ALE ODRY

Najwięcej żaliła się Odra z Nowej Soli.

Przedstawiciel tego klubu skarży! się, że

odebrano klubowi punkty za to, że ring
byl o 30 cm za krótki, że po przyjeździe
do Jeleniej Góry na mecz mistrzowski z

Zapłonem zakomunikowano im nagle, że

zawodnicy są zawieszeni, a oficjalny ko-

munikat wpłynął po 45 dniach, żs prze-

słali pieniądze dla otrzymania rękawic z

rozdzielnika i dotychczas nie otrzymali
ani rękawic ani zwrotu pieniędzy...

LEKARZ CZY WETERYNARZ?

KLASA C

Sprawa mianowania mlstr2óvc poszczę- ]
gólnych grup w ktasio C, a jest fch aź j
osiem, należy do Wydziału Gier i Dyscy- r

pilny WOZPN-u. Nastąpi to nie prędko,
gdyżp ozostała do zweryfikowania wię-
cej niż polowa spotkań. Opierając się
na wynikach z boisk I meczach już zwe, i

ryfikowanych możemy podać liderów ta- I

beli:

Tym razem nie było pikietowania IKS—

Pafaweg. Przedstawiciele najsilniejszych
] klubów Dolnego Śląska doszli do poro-

zumienia tworząc koalicję. Było to pocią-
! gniqcie profilaktyczne, na wypadek gdy-
' by innym klubom udał się atak I trzeba

I było postawić sprawę na ostrzu noża. Na

{ szczęicie do tego nio*doszło I obrady
| toczyły się harmonijnie, chociaż w dy- j

skusji usłyszeliśmy wiele zarzutów ze' Byty też momenty humorystyczne. Oka-

! strony Burzy, Górnika i Odry z Nowej zało się, że na jednym meczu w roli le-

! Soli. karza występował student drugiego roku

| I medycyny, a kiedy kwalifikacje jego zo-

j DLA KOGO SĄ RfKAWICE? • stały ujawnione. Burza dostarczyła dru-
' ! giego lekarza. Tym razem był to rzeczy-

Kluby żaliły się, te nie otrzymały rę wiście lekarz — tylko że... weterynarii,
kawie l przydziału. Odpowiedź brzmiała,

1

ia były to rękawice 12 uncjowe, nie na- j RACJONALNA GOSPODARKA

dające się do spotkań I trzeba je było j Budże, tamkną, Wr OZB z nadwyik,

przerabiać. Czy rękawice służą tylko
^

„ Na Flindu„ olimpijski przeka-
zano 100.000 zł; MRWF i PW otrzymała
50.000 zł, AZM — 10.000 zł, ofiary Oiwlę-

rękawice
podczas oficjalnych spotkeń? Czy nie

przerabiając nie można W nich trenować?

Drobny. Maskell twierdzi, że Drobny jest nieco słabszy. Turniej w Wimble-

nie osiągnął jeszcze pełni swej for- donie rozpoczyna się w drugiej poko-
my i choć jest tenisistą wysokiej kla-l wie lipca,
sy, szans na zwycięstwo w Wimble-'

donie nie ma. j

Groźnym konkurentem Parkera bę- '

. Najstarszym bokserom ZSRR jest j dzic z pewnoścją Australijczyk Brom i

wich, dzięki swej znakomitej takty- j
ce. Dalej, zdaniem Padtera, należy
bardzo się liczyć z Tomem Brownem

(Żyrardów), grupa III — Jedwabnik (Mi-
lanówek), grupa IV —. Targówek I Wa-

wer. grupa V — Zqbcovia (Ząbki), grupa

który jednak na kortach trawiastych j VI — lech (Jelonki), grupa VII — AZS j
----- - •

1 (Warszawa), grupa VIII — Słart I Ordon

(Warszawa). '

A oto oMatnle wyniki: Naprzód (Soch.) j
Wilanów 0:3 V. o., SKP — Wawer 0:2 (0-2), [
Lotowiec — Mewa 3:2 (1:0), Iskra — Bie- !

Grupa II — Płomień (Błonie) I Iskra f Przecież chodzi o ło, aby umiano bok-
eimla «00 zł (!). Kluby, które dostarczyły

sować. Bez rękawic I treningu napewno j iawodników do reprezentacji otrzymały
poziomu nie podniesiemy,

Korolicw, który walczy na ringu już od

14 lat. Bokser ten uczestniczył w 12-stu

spotkaniach międzynarodowych i wszy-

stkie te mecze rozstrzygnął przez k. o.

Koroliew bez przerwy pracuje nad so*

bą, czyniąc ciągle postępy, czego jest

dowodom, że jego uderzenia są coraz

krótsze, celniejsze i gwałtowniejsze.
Nadto Koroliew jest teraz mistrzem,
wyczuwania dystansu.

Szczerhakow również czyni dalsae po-

stępy. udoskonalił ciosy z lewej. Grcj-
ner również nie pozostaje w

Wzmocnił on bardzo uderzenie z pra-

wej, którym nokutuje większość swych
rywali. Iiniaziew, który był znany z te-

go, żc bił głównie prawą
— teraz ata-

kuje również skutecznie i lewą.

Ostatnio w Związku pokazało się du-

. żo młodych talentów. Bardzo dobrze

giczna śmierć

owraea z

DRUGI MECZ Z FINAMI
Drugi mecz % bokserami Helsinek od-

będzie się również w Warszawie w dniu'

15-go bm. (wtorek).

Zsirzqd W.O.Z.B.
niemal bez zmian
•y y CZWARTEK odbyło się w War j Pr^cntantów.

i 35.000 zł.

i Niezrozumiała jest pozycja 35.000 -zł dla

j klubów, które daiy zawodników do te-

j prezentacji. Dlaczego? Kluby mające do-
• brych zawodników, maję przscież ' rów-

( nież dobre dochody, "a w każdym razie

lepsze od klubów nie posiadających re-

szawie walne zgromadzenie J
M. D.

Żurawski jest już zdrów i powrót je-'
go z Paryża do Warszawy oczekiwany

jest lada dzień. j

Zebrania sekcji bokserskiej Legii od-j

będzie się w dniu 4 bm, na stadionie
1

WP. o godz. 17-ej.

12. z &

zapowiada się w wadze muszej Buła-

kow — o dużym wyrobienia technicz-

nym. Jest to bokser, który zadziwia

KATOWICE, S.V . (To'- *"»•) ~ « «"«!»

zginą! w wypadku motocyklowym i. p. Jó-

zef Otlsciuchowicz, wiceprezes klubu

motocyklowego „Pogoń" Katowice I b.

tyle członek zarządu Ckr. Zw. Motocyklowego . #

w Katowicach. Zmarły byl fodnym z nie- K WlCCECIŁ
strudzonych organizatorów «portu moto-

cyklowego na łląofcu w lalach powojan-
nych. Jak* wzorowy sportowloc i dobry

kolega wlożyl wie!* w cichej I skromnej i niedzielę walczą Csescy bokserzv ;

pr.cy w organizację ^«ickjego ftlubu d. Katowicaclli w drużyn;e
Riotocyk!owego, następni* klubu met«-

cyklowag* „Pogoń". '

-kiej występuje reprezentacyjny bokser

Pogrzeb i.p . Dji.eiuehowlcia Odbył Furopy _ Majdlorb. Zmierjy się on z

W OZB. Sensacją zebrania był dezyderat
komisji rewizyjnej, która twierdziła, że

w tym stanie rzeczy nie może postawić
wniosku o udzielenie skarbnikowi abso

i iutorium, ponieważ w gospodarce finan-

sowej WOZB istnieje zbyt wielki chaos.

Jak się okazało w dyskusji, komisja re-

wizyjna również ' nie była bez winy,
gdyż kontrola ksiąg odbyła się dopiero
w ostatniej chwili, a nic została prze-

BUDAPESZT (Obsl, wł.). Spotka-
nie bokserskie Budapeszt Praga
rozegrane W Budapeszcie, zakończyło

J
prowadzana periodycznie w ciągu roku.

się zwycięstwem Madziarów 12i4, j Ostatecznie zgromadzenie udzieliło

Wynikł techniczne: musza Bednay
:

absolutorium skarbnikowi 115 głosami
(B.) zremisował z Zoffem (P.J, kogu- Przeciwko 106. Zarząd otrzymał absołu-

KATOWICE, 3.6 (Tel. wł.) . W »o)>;

szybkością swych ataków. Również mło- ' dxl* tariądsona 1-minutowa cl*».

się prxy licznym udziale klubów molo,
cyklowych w dniu S bm. Na znak żałoby mistrzem Polski — Knspereznkiem. Dru

pried wszystkimi Imprezami motocyklo-
wymi n* Śląsku w nledzlotę i bm. bą.

gą sensacją będzie spotkanie Szymury •/.

> Netuk®,

c?a Csik (B.) znokautował w 2 r. Ne-

meca (P.), piórlcow Farkas (B.) Wy-

grał przez k. o. w III r. z Tauben-

kicm (P.), lekka Buday (B.) znokau-

tował już wir. Zamrazila (P.J, pół-
Srednia Marton (B.) wygrał ze Slad-

kiem (P.), średnia Szalay (B.) wy-

punktował Carnohorskyego (P.), Du-

daS (B.) zremisowsił z Vasilievem (P.J,
ciężka Haray (B.) przegrał z Radema-

cherem (P,).

„Siary Czytelnik" — Katowice. Porusza-
ne przez Pana zagadnienie nie wynika ze

złoiliwo£ci wspomnianej Instytucji, lecz

poprosłu l trudności komunikacyjnych.

WARUNKI PRENUMERAT*

mlfiolijcsfiio . . tł.fE.—

Wpłacać wyłącznie na adres Admlnlstio- .

cji — Warszawa, ul. Mokotowska 3

„Przegląd Sportowy", konto P. K . O. 1-1 ?25

CENY OCtOSZEA

ta 1 mm w totićeio szerokości {ednej
«rpalty— 80 zł.

lorium jednogłośnie.

Oo nowego zarządu, który' niemal po*

-ostał bez zmiany, weszli: prezes Freu-

dowski, wiceprezesi: Suchnrda, Kurzyn-
ski, skarbnik Mrozowski, sekretarz Ro-

siński, kapitan zw. Lisowski, Wydz.
Spraw Sędziowskich Plewicfci, Wydz.
Sport. — Bartoszewicz, gospodarz Kó- j
pera, ref. wyszk. Piasecki, Martuszewicz,
dr. Albrycht, kpt. Neuding i radni Suk ( Tłoczono w Drukarni „Robotnik" Nr. I

i Sztobrina. | B-2823

Wydawca: K. C. OMTUft, Warszawa

Rodnguje Komitat

Redakcja I Administracja
WARSZAWA. MOKOTOWSKA!

TELEFONY: a.70-01 . B.70-0J, 1.82-51

Skrytka pocztowa 181

Skład: Drukarnia OMYUR, Warszawa
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g£n>i. sportowij P.Z.S.

szermierze
na Igrzyskach Bałkańskich w Bukareszcie

powrocie z Bukaresztu zabra- i z przeciwnikami, którzy należeli do Po zawodach kierownik drużyny
słabszych. j węgierskiej dr Gombos gratulował mi

PANIE i sukcesów naszych zawodników,
Florecistki Nawrocka i Markowska I stwierdzając, że poczynili widoczne

egzamin zdały na piątkę. Gdyby nie j postępy od czasu, gdy ich widział w

szalona początkowa trema (ja nazwa- j Katowicach w roku ub. Uważa, że

łem to histerią) zajęłyby drugie i ] w szabli nasza drużyna powinna za-

trzecie miejsca. I one przegrały swo- j jąć trzecie miejsce na Igrzyskach
je pierwsze walki zupełnie niepo- i Olimpijskich, nasze zaś panie poważ-

ku ub. poczyniłem znaczne postępy, j trzebnie. Były jednak jedynymi za- i nie mogą zagrozić Węgierkom.
Celem sprostowania muszę stwierdzić, i wodniczkanii, które zagroziły mi- j Zawody cieszyły sie dużą popular-
że nie trenuję już od września 1939 r.; strzyni olimpijskiej i świata Ilonie nością> czego dowodem była wypeł-

Następnie jako powód naszego późne- Elek. Cyfry mają swoją wymowy.
^ | niona widownia. Obecny był rów-

go przyjazdu podane jest złe funkcjo "
~

nowanie kolei rumuńskich. Twierdze

nie to jest w wysokim stopniu krzyw

X łem się pilnie do studiowania pra

sy sportowej i codziennej. Z przykro-
ścią stwierdziłem, że podawane były
jedynie, suche wyniki, lub też przedru
ki i to zdaje się nieścisłe, z prasy ru-

muńskiej. Ze zdumieniem np. dowie-

działem się, że obecnie znajduję się w

doskonałej formie we florecie i od ro-

na siedem otrzvmanych trafień szesc . .

, ...

~

, \ wdzięcznością wspomina nasza
zadały je; nasze zawodniczki, lrzeba , . , _

. . . •, . i drużyna naszego Ambasadora w Bu-
pam-ętac, ze w kraju mamy jeszcze , . , _ ,. ,

. .

' ltareszcie d-ra Szymańskiego, który
trzy zawodniczki tej samej prawie .. , ,

,, i ,

'

uczynił wszystko, by uprzyjemnić na-
kJasv, wcbcc czego szanse nasze na ,., ,

szym zawodnikom pobyt.

dy szermiercze odbywać się będą co

iok w innym kraju. Wprowadzone
zostaną zawody drużynowe, przy

czym każda drużyna składać się bę-
dzie z czterech zawodników i jedne-
go rezerwowego. W zawodach indy-

widualnych mogą brać udział trzej
zawodnicy każdego państwa w każdej
broni. W r. 1949 zawody odbędą się
w pierwszej połowie maja w Buda-

peszcie lub Pradze. Na przewodni-

czącego wybrano Jungmanna, ńa se-

kretarza Cemohorskiego obaj Cze-

chosłowacja. Na wniosek Jungmanna
do Komitetu zostali wybrani m. in.

Polacy dr Papee i ja.

Elek wygrała do zera z Kulin, Pra- nieź premier Grozaf który zaprosil

ger, Sulccvą i Papp. Jedno trafienie k;erowników dnlźyn do Klubu Xeni_

otrzymała od Wolfovej zaś po trzy .S0weg0i śdźie codziennie 0. god2;nie

dzące. Wagon rumuński, którym wy-] od Markowskiej i Nawrockiej, czyli 6_ej tano gra z trenerem kilka sełów<

jechali szermierze z Warszawy był n:e

tylko wygodny i czysty, lecz co naj-
ważniejsze przybył, po 43-godzinnej
podróży do Bukaresztu bez jednej mi-

nuty opóźnienia. Nasi zawodnicy nato-

miast spóźnili się conajmniej o 24 go-
' drużynowych mistrzostwach świata

dżiny, lecz wchodziły tu w grę, jak zre które odbędą się w Hadze w lipcu j PLANY J^A PRZYSZŁOŚĆ '

sztą zwykłe, siły wyższe jak paszpor- , br. są poważne. Poza tym zawodnicz- j Po zakończeniu zawodów odbyło
ty, wizy i dewizy. ki nasze powinny odegrać poważną się zebranie Komitetu Organizacyjne- J

nie nie doszedł do
miejsca przezna-

rolę na Igrzyskach Olimpijskich, na
;

go Gier Bałkańskich i Europy Śród- czenia ' gdyż kierownik drużyny jugo-
JEŻDŻĄ I TRENUJĄ których niestety brak zawodów dru- ! kowej w szermierce. Postanowiono s}owiariskie ' nic

konkretnego o ty»
M: mo tego wyniki, osiągnięte przez żynowych paó< m_ in^ źe w latach następnych 2awo_ projekcie nie wiedział,

naszych zawodników, uważam za du-
1

Projektowane pierwotnie spotkanie
z drużyną Jugosłowiańską w Zagrze-
biu niestety nie doszło do skutku. W

pertraktacjach prowadzonych kore-

spondencyjnie ze Związkiem Jugo-
słowiańskim projektowaliśmy odbycie
zawodów zaraz po ukończeniu I-

grzysk Bałkańskich. List ten widocz-

ży sukces. Od czasu zakończenia woj-
ny, nasi szermierze spotkali się je-

dynie dwa razy z Czechosłowacją i

raz z Węgrami, podczas gdy np. ci

ostatni odbyli zawody prawie z wszy-

stkimi państwami Europy. Zwycięzca]
szpady Rerrich opowiadał mi, że w.

przeciągu roku zwiedził 16 państw

europejskich! Przypuszczam, że teraz;

nikogo nie zdziwi bezapelacyjne za-

jecie pierwszego miejsca przez tego

zawodnika. Stały udział w zawodach

międzynarodowych daje dużą rutynę

i pewność siebie. Toteż największym
sukcesem Polaków było to, że jako

jedyni nawiązali równorzędną walkę
z Mistrzami Świata. Fakt ten podkre-
śliła z uznan

:
em prasa rumuńska. Ja

przypomnę, że Węgrzy zajmowali w

szabli od r. 1924 stale pierwsze miej-
sca w zawodach indywidualnych jak
też drużynowych.

sek. i inne cuda

Z POCIĄGU NA PLANSZĘ
We florecie nasi zawodnicy nie

wzięli udziału, gdyż przyjechaliśmy
do Bukaresztu... już po zakończeniu

tej konkurencji.
W szpadzie nasz występ wypadł

może nn'slib
:

ej. Jestem wrogiem u-

sprawicdlwiania porażki zawodnika,

gdyż przeważnie winien jest sam ża-

BOGATY W imprezy sezon kolarski

i dobra passa naszych zawodni-

ków zainteresowały firmy . zagraniczne,
produkujące sprzęt kolarski i dętki.
W biurze PZKol. niemal drzwi nie za-

mykają się od oferujących powyższe

artykuły. Ostatnio wpłynęła oferta

! z który warto bliżej zapoznać się.

Rower wyścigowy torowy pewnej
włoskiej firmy waży niecałe 5 kg, a szo-

sowy 6,3 kg. Rower jest tak skonstruo-

wany, że kolarz nie potrzebuje, jak
to dzieje się obecnie, mozolić się nad

wyregulowaniem tylnego koła. Przy
zmianie tylnego koła wskakuje ono

automatycznie w ośkę. Zmiana guniy
wraz z napompowaniem dętki trwa 26

sekund (!). Przerzutki są w ten spo-

sób skonstruowane, że spadnięcie łań-

cucha jest niemożliwością. Włosi zmo-

dyfikowali „słjmne" przerzutki francu-

skie dając im miano „campagnola".

Organizatorzy tegorocznego Tour de

Pologne, którzy wyruszą z Warszawy

ścigu w rz. z . i ostatniego na trasie ] Zdarzało się w czasie dotyebczaso-
W—P—W. Jeżeli wszystko ułoży się j wych wyścigów, że na metę przybywa-

pomyślnie, wyścig Dokoła Polski pobi- ła liczna grupa i były trudności z usta-

wodnik, w tym 'ednak wypadku na-
;

do I etapu do Olsnvna 22 czerwca, ze.

leży przyjąć pod uwagę, że dwie no- brali wszystkie doświadczenia z wy-

ce i dwa dni spędzone w poc
;
ągu nie '

;

mogty się przyczynić do podniesienia

formy, wobec czego w przyszłości i

należy bezwzględnie unikać startów,

je na głowę wszystkie dotychczasowe

'niprezy etapowe.

Trasa wyścigu będzie wytyczona ty-

siącem drogowskazów i w ten sposób
co 2 km kolarze będą napotykali strzał-

ki, cc uniemożliwi zmylenie drogi.
Nadto na skrzyżowaniach będą czuwali

funkcjonariusze M. O . i organizacji
Służba Polsce".

Auto z megafonami będzie nie tylko
informowało zebraną na trasie publicz-

ność, ale będzie uprzyjemniało kola-

rzom jazdę przy pomocy bogatego asor-

tymentu kujawiaków i poleczek.

50.000 afiszy na całej trasie wyścigu
zapoznają publiczność z poszczególny-
mi miejscowościami przez które będzie
przechodził wyścig.

Aerokluby w Krakowie, Częstocho-
wie i Katowicah wyślą na trasę awio-

nptki, z których wyścig będzie filmo-

wany.

rozgrywei: na

żuilu ligows w kl.

— Tramwaj*': (Łódź), IKM

-bezpośrednio prawie z wagonu na

planszę. W tych warunkach podkre-
ślić należy zwycięstwo Nawrockiego
nad Rerrichem bezapelacyjnym zwy-; ROIgryWki

c'ęzcą w szpadzie. Była to jego je-! odbędą sie w tych samych terminach, a

dyna porażka Resztę walk wygry-1 mianowicie:

wał przeważnie do zera, otrzymując I
4

CZERWCA

w ogóle 10 trafień (w tym 3 od Na-^^^ (w.wa) w GdańskJ _

wrockiego). Nawrocki przegrał cztery; Olimpia (Grudziądz), Okęcie (Warszawa),
walki tylko różnicą jednego trafienia,

1
GKM Gdańsk, 'w Ostrowie Wlkp. — Ra-

w tvm jedną z Calimirem, najsłr.b-'
wi<:z

.

DKS lŁódź >- ° s,rów
-

, . ... ,„ i XI. A: w Rybniku — Polonia Bytom, Po-
szym zawodnikiem rumuńskim tylko; lonja Bydgoszcz> Legia <Wa„zawa) oraz

przez lekceważenie przeciwnika. Po-idrugi mscz _ pogoń (Katowice) RKM

raźka ta kosztowała go trzecie miei- , (Rybnik), Częstochowa; w Poznaniu —

sce, które byłby zaiął mając równą
' SSM

(Gdynia), Unia (Poznań), Lechia

'lość zwyc
;
ęstw z HusSarkiem (CSR), ' Poznan '-

II , , , R. I 20 CZERWCA

lecz lepszy stosunek trafień. | Uga. w Raw,ełl( _ Tramwajarz. GKM,

O szablistach Zaczyku i Sohiku Rawicz; w Łodzi — LKM, Okęcie, DKS; w

nie będę się rozpisvwał. Sa to za- Grudziądzu - Olimpia, Ostrów, PKM.
,. . ,

"
, . i Kl. A: W Chorzowie — Polonia Eyt.. SSM

wcamcy rutynowani, którzy w kaz- „ .
_

.

-

,
•

„
, ijuv/wiiu, «nu) (Pogoń; w Bydgoszczy — Polonia Bydg,

dyih zawodach za
:

mują czołowe Unja/ rkM: w Częstochowie — Lechia, Le-

m'e;sca. Walczyli ambitnie i zacigc*'e, • 3'a, Częstochowa,
poprawiając «się z walki 'na walkę. i 18 IIPCA
Lecz nawet i u nich można było za*-

1
~

w Radomiu
~ TramwMarz. Okę-

, . . , , 'ie, Ostrów; w Krakowie — PKM. GKM,
spotkań z obcym; zawód- DKS; w u$znIe _ LKN1 0'impia, Rawicz.

Obaj przegrał: swoje pierw-
:

Kl. A: w GnIsinie _ polonla Byt„ Unia,
ki zupełnie nirpotrztbnie i to Częstochowa; w Poznaniu — Polonia Bdg.,

— Legia, SSM,Lechia, Pogoń; w Gdyn
RKM.

15 SIERPNIA

Liga: w Łodzi — Tramwajarz, Olimpia,
DKS; w Pucku — LKM, GKM, Ostrów; w

Warszawie — PKM, Okęcie, Rawicz.
Kl. A: w Rybniku — Polonia Byt , Le-

chia, RKM; w Bydgoszczy — Polonia

Bydg., SSM, Częstochowa; w Poznaniu — l ,pacj,

leniem kolejności kończących wyścig.

Aby tego uniknąć, organizatorzy prze-

widują, że w odległości 100 m za me-

tą będzie urzędowało 2 sędziów, któ-

rzy będą mieli za zadanie notować na-

zwiska zawodników.

Udręką wyścigów etapowych są licz-

nfe przewówienia na starcie, co jest nie-

wskazane zwłaszcza w czasie upału.
W tegorocznym Tour de Pologne część

oficjalna ma być skrócona do mini-

mum.

Miarą zainteresowania się wyścigiem
jest pomoc, jaką udzielają kolarzom

różne instytucje. Ministerstwo Aprowi-
zacji znosi dn,i bezmięsne dla kolarzy
na cały czas trwania wyścigu. GUKF

wydał zarządzenie do wojewódzkich
urzędów wf do współpracy z delegatu-
rami Sp. Wyd. Czytelnik, która łącznie
z PZKol. organizuje wyścig. W akcji
tej wezmą również udział i członkowie

organizacji „Służba Polsce". PCK wy-

dał okólnik zalecający swym oddzia-

łom zorganizowanie na trasie pomocy

lekarskiej i sanitarnej.

Z okazji wyścigu Poczta Polska dru-

kuje serię znaczków. Znaczek przed-
stawia Z kolarzy w walce» a jako mo-

del do jednego z nich posłużył autoro-

wi FietraszewsJki. Znaczki te w cenie

3,6 i 15 zł będą w 9przedaży od 22

czerwca do 4 lipca. Poczta Polska pro-

! dokuje nadto karneciki, które będą
nowością w filatelistyce. Każdy zna-

czek w karneciku będzie stemplowany
datą i nazwą miasta w dniu i na eła-

wyśeigu. Warszawa, Szczecin

,vć bm

TEMPO, TEMPO!

Legia, Unia, Pogoń. j. Krak(lw wydadzIj poza tym stemple

NOTATNIK MOTOCYKLISTY |oko,iczno.-ciow(!.
Unia Poznań, jest jednym z najsil-j Ilość kolarzy ma wynosić. 70. W za-

rJejszych klubów motocyklowych w lcżności od uczestników zagranicznych
Polsce. W 18-tu oddziałach ma 1796 n8talona będzie liczba zesipolów oraz

członków. Tegoroczny wielki wy- indywidualnych koJar?y polskich,
ścig Grand Prix, organizuje w dniu (

13 czerwca, na zlecenie PZM, po- j
znańska,, Unia". Ną starcie ujrzrymy
oprócz naszych najlepszych kierow-

ców,. elitę czeskich zawodników,, któ-

rzy obsadzili wszystkie kategorie.
Zobaczymy więc, Sedlaka, znanego

już ?e startów na żużlu w Rybniku i

na Mu cha wen, oraz doskonałego Ju-1 Lider łódzkiej klasy A — TUR z To-

hana na Nortonie 500, m"'strza Cze-' maszowa ma do rozegrania jeszcze jed-
chc-słowacji i Wągier, na rok 1947,'no spotkanie, a jego największy rywal—
zwycięzcę wielu międzynarodowych | pabianicka PTC dwa, ale sytuacja u czo-

wyścigów i uczestnika angielskiego: la tabeli nadal jest niewyjaśniona. Bez-

Tourist Tropy. pośredni pojedynek tych drużyn roze-

•Jf grany ubiegłej niedzieli w Tomaszowie

Do Warszawy nadeszły już z Anglii; zakończył się remisowo. Teraz wszyst-

wyścigowe motocykle Triumph, na j ko leży w rekach przeciwników toma-

których będą startowali nasi zawód-: szowian i PTC.

nicy w Grand Prix w Poznaniu. Z j PTC ma szczęście. Zadziwiające
j ośmiu motocykli żużlowych „Martin i 5zczęścic. pierWszy raz ujawniło się ono

Jap", które sprowadził PZM, cztery |w zielone świątki. Pabianiczanie mieli

! zostały przeznaczone na zawody mię-1 na ten termin wyznaczony mecz z ŁKS-

dzynarodowe, a dalsze cztery oddane em. Ligowcy korzystali wówczas z świą-
będą do trer^gów. W najbliższym tecznej przerwy, zdawało się więc, że

Kamimien Rudzki

Redaktor Sportowy „Szpilek"

Na ringu i za ringiem
NAJPIERW & SPRAWIE OSOBISTEJ...

rwEBY nie było nieporozumień... To nie ja przegrałem z Kolczyńskim
ii i to nie ja znokautowałem Zagórskiego. Tak samo, to nie mnie zdy-

skwalifikowali za nieprawidłowe ciosy... Czy to w ogóle do pomyślnia, że-

bym ja stosował za. niskie unikii! I to wobec tak miłego młodego człowie-

ka, jakim jest Cebulak? 1 mowy nie ma, żebym sobie pozwolił na uderze-

nie, mistrza Polski... To vjszystko zrobił — inny Rudzki, młody, przystojny
bokser z Wybrzeża... Może nawet bardziej młody i przystojny, niż

bokser—

Wolę odrazu wyjaśnić teszełkie ewentualne nieporozumienia,, ieby mi

potem nie kazali rozgrywać rewanżowej walki z Zagórskim!

MŁODOŚCI, TY NAD POZIOMY:..

•mjIESTETY, głęboko słuszny dezyderat naszego Wieszcza, nie znalazł

IV w czasie Przedolimpijskiego,. Turnieju pełnej realizacji.

Tam, gdzie widzieliśmy młodość, tę pierwszą, prawdziwą młodość, — nit
-widzieliśmy — poziomu, tam, gdzie był poziom, gorzej--było — % mło-

dością....
Oczywiście nie• bez wyjątków..: Kasperczak, tak Kasperczak,- ostatniego

dnia Turnieju podobał śię-bardzo i to nie tylko s powodu wspaniałej

czupryny i przyjemnej sylwetki. Poprostu pokazał, że rozumie, co to jttł
boks...

PROBLEM GŁOWY.„

OKAZUJE się (dla niektórych dopiero teraz!), że głowa to boksie sfoży
nie tylko do uderzania przeciwnika, ale również i do myśleniaBoks,

wbrew wszelkim pozorom 'dla niewtajemniczonych, jest sportem, niepołe-

gającym wyłącznie na siłe i wytrzymałości, ałe właśnie na — inteligencji—
I wtedy dopiero boks staje się piękną grą... Gra muskułów i mozga—

Naogół trzeba przyznać, że w czasie łódzkich emocyj przeważały wyraź-
nie — muskuły...

A wartoby czasem pomyśleć nad tym, dlaczego tak trudno trafić i dli-

czego tak łatwo oberwać...

t:

TRADYCJE WARSZAWSKIEGO CYRKU-

IO starsi widzowie, obserwując wałki w wagach półciężkiej i ciężkiej,
z łezką wzruszenia, przypominali sobie walki zapaśnicze w. dawnym

Cyrku Warszawskim...

Też bardzo groźne miny i też brak pojęcia o boksie...

Poza tym bokser mimo woli — Stocki z Pomorza przypominał wyglądem

sławnego Leonka Pinećkiego... Ach, młodzi, młodzi, nawet nie wiecie, ja-
kie to były czasy...

N;

NADSZEDŁ WRESZCIE DZIEŃ ZAPŁATKI!

r AWET publiczność nie potrafiła podtrzymać zamierzchłych cyrhowytA

tradycyj... Rzucono wprawdzie na ring kilka kamieni, ale có to były
za kamienie — poprostu, kamuszki, żwirek drobnoziarnisty...

I to przeciwko komu? Przeciwko międzynarodweomu sędziemu bokser-

skiemu, przemiłemu człowiekowi, który „podpadł publiczności poprostu

dlatego, że jego kategoria wagi nie pozwala mu na ukrycie się w cieniu in-

nych członków kompletu • sędziowskiego... Sędziowie przyznali Chychle zwy-

cięstwo w walce z Olejnikiem, no i tu zerwała się burza protestów... Widzo-

wie uważali, że za ciężką forsę, jaką wybulili za bilety; mają też prawo do

zabrania głosu... Krzyczano — nPr«c»: • Za piętką!", jakby zapłatą za bilety
dawała prawo stwierdzenia,„że Zapłatka źle sędziuje...'

Mimo wszystko, należy przyznać, że publiczność osiągnęła bardzo ładny

wynik: gwizdy i krzyki trwały 8 min. 58 sek., a więc czas te którym prze-

biegnięcie na Olimpiadzie 3 km dawałoby szanse na złoty, medal... .

PUBLICZNOŚĆ, OKRZYKI l OPIEKA

PUBLICZNOŚĆ faworyzowała, zgodnie z tradycją, bijatykę, siłę, walkę
na całego i na wariata, ale dawał się zauważyć wybitny spadek poziomu

okrzyków... Poza jednym wspaniałym zrywem pomysłowości w okrzyku:

„Kolka, kluczem od mieszkania go!", w którym to zawołaniu, wyczuwało

się subtelną aluzję do kłopotów miszkaniowych Kolczyńskiego, poza tym

jednym osiągnięciem przeważały wytarte hasła, jak: ,J3ij go!", &Komuda,
bęc go w migdał!" oraz życzliwe rady fachowców: „Teras hakiem go!

u

, al-

bo „Kończ go!", przyczem bliższe szczegóły w jaki sposób należy wykoń-

czyć przeciwnika nie były podawane.

Okrzyki w rodzaju: Olimpiadę do Zgierza!' w ostatnim dniu zamil-

kły, jako, że poziom tvalk był o wiełe lepszy, natomiast nie mogę zrozu-

mieć, dlaczego ciągle nic jest lepsza opieka nad zawodnikami...

Rozumiem, że działacze klubowi myślą przede wszystkim o spfatilach

finansowych, ale ostatecznie możnaby narzucić na zgrzanego i zmęczonego

zawodnika, który schodzi z ringu, jakiś płaszcz, i można go odproteadzić do

szatni, gdzie nie wiadomo, czy właśnie ten zawodnik nie potrzebuje po

walce jakiejś opieki.
Tak sarno można było chyba rozwiązać problem komunikacyjny tak, aże-

by zawodnicy po ciężkich walkach ńie musieli' wisieć na buforach tramwa-

jów, albo drałować na. piechotę do hotelu...

Ale widocznie tak musi być, tylko, że ja tego nie rozumiem, ponieważ,
jak wiadomo, — mam niepoważny stosunek do sportu...

•

Dalsze niefachowe uwagi o fachowych sprawach przy następnej okazji-

Turem Tomaszów
mety i...

ZZK i łódzkim TUR-em . Dziś kole. dla całej sytuacji łódzkiej klasv A.
jarze są bezwzględnie najlepszym ze- Dla zespołów IV grupy walk „ ^cie

społem w klasie A. Nie mają wpraw-' do I i H ligi winno być raczej dość

obojętne, z kim będą walczyć w przy-
dzie szans na zajęcie pierwszego ozy

drugiego miejsca, utracili zbyt dużo w

jesiennej rundzie, ale w ostatnich me-

czach wykazali swą przewagę nad po-

zostałymi drużynami. Wszystko prze-

mawia za tym, że zwycięzcami w tym

spotkaniu powinni zostać kolejarze,
ale... PTC ma szczęście: mecz ten od-

będzie się w Pabianicach, mimo iż w

pierwszej rundzie obie te drużyny rów-

szłości z PTC czy TUR-em? Poważ-

niejszy poziom reprezentuje jedynie
ZZK i z pewnymi zastrzeżeniami —

Zjednoczone. Ani TUR tomaszowski

ani PTC nie mają kwalifikacji ńa re-

prezentowanie okręgu łódzkiego w

rozgrywkach o Ligę. Oba te' zespoły

miały jednak pomyślny start w ; 'pierw-

gospodarzom duże szanse.

Ostatnią przeszkodą dla pnbianiczan
czasie projektuje się urządzeni spe- ;laną w kompleeie w Pabiankah, aby bjdzie outsider tebeli TUR łódzki.

:ialnego kursu żużlowego, który po- zapewnić swym rezerwom cenne 2 pun- który zresztą grać będzie również ze

,

sze

j rundzie, podczas gdy kolejarze od-
mcz walczyły na boisku PTC. To daje daIi w niej 16pkt

Doskonały movocyniista czeski Setlak, który startował na iuzlu w Rybniku
i Trzyńcut

prowadziliby najlepsi zagraniczni kie-

rowcy.

*

Zawodnicy poszczególnych drużyn
Ligi Żużlowej, będą mieli kaski

ochronne malowane na różne kolory,
aby publiczność mogła łatwiej roz-

[ różniać zawodników podczas biegu..

kły. Stało się inaczej. PTC do'ść łatwo • swym imiennikiem z Tonfaszowu. Jest

pokonało zlepek złożony z niekomplet- dość paradoksalne,
nej rezerwy ŁKS-u wzmocnionej ...dwo-

ma bramkarzami, którzy wystąpili w

napadzie.

Po raz pierwszy tytuł mistrza i wice-

mistrza klasy A wywędrjje z Łodzi

na prowincję. I po raz p
:

crwazj ort*,

wincja ta ma szanse "•irusu 'do Jru*

giej Ligi. Ile na tym skorzysta, nie

Cenne 2 punkty zostały uratowane.

PTC ma do rozegrania 2 spotkania

. a , Cj*—J * naivi

rozstrzygnięcie . , , ,..

mistrzostwa zależy od drużyny,
tU udowadnlac

nej definitywnie na spadek. Nikt niej Wszystko zależv \ jak poradzr
może -powiedzieć, ze TUR łódzki w Łóbie PTC ż ZZK i jak z tym meizemi

ostatnie, chwili nie pomiesza szyków poradai sobie ŁOZPN, pod którego ad-

jednej lub drugie, drużyhie.
^

dość głośne s? już narz8kariia *

.Ten paradoks jest charakterystyczny faworyzowanie pabianiczan.


