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ZPN kompletuje, reprezęrilcięję. na

GDAŃSK, 16.6. (tel. wl.) — Trzeci występ reprezentacji Helsinek

miał miejsce w Gdańsku, gdzie Finowie spotkali się z teamem klu-

bów Gedanii i Gwardii, zasilonych Szymurą w-półciężkiej. Finowie na

ring wystąpili tylko w siódemkę bez zawodnika w wadze lekkiej Hei-

kincna, który: w Warszawie odniósł kontuzję w walce z Tomczyńskim-

Wybrzeże wygrało spotkanie 12:4. Na boisku YMCA we Wrzeszczu

zebrała się rekordowa ilość widzów ponad 6.GQ0 osób zaległo plac

kortów YMCA, a prawie drugie tyle znalazło się poza siatkami i ob-

lepiło pobliskie domy i drzewa. Mecz był niezwykle interesujący.

Szczególnie piękna była walka Antkiewicza z Tillikanenem. Dobrą for

mę wykazał Szymura, no i niespodziewany wyskok Białkowskiego,

który już przy pierwszym starciu miał na ziemi swego przeciwnika.

W drugiej rundzie Białkowski jest jeszcze lepszy i przy szalonym

dopingu tłumów demoluje Valłmę. Fin jest prawie nieprzytomny, le-

ży na linach i stania się i znów gong ratuje go od wyliczenia.

W'trzecim starciu Fin poddaje się.

przed Torpedo
Na stadionie „Dynamo" w Moskwio od-

byty się' dwa spotkania o mistrzostwo

Związkii Radzieckiego "
w piłce nożnej. W

pierwszym z nich moskiewska drużyna
„Torpedo"' odniosła zdecydowane zwycię-
stwo nad aifibitnycn-,zespołem „Lokoitiotiv" ..(.« .

-

,

w stosunku tóK Zespól' ' kolejarzy . awan-
no ° '

sowat w tym rókii z drugiej Ligi do

pierwszej.
Znacznie ciekawsze było drugie spot-

kanie, w którym zeszłoroczny mistrz

ZSK|5 — drużyna CDKA uległa niespodzie-
wanie, zajmującemu jedno z końcowych
miejsc w tabeli, zespołowi ..Skrzydła So-
wietów" w stosunku 0:3. 3es5 to już dru-

ga porażka CDKA w tym sezonie. Uprzed-
nio zespół wojskowy przegrał z tyfliskim
„Dynamo".'

Gorące brawa zdobył sobie

dzia ringowy Finlandczyk, który wy-

kazał się nie/wjkłą obiektywnością i

prawdziwy m dżen telmeństwem.

W wadze muszej Łiunberg wypunk-

tował Sunmlewskicgo. Tylko w pierw-

szym starciu Polak był prawie równo-

rzędnym przeciwnikiem dla Fina, ale

już potem widać wyraźną różnicę tech-

niczną. Łiunberg doskonale chodzi' na

ładnie pęacuje 'z dystansu j

j werein. W walce poza konkursem spot-

I kali się młodzi obiecujący pięściarze

Wybrzeża Kudłaeik (Gedania) i Go-

łyński (Gwardia). Spotkanie było żywe.

Lepszy, technicznie był Kudłaeik wal-

czący umiejętnie z- dystansu, który na

finiszu wykazał swą wyższość nad prze-

, ciwnikiem. Wygrał na punkty Kudłaeik.

I '

CHYCHŁA MIAŁ ROBOTĘ

j W półśredniej Chychla wypunktował

, Karlssona. W pierwszym starciu nie no-

towaliśmy prawie żadnego trrafnego cio

j su. Fin doskonale balansuje ciałem i

zbiera ciosy na rękawicę. Chychła mi-

mo ataku, nie może przebić się przez

gardę przeciwnika, dopiero w drugiej

sę. rundzie silniejsze ataki Chychly docho- ,

dzą celu. Parę sierpów ląduje ńa piersi

przeciwnika, Polak coraz częściej tra-

fia w odsłonięty korpus Fina. Dopiero

trzecie starcie przynosi wysoką przewa-

gę Cliycliły. Knrlsson wykazał dużą ru-

tynę i umiejętnie wyślizgiwał się z tych

opresji.,

W wadsisir, średniej Kwiatkowski wy-

purfkfrtwał Niśsfineńa. Fin "jest 1». njewy-

Mecz 'Warszawa — Helsinki, zakończony wynikiem. 8:8. dostarczył. widzom licznych wrażeń. Oto kilka ciekawszych
:

momentów: Kolczyński i-knock-dawn jego przeciwnika Nissinena. Fragment walki obu tych bokserów. Komuda

i Heikkinen .po ivalce zakończonej punktowym zwycięstwem tvarszawianina. Czortek atakuje Tilikainsna, niestety

kontuzja, przerwała piękną walkę. Grzywacz iv zwarciu z Ouviuenem.. Polak byl lepszy w każdej sytuacji

G1 WYGRALI NIESPODZIE WANIE, LECZ ZASŁUŻENIE Ma>f& cBaoro-sStojstąf

groźnych cepów unika z' łatwością. Pod* oll swoich kolegów walczy nie czysto.

W dalszym ciągu rozgrywek o mi-

strzostwo ZSRR Dynamo moskiewskie

pokonało po ciężkiej walce Traktor sta-

lingradzki 4:3. Dzięki tym dwom punk-

om nioskwiczanie mając lepszy stosu-

nek bramek wysunęli się prrzed Torpe-

do, który również przy 11 punktach

niuUilo zejść o szciu-bul. Na trzecim

miejscu znajduje się Spisrlak, dalej Dy-

namo Ty flis, CDKA i Dynamo Mińsk.

Kryays przechodzi przede Wgzystkim

CDKA, które po dwu latach wielkich

sukcesów znalazło się obecnie aż na

piątej pozycji.

LONDYN (OhSl. wł.) .

— W Edyn-

burgu odbyły się walki pokazowe teni-

sistów zawodowych. Szwed Schroeder

pokonał Bpcquela 6:4, 6:0, 6:6, a Per-

ry zwyciężył Pstre 6:3, 1:6, 6:4. W grze

psdwóinej para Schrcodar PerrV poko-

nała parę Petra — Bocquet 13:11, 6:4.

koniec walki wysoka przewaga Fina.

W koguciej Ouvinen wygrał na' pun-

kty z Kleinem. Pierwsze starcie, jest ne-

zwykle emocjonujące. Polak „wchodzi"

w przeciwnika i ładnie zbiera punkty

dla Kleina.

W drugim starciu Fin trzyma Polaka

na dystans i silnymi ciosami rozbija

mu gardę. Runda dla Fina. Trzecie star

cie jest jeszcze wyżej wygrane przez Fi-

na, który kondycyjnie lepiej wytrzymu-

je spotkanie. Klein wyraźnie słabnie.

Doskonałą walkę pokazali Tillikanen

z Antkiewiczem. Polak nie lekceważy

sobie przeciwnika, który przyjechał o-

wiany sławą doskonałego boksera i z

miejsca rusza do ataku. Pierwsze stur-

cie emocjonujące. Antkiewicz cały czas

w ataku, bije silnymi ciosami w żołą-

dek i serce przeciwnika i parę razy po-

prawia prawą. Zdaje się, że okres słabej

formy Antkiewicza już minął. Tempo

w drugiej rundzie zwiększa się jeszcze.

Fin słabnie, pokazuje 'piękny balans

ciałem i doskonałe uniki i stara się iść

do przodu, ale ten system walki dosko-

nale odpowiada Polakowi. Wśród nieby

wałego entuzjazmu publiczności, która

dopinguje Polaka, Ankiewiez wygrywa

wysoko na punkty.

W lekkiej Gołyński zdebył dla teamu

reprezentacji Gdańska punkty walko-

Paraliżuje często ruchy Po-laka, które-

go najskuteczniejszą bronią jest zwar-

cie i-'wyjście z niego. Pierwsza rund»

wyrównana dopiero w drugim starciu.

PoLk z doskoków kilkakrotnie -trafi»

przeciwnika umiejętnie ,również Hj<

w dolne partie. W tym okresie walki

Kwiatkowski jak i Nissinen otrzymują

ostrzeżenia. W dalszym ciągu Fin wal-

czy nieczysto i otrzymuje nawet drugie

upomnienie od , ag.dlffiĘFo ringowego.

(Dokończenjeuaśtr. 2-ej) i

Tenisiści Rimiunii

w

Wczoraj dwfkrbtnie przedstawiciele

GUWF i PZT bili na dwórcu, by po-

witać tenisistów Rumunii. Tenisiści

nie przyjechali. Wieczorem nadeszła z

Bukmesztu dępcsza,;;pe z powodu trud

ncści dewizowych, wyjazd tenisistów

ztstal nieco op'6i'.(v-'ii,

Depq&n po4§Ji,,$ei rumuńscy .tenisi-

ści dopiero wczbrajw nocy opuścili

Bukaress! i w Wiis&awie będą w pią-

tek 1* bro tiBą,

O teojjlstaqh, ńmjęźskicli piszemy

obszerniej na, iły; -6j!«jL

Rezerwowy garnitur stolicy spraibilr wielłcą niespodziankę, bijąc reprezentację

Helsinek 10:6. Od lewej widzimy: Grzelaka. Archadskiego;- Kossowskiego. Ja-

niszewskiego, Tomczjńśkiegó, Sijeradzana, Flisiaka i Patorę

DOBRA IMPREZA —PEWNE POWODZENIE

JAK BIEGŁ MC KENLEY

Szczegóły rekordowego biegu Mc

Kenłeya, który ostatnio uzyskał 46 se

kund na 400'msą bardzo ciekawe

Czarny biepjbz' ruszył ze siarfu w

^ogromnym tempie, frob ąr; pierwsze 100

yardów w 9.6. śek, 220 yardów prze-

biegł w 21 sek,

Na mecie trzy stopery wskazywały

esas 46 sek,. jed^ń zaś nawet 45,9 s.

Mc Kenley biegł na bieżni, która mia

ła tylko jedną krzywiznę na dystan-

sie 440 yardów.

FINNOWIE TRENUJĄ

HELSINKI. (Obal. wł.) — Na ostat

nich zawodach .padło tutaj szereg do-

I MOSKWA. (Cbsł, wi) - 7i!Vkomi-

ta iekkoatletka radziecka, Nina Dum-

badze, która w roku 1946 zdobyła mi-

strzostwo Europy w rzucie, dyskiem

ppu, os'ąga/ąc 44,52 m, pobiła na osta-

'.uich zaw.cdo.ch rekęrd. światowy w

tej konkurencji, uzyskując 50,50 ml

Polski Związek Hckeja na' traw ie ma

•przed sobą poważny program. Polacy

wyjeżdżają do Czechosłowacji gdzie ro-

zegrają spotkanie międzypaństwowe z

reprezentacją Czechosłowacji. Będzie to

skonałych wyników. . Nicklen skoczył, rewanż naszej reprezentacji za porażkę

wzwyż 197 cm, Voisanen przebiegi ki»rą poniosła w 1929 r. w Poznaniu.

3.000 m w 8,31 m, Huutoniemi rzucił j
Po?a 'ym rozegrają hokeiści w Pra-

dyskiem 45,80 m, Vesterinen osiągnął ,lze j^o re.prczeaitacja Poznaniu

w oszczepie 64,77 m, a bieg na 800 m * regirezentaf ją stolicy CSR. W dniu -27

wygrał Bjorklol — li54 ,9 przed Hyo- reprezentacja rozegra swój pierwszy

kyranta — 1:55,1.

RZUT MtOTEM 54,84

W BRATYSŁAWIE

BRATJSLAVA, 13.6 [\s\ wł) NT

zawodach lekkcailetycznyc!-» ltióre od

mecz z Austrią w ramach Igrzysk Bał-

kańskich oraz w dniu 28 bm. mecz Po-

znań — Wiedeń.

Do reprezentacji która rozegra jeszcze

jrikw. nierz treroisigowy w kraju z re-

prcarmtacją Gniezma powołano nastppu.

Cliórd— : bo ćwiartka reprezen-

, tantów jest' chora.

J Skopy'—bo skopani zawodnicy

I spoczywają częściowo w gipsie.

Możemy zaryzykować twierdzenie, że

inwalidzi nabiliby zdrową reprezentację

j piłkarską. Na bramce inwalidów zagrał*

by Jani k, który ma opuchnięte

kolafW~'jck bania. Rezerwowy Skro in-

ny ma pękniętą szczękę, w którą

kapmtt go znany fair'— plajciarz Jane-

czek. Nawiasem mówiąc tym Janecz-

kiem powinien znjąć śię W. G. i D., bo

czego-, się- Janeczek nie nauczył lego się

Jan? nie./nauczy. Jan,-! Janik, . Jruieczek

i.teruz jeszczei Janduda. Już nie

ma ręki w szyitach będzie mógł z ko-

lei reprez&ntoicąć zdrowych.

A,Aleinwalidzimają Wach.sma-

n a , (noga w gipsie) doskonały- atak z

Górskitn ,(.kostka)., Przy-

c.he,rk.a (kontuzja), B i a-l a-

sem(gips)i'Ii.ubick<im(kon-

tuzja).

Poza tym na pomoc pośpieszą: Ja-

błoński .11 t (ziarnuii" szczęki),:
Waśko .(gorączka), a jeszcze

Oprych (kostka), Mord a r-

ski (gips).

Dużo jest przyczyn wzrostu inwali-

dów. Za. dużo jest spotkań mistrzow-

skich, towarzyskich, przyjacielskich,

obyit-yiehkich, prestiżowych i pucharo-

wych. Zwłaszcza- te 'ostatnie są dla na-

! szych reprezentantów istnym Pucharem

, Goryczy. Bo między ustami i brzegiem

Pucharu są jeszcze buty różnych Ja-

I nrczków, które trafiają celniej w rzczę-

' ki. nii w piłkę.

| 1 dlatego jeśli z piJkarstwem coś się

j zepsuje w państwie duńskim —

me

miejmy pretensji do naszej chnotycz-

; nie. ostatniej chwili skleconej jede-

nastki.

Józef Prutkowski ,

Z;V-"e issse przedstawia centralny kort Legii podczas meczu bokserskiego Warszawa — Helsinki. 'Dziesięć tysięcy-

WarsMu-iaków tłumnie zaległo tfybitny, aby oglądać dobry boks te wydaniu Finnów i iafr polskich przeciwników

były się przed meczem piłkarskim jących zawodników:. w bramce — Ka-

CSR II —Holandia, padło szereg do- sprzak (Czarni .Poznań), w 'obronie —

brych wyników. Nemeth (Węgry) wy-, Maikowi a!: (Stella Gniezno) i Gabryel-

grał rzut młotem z wynikhm 54,84 m, czyk (Czarni) w pomocy Zyg (Stella),
w dysku Klics (W) uzyskał 48,26 m, wj Bzowy II (Czarni), i Rosada (Lechia)

'oszczepie zwyciężył dr Pektor (Wie-! względnie Szulczyńfki ,(C"arni) w ata-

i deń) — 68,61 ni, w skoku w dal His- j ku — Żelazek (Lechia), MąlkoWiak

I sem (Bratyslava) — 7,08 m, a w biegu' (ZZK * Gniezno), Kanarek (Stella),
aa 3,000 m Sziiagy (Węgry) — 8;49. | Adamiki i Rogowski (obaj Czerni).

ELIMINACJA W OLSZTYNIE

Przełl mecz«m Pofruń — C -r-
1 '^ 'o-

wacja odbędą się w 'ńajWi^^. «""«lilie.

lę eliminacje dla uczestniczek obozu

w Olsztynie.

Znajd ijąca się w <]'<lir..j foriiMr Hej-

di:j.ka nic będzie startowała.

Eliminacje otlbfdą się w cli cn ^ci re-

ferentki spraw kobiecych P.Z .L.A .,

Kwaśniewskiej.
*

Dyr. Czesław Foryś, Kwaśniewska

i Grzesik pojadą z reprezentacją do

Czechosłowacji.



Str. 3 PRZEGLĄD SPORTOWY
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ip inehowef organizacji
AWIZOWANY przez nas zwrot w sprawie wyjazdu piłkarzy na Igrzyska

Olimpijskie przybrał realne kształty.

Był on głównym tematem obrsd ca poniedziałkowym posiedzeniu Zarządu

PZPN, gdzie wiceprez, in, Przeworski wystąpił z wnioskiem o ponowne roz-

patrzenie kwestii ekspedycji piłkarskiej do Londynu, która otrzymała nowy

aspekt z chwilą ogłoszenia, że właściwy turniej poprzedzony zostanie gra-

mi eliminacyjnymi również —

na terenie AngliL

Naogół liczono się z możliwośSią "

wprowadzenia przedbojów, oczekiwano ni!t ze

Szwecję czy w końcu zwycięstwo

jednak, że odbędą się ono w krajach nad Czechosłowacją, które jednak w

bezpośrednio zainteresowanych i wrazie perspektywie cyklu niepowodzeń piłkar

przegranej odpadnie, dość wcześnie je-

szcze, konieczność wyjazdu na Igrzyska.

Z chwilą jednak, gdy eliminacje odby-

wają się na terenie W. Brytanii czaso-

kres trwania wycieczki piłkarskiej mógł

by się przedłużyć bardzo znacznie, co

przy obecnej ciasnocie terminowej ró-

wnało by się całkowitemu zdezorgani-

zowaniu sezonu.

Poza tym sprawa kosztów. Weźmy

stwa CSR traci wiele ze swego blasku.

POCZUCIE ODPOWIEDZL4LNOŚCI!

O tym należało pamiętać i to musia-

ła sobie jesno powiedzieć organizacja

mająca poczucie odpowiedzialności.

Zdobywając się na tego rodzaju krok

PZNP wykazał wielką dojrzałość i zro-

zumienie właściwych swoich zadań, to-

też należy mu się bezwzględnie uznanie.

Szalę znacznie przeważyła również o

dla przykładu, że wyznaczono by nam pin;a kapitana sportowego. Wskazał on

grę eliminacyjną gdzieś daleko na pol-
na nienormalną sytuację, gdzie chwilo-

nocy Szkocji. Oznaczało by to dodatko- wa niczdolno^ bojowa któregokolwiek

we obciążenie budżetu i... ewentualną z zawodników wywołuje niemal kryzys

koniecznom opuszczenia Anglii bczpo- w zestawieniu rcprezentacji) gdvż w

średnio przed turniejem olimpijskim, wi?kszoi-ci wyp2dków brak jest równo-

do którego były by drzwi zamknięte. rzędnych ZB£tępców. A jak na przekór

Przyjmijmy jednak nawet, że udało by lista inwaHd6w jest obecnie dość ob.

się nam wygrać ten pierwszy mecz kwa- szerna .

^

ma żadnej. g,varancjli ie za

lifikacyjny. W tym wypadku trzeba by m;esilJC będzie lepicj.

czekać ai do turnieju, gdyż o powrocie ( Piłkar6iwo nasze p0Czynlj0 bezwzglę-

do kraju nie mogłoby być mowy. j^ znaczne pOTlcpy< nle nie posIada

Ale nie tylko względy finansowe prze jeszcze tak silnych fundamentów, by e-

mawiały przeciw obesłaniu Igrzysk. Po- wentuainie silniejsze wstrząsy przeszły

wiemy nawet, że były one niejako do- bsz wielkiej szkody, a nawet zniwecze-

datkiem do właściwego zagadnienia, nia dorobku. Byłaby to cena zbyt wiel-

które zainykaJo się w pytaniu, czy je- ka, toteż nic dziwnego, że komplet Za-

steśmy sportowo należycie przygoto- rządu wypowiedział się przeciw wy-

wani. j jazdowi.

Odpowiedź, jaka wynikła z dyskusji, Prowizoryczne obliczenie wykazało,

była niemal jednobrzmiąca — nie! Pol- że rezygnacja z wycieczki do Londynu

ski Związek Piłki Nożnej przy najlep- zwolni bardzo pokaźne fundusze, które

szych chęciach i wysiłkach nie był w można będzie zużyć z wielkim pożyt-

stanie w ciągu dwu lat przywrócić pił- kiem na szeroką akcje wyszkoleniową,

karstwu dawną świetność. Poziom nasz Nas osobiście ostatni ten argument

nie jest frapujący a co ważniejsze nie najbardziej przekonuje jeśliby za cenę

jest należycie ustabilizowany. Drużyny niewyjasdu udało się m. in. zaangażo-

nasze grają niejako... wyskokami (kol. wać pierwszorzędnego -trenera zagrani-

Prulkowski jest..proszony ijie.jręhić cznego, kóry zająłby się wyższym szcze-

tego kalamburu), toteż w kronice no- błem dokształcenia naszej elity piłkar-

tujemy obok niepochlebnych porażek skiej, uważalibyśmy, że stało się bardzo

z Norwegią, nieoczekiwanie dobry wy-. dobrze. Wydaje nam się, że PZPN po-

winien poczynić wszelkie starania, by

przekonać o konieczności sprowadzenia

wysokokwalifikowanego trenera odpo-

wiednie czynniki, tymbardziej, że żywo

mamy w pamięci działalność Aleca Ja-

mesa, któremu mieliśmy do zawdzię-

czenia bardzo poważny poziom bezpo-

średnio przed wojną.

INNYM POD UWAGĘ

Wracając do sprawy wyjazdu, należy

stwierdzać, że krok PZPN, ustalony nie-

mal jednogłośnie, powinien podziałać

otrzeźwiająco również na te wszystkie I

organizacje sportowe, które zachorowały j

na modną dzisiaj „Olympiasis". Jeśli I

określenie to wywołało by mimo woli

asocjację z chorobą, określaną przez me

dycynę nazwą „elephantiasis", to nie bę

dzie w tym większej omyłki. Niektóre

bowiem z naszych organizacji zachoro-

wały rzeczywiście na słoniowaciznę, za

którą bynajmniej nie kryje się siła, lecz

niezdrowy rozrost.
1

Jeśli piłkarze nasi decydują się zre-

zygnować z bądź co bądź ponętnej wy-

cieczki, to nie widzimy żadnych powo-

dów, dla których miało by się zadowa-

lać zbyt wygórowane ambicje innych,

mniej do tego uprawnionych. Nie zna-

czy to naturalnie, byśmy głosowali, za

wstrzymaniem 6ię od udziału w Igrzy-

skach. Bynajmniej! Sprzeciwiało by się

to zasadom, jakie na łamach pisma na-

szego głosiliśmy niejednokrotnie. Rzuca

my jednak hasło: „wedle stawu gro-

bla". Oszczędzi nam ono nie tylko spo

ro rozczarowań, ale i przykrych wymó-

wek ze strony tych, którzy w najlepszej

wierze opierając się na tzw. fachowej

opinii, oczekują więcej, aniżeli wolno

spodziewać 6ię.

Uchwała Zarządu PZPN wymaga je-

szcze aprobaty zarówno Komitetu Olim-

pijskiego, jak i naczelnych władz spor-

towych, niemniej jednak faktem jest, że

związek fachowy wypowiada się przeciw

wysłani i piłkarzy i nad głosem jego nie

można przejść do porządku dziennego.

T. M.

Do meczu z Danią bardzo niedaleko.

Nastąpi on w sobotę, 26 bm, gdy piłka-

rze nasi 6taną po raz trzeci w historii

spotkań futbolowych obu krajów do wal

ki z północnym sąsiadem. Do tej pory

nie mieliśmy szczęścia, do kopenhaskie-

go Idrottsiparku. Dwa występy i dwie

przegrane. Rewanż nastąpił dopiero w

roku 1937 w Warszawie. Co będzie

26 bin.?

Interpelowany w sprawie tej kapitan

sportowy marszczy brwi i posępnieje.

Wskazuje na listę inwalidów i nieweso-

łe raporty, napływające z różnych

stron. Czas jest jednak nielitościwy. Nie

pozwala zwlekać i chcąc nie chcąc trze

ba ostatecznie sdradzić »wą decyzję.

Drużyny do tej chwili nie mamy, ma

my jedynie zalążek i pewną ilość gra-

czy, % której zostanie skompletowana.

Kadra ta zbierze się w poniedziałek w

Warszawie, gdzie' pozostanie pod czułą

opieką Wacława Kuchara, którego wie

lu identyfikuje wciąż jeszcze z bratem

dyrektora GUWF, inż. Tadeuszem Ku-

charem.

Skład wodza Alfusa wygląda następu-

jąco: Skromny, Barwiński, Janduda,

W ośko, Parpan, Jabłoński II, Przecher-

ka, Cieślik, Alszer, Górski, Bob ula.

W rezerwie pozostają: Jakubik, Fla-

nek, Szczurek, Gracz.

warnsa umiera...
w XI-ej rundzie?

Jedenasta runda walk ligowych roz-

ciągnięta została aż na cztery dni. Ta-

niec wojenny zaczną już dzisiaj (17.6)

AKS i Polonia Bytom. W piątek wystą-

pią w stolicy Ruch i Polonia W-wa, w

sobotę Cracovia zmierzy się z ŁKS-cm,

ZZK gościć będzie u siebie Legię, a Wi-

dzew spotka się z Tarnovia. W niedzie-

lę zobaczymy już tylko dwa pozostałe

spotkania: Wisła — Warta w Krakowie

i Rymer — Garbarnia w Rybniku.

Mecz AKS-u z Polonią powinien stać

pod hasłem zażartej walki o punkty.

Oba zespoły przegrały swe ostatnie me-

cze: AKS z Legią, Polonia z ZZK.

AKS nie jest w ogóle groźnym przeciw-

nikiem na własnym boiskuT. bo prze-

cież na 4 stoczone w tym roku w Cho-

— Zobaczysz! Nfipewno zlecą z ligi! wprawdzie w postaci porażki z Polonią

Nic im już nie pomoże! warszawską, ale czasami taka kuracja

Ile takich okrzyków słyszy się i sły- daie dobre rezultaty,

szało na meczach ligowych. Proroków Rymer stracił już 12 punktów, ale

na polskich boiskach piłknrskich jest wydaje się nam, że drużyna ta gra z

zatrzęsienie. Całe szczęście że są to dużą dozą pecha, a poza tym ma bar-

jednak prorocy impulsywni, kierujący dzo kameleonową formę. Rymer zadzi-

się wrażeniami chwili, a nie istotnym wił wszystkich swym zwycięstwem 7:2

dsrem przewidywania. nad Wisłą na jej własnym boisku, wy.

G-dyby zreasumować wszystkie prze- nrał z Legią u siebie 3:2, ale na wy-

powiędnie, jakie padły nn tercet sp=d- jazdach nie powodziło mu się na ogól

ku z Ligi, to okazałoby się chyba, że ś-yictr.ie i stracił po 2 punkty z Ruchem,

wymieniono każdą z czternastu drużyn Polonią warszawską i bytomską,

i każdej wróżono powrót początkowo LEPIEj GRAĆ _ vjIECIU QRACZ!

do klasy A, a poiyrn do najnowszego Jedna g trzech bog!ń Kraj:<wa _ Wi.

dziecka PZPN — Drugiej Ligi. i s}a> (n straco.nycIl p„rvt^v) w tym ro.

Pamiętamy doskonale pierwsze nic- ku ph„e s;ę rówl5eż na końcu taibel3.

powodzenia Polonii warszawskiej i DruivTia Graczaj Kohuta, Jurowicza,

pierwsze klęski „czarnych koszul" w Flanka j FiIka panowała dobrze,

grach z Wisłą, Cracovią i ZZK. a]e _ czy zabrak!o )jpary» czy też ja.

— Koniec z Polonią! Nie odrobi już kiei iane powoliy weszły w grę, dość,

punktów! Patałachy! że bia]a pviazda M czerwonym polu

O imienniczce z Bytomia wyrażano straci}a na Łlasku Nie przypuszczamy

się również nieprzychylnie ZZK, ŁKS, jc(!nak< aby t0 za(mienie mialo irwaó

Widzew, Rymer, Garbarnia, Tarnovia, zby, Ogromna rutyna, dobre kie-

Warta, AKS a nawet Wisła snajdowa- rownictwo i nowy „^j „„„er rozpę.

ły się i znajdują po-d obstrzałem pro-

roków ligowych. j

KTO, ILE I DLACZEGO

A jak 6ię przedstawia sytuacja spad-

kowa w chwili obecnej?

Aby znaleźć odpowiedź, trzeba prze-

de wszystkim rozejrzeć się w tabeli i

porównać ilość straconych dotychczas

punktów.

Prym wiedzie tutaj Widzew, który

zdążył stracić aż 16 punktów na 18

możliwych. Drużyna łódzka odniosła

dotychczas tylko jedno swycięstwo, bi-

jąc w swym pierwszym meczu ligowym

ZZK.

Po 13 straconych punktów mają ŁKS

dzą na pewno groźne chmury.

Ostatnia dwójka, która teoretycznie

zagrożona jest spadkiem to Garbarnia

i ZZK. Oba zespoły 6traciły po 10 punk-

tów, przy czym ZZK grało z pechem, a

Garbarnia ze szczęściem. Siłą Garbar-

ni jest jej twarde trio obronne, które

w wielu okazjach przyczyniło się do

sukcesu, chociaż z przebiegu gry wyni-

kało jasno, że krakowianie są gorszym

zespołem.

ZZK natomiast miewał od czasu do

czasu dobre mecze, cóż, kiedy bramki

nie chciały jakoś same padać i trzeba

było schodzić z boiska z nową klęską

na swym koncie.

Wyliczyliśmy już 9 klubów, które do

i Tarnovia. Z tej dwójki w gorszej sy-
^

obecnej chwili mają najbardziej ujemny

rezultaty, jakie podajemy im. w niedzie-

lę wieczorem.

— Niemożliwe! To chyba jakaś po-

myłka! — odzywają się głosy z drugiej

strony przewodu telefonicznego.

A jednak tak jest i dlatego właśnie

typować spadkowiczów jest niezmiernie

trudno.

Jako o pewniiki; można w tej chwili

mówić tylLo o Widzewie, ale pozostała

tiójkc kandydatów ta czyściec piłkar-

sui to doprawdy wielka niewiadoma.

Co z lego, że ilzifiaj ŁKS stracił las li

punkruu? Co / tego, że zeszi-jiiiC7ny

uiittrz l'oIs&i W ; rta zebrała zaledwie 8

punktów w 'J graib?

Są :agt'ożouc, to prawda, ale już nowa

niedziela n."/c pr.-ynieść popraw? :•>)•

luacji.

Mamy wrażenie, że w lidze utrzyma-

ją się przede wszystkim te kluby, dla

których • liga nie jest nowością. GnV,\i>g

rolę odegra tu niewątpliwie tgr- .miny

zasób doświadczenia, jaki stare towa-

rzystwa wyniosły ze swej długoletniej

kariery sportowej. Konsekwentnie więc

wskazujemy palcem przede wszystkim

na Tarnovię i Rymer, jak na dwu pra-

wdopodobnych kolegów po fachu Wi-

dzewa, a dalej na ZZK, lub też przed-

stawicielkę ,,starych" Garbarnię albo

Wartę.

rzowie mecze, przegrał aż trzy. Atut

więc własnego boiska nie gra tu wiel-

kiej roli. Również i forma największych

podpór AKS-u: Gajdzika, Jandudy, Spo-

dziei i Muskały pozostawia wiele do

życzenia, słowem lwowiaey z Bytomia

mają wszelką szansę zdobycia jednego,

a nawet dwu punktów, tymbardziej, że

są zespołem twerdym i umieją walczyć

0 cenną stawkę.

Polonia warszawska stanic w szranki

z Ruchem. Mecz będzie ciekawy. Jesz-

cze parę tygodni wstecz nikt nie dawał-

by „czarnym koszulom" najmniejszych,

szans na zwycięstwo, ale teraz... Ruch

ma kłopoty że składem, paru graczy

jest poważnie kontuzjowanych, nie Wia-

domo ńaprzykład " ( ży Przechcrka bę-

dzie już mógł grać, a poza tym tajem-

nicą poliszynela jest spadek formy gra-

czy śląskich, którzy bębnili w piłkę ca-

łą ziu?f! i wydaje się, że mają jej nara-

zie dość. Bili wszystkich na wiosnę, jle

latem należy im się urlop.

Polonia jest zespołem nieobliczalnym.

Potrafi jednak grać skutcznie, przeko-

nał się o tym na własnej skórze ŁKS,

1 kto wie, czy wygwizdywani jeszcze

tak niedawno Poloniści nie uszczkną ja-

kiegoś punkciku liderowi tabeli ku u-

ciesze największego konkurenta lokal-

nego
— Legii.

Ale ta sama Legia będzie się musiała

poważnie napoić, aby w Poznaniu lie

nierz walczy do ostatniego naboju. Je-

śli piłkarze Legii przypomną sobie sta-

re przysłowie gwardii francuskiej, które

brzmiało: „Gwardia umiera, ale nie

poddaje się", to ruszą do boju ze swy-

mi zagipsowanymi nogami i mecz wy-

grają. Jeśli jednak inwalidzi, którzy od-

poczęli już kilka ładnych dni, nie będą

się czuli na siłach do nowego występu,

to z wojskowymi może być gorzej. .

Cracovia gości ŁKS i według wszel-

kich znaków na niebie i ziemi powinna

zejść z boiska z nowymi dwoma punk-

tami. Biało-czerwoni przeżywają rene-

sans formy, rozgromili ostanio AKS i

Wisłę i nie ma' powodu wierzyć,

się armia
Darni

Ogół sportowy liczył się zasadniew

z tego rodzaju zestawieniem. Janik od-

pada z konkurencji, gdyż ma wciąż je>

szcze opuchnięte kolano. Pcsostaje więc -

Skromny, którego" kontuzja, na szczę-

ście nie jest tak groźna, jak wydawało

się z>jpoczątku;

W obronie nie ma żadnych zmian,

gdyż i wybór jest skromny. Co najwy.

źej Flanek zastąpić może Jandudę, •

ile by wykazał on słabość. Gędłek Ba

którego p. Aifus w swoim czasie- Ufc

bardzo liczył, nie znalazł uznania. Lek

komyślna gra w stanie niezupełnie wy-

leczonym Unieszkodliwiła zawodnika,

który zapowiadał się dobrze.'

W pomocy mamy w stosunku 4« o*ta

tnich spotkań pewną zmianę. Udział Pap

pana i Waśki był z góry przesądzony.

Wątpliwości powstały, gdy padło narom.

cko Gajdzika. Mały zawodnik AKS-a

nie jest w formie. Nie wątpimy, że jeat

to kryzys przejściowy, ale kapitan nie

chce ryzykować. Szanse miał Suiszezyk,

jednak i jego gra z Pragą pozostawiała

wiele do życzenia. Wybór padł więc

na Jabłońskiego II, którego zaletą jest

m. in. i twardość. Jabłoński II gra odtro,

a ponieważ grę tego rodzaju praktyku-

ją i Duńczycy, tym lepiej. Dalszym je-

go atutem jest zgranie z Parpanesn. Pt*

silibyśmy jedynie o zachowanie umiani

przy szarżach, gdyż gracz faulujący kt

ci w Skandynawii z miejsca sympatię

całej widowni.

W ataku przewidziane są również

zmiany. Powołania doczekał «ę praede

wszy&tkim Górski, któremu należy «łę to

na podstawie wykazanej ostatnio formy.'

Szkoda wielka, że Górski uległ wypad-

kowi, który ndział jego etswia znów pod

znakiem zapytania. Górski był oatataio

nie tylko w dobrej formie, ale wspania-

le strzelał. Do wad naszego ataku w ub.

roku należało i to, że zanvwlnicy nie

strzelali. Teorełycjscie sytuacja polepszy

ła by się znacznie, gdyż pożeraczem bra

mek jest w równej mierze Cieślik, jak

i Górski, a zna się na tej sztuce również

i Bobula. Gorzej jest natomiast pod

tym względem z Alszerem.

O ile Górski nie będzie mógł jechać,

kapitan sportowy nosi się z myślą zmo-

bilizowania Kohuta, który również wpi-

sał się ostatnio na listę wyborowych

strzelców. Wycofanie Górskiego nasunie

jednak i inne pytanie. A mianowicie,

czy nie dać pierwszeństwa Graczowi

pbknęli się na ousiderze. | przed JCohutem; który, jest graczem doić

Trzynasta i Czternasta' drużyna tabeli i

walczą o lepsze w Łodzi. Widzewowi j Zachodzi możliwość jeszcze I ibnego

nie pomoże nawet zwycięstwo, musiał- j zestawienia napadu. O ile Przechecka

by bowiem za jednym zamachem zdo-' n ' e

wyzdrowieje, na prawe skrzydło pój

być aż 6 punktów, aby wyprzedzić Tar- ^ 2 ' e

Bobula, a na lewym znajdzie się

novię, a to nie jest w Lidze możliwe, j Kubicki. Wolelibyśmy co prawda, by.

Sądzimy więc, że goście Tarnowscy żdo- j Bobula mógł «ostnć na zwykłej swojej

będą 2 punkty, które pozwolą im na pozycji.

wyprzedzenie Warty i ŁKS-u, których, Polski Związek Piłki Nożnej przewi-

duje wizytę reprezentacji Budapesztu.

Wystąpi on u nas czterokrotnie. Pierw-

szy mecz odbędzie się 15 lipca na Ślą-

sku, drugi 13 lipca w Wrocławiu, trze-

ci 22 lipca w Krakowie, a czwarty 25

lipca najprawdopodobniej w Warszawie,

gdzie wystąpi reprezentacja Polski.

Uważalibyśmy jednak, że słało by «ię

źle, gdyby czterech tych spotkań nie

wyzyskano, dla spróbowania ostatecznie

zgóry skazujemy w naszych rozważa-

niach na przegrane.

Warta gra z Wisłą w Krakowie, a o-

slatni pogrom Poznania w' meczu o pu-

char Kałuży i bramkostrzelność Kohuta

każą wróżyć zwycięstwo wiślaków.

Ostatni wreszcie mecz XI-ej rundy,

to wclka Rymera z Garbarnią. Ślązacy

tuacji jest naszym zdaniem Tcrnovia,

bo ei!a jej tkwi przede wszyctkdm we

własnym boisku. A tu tymczasem na

eześć gier rozegranych w Tarnowie ze-

brar.o do kasy punktowej zaledwie 7

punktów, tracąc pięć. Mccze wyjazdo-

we, to same porażki.

ŁKS zaczął fatalnie, ale ostatnio wy-

kazał poprawę formy, płatając nawet

figla, Legii (3:0). Zimny tusz przyszedł

stosunek punktów. Nie znaczy to wca'

le, abyśmy zgóry skazywali je na de-

gradację. Po pierwsze dziewięć to za du-

żo, a powtóre od czego piłka ma kształt

okrągły. •

PANOWIE! ŚWIAT SIĘ KOŃCZY!

Każda niedziela ligowa przynosi nie-

spodzianki wielkiego kalibru, nawet ta-

cy znawcy, jak zarząd PZPN, z niedo-

wierzaniem przyjmują do wiadomości

ZRYW (WARSZAWA)—GROCHÓW 2:3 (2:0)

Zryw rozegrał mecz źle taktycznie, tale

samo zresztą, jak wszystkie poprzednie.
Włożył on do spoikania wiele zapału i

ambicji, lecz prowadząc 2:0, nie umiał wy

niku utrzymać. Grochów wyszedł na boi-

sko w 10, bez swego najlepszego za-

• wodnika Maruszkiowieza, który... nie miał

butów. Znalazł się on na boisku dopiero
; tuż pried przerwą. Prowadzenie dla Zry

wu zdobył w 2? m. Ziółkowski, wynik
podwyższył Strzałek (36 min.). Pokonani

posiadali dość znaczną przewagą. Po

przorwis daleki strzał Skoruplńsktego
przynosi pierwszą bramką dla gości (14
min.) . Zryw przeważa w dalszym ciągu,

' nlo umie Jednak wykorzystać nlozlic:o-

l nej łlotcl sytuacji podbramkowych. Wy.
' równanie pada ze strzału Mlornicklogo w

32 min. Wynik maczu ustala na 7 minut

przód końcom zawodów Maruszklowicz II.

Na specjalne wyróżnianie zasłużyła po-

moc gospodarzy. W Groehowlo b. dobrzo

zagrał bramkarz. Zawody prowadził ».

Fidler. (C)

stracić punktu w walce z ambitnym są zespołem pełnym temperamentu i

ZZK. Kolejarze są w bojowym nastro-' na własnym boisku odnieśli' już parę
J -

—, .-±'• "*«^ 'r Ul.m UO.

ju, pokenali wszak Polonię Bytom w jej | cennych sukcesów. W walce z Garbar- pewnych kombinacji reprezentacyjnych,

własnym gnieździe, atak ich zaczyna od ( nią mają więcej szans i przypuszczamy, j Zarówno interesy Śląska* jak i Krakowa

zyskiwać zdolność strzałów?, a wojsko- j że zdobędą punkty na swej również za-' mui2n bv£ w danvm ^„^

wi mają w swym składzie liczne grono grożoncj spadkiem przeciwniczce,

okulawionych . inwalidów. Dobry żoł-
1 (gui)

Gdańsk-Helsinki 12:4
(Dalszy ciąg ze str. 1 -szej) J znów dochodzi do takiego starcia, jak

Pod koniec walki wyraźna przewaga

Kwiatkowskiego.

W wadze półciężkiej Szymura zwy-

ciężył Tokalę. Według opinii tych, któ-

rzy .przyjechali z W-wy, wołka była o

klasę lepsza, aniżeli w stolicy. Tokala

szedł odważnie do przodu i atakował

silnymi ciosami. Druga runda była pier

wszorzędnie rozegrana przez Polaka.

Szymura ładuje z wielką sił? lewe pra

we i podbródkowe, zdaje się, że Fin

nie wytrzyma takiego bombardowania,

lecz goście są naprawdę b. twardzi, a

Tokala specjalnie wśród nich wyróżnił

się niezwykłą odpornością, tak, źe i w

trzecim starciu trwają nieprzerwane ata

ki Szymury, który tym razem pokazał

znakomitą formę, a co najważniejsze,

dużą szybkość.

NIESPODZIANKA

Waga ciężka przynosi wielką niespo-

dziankę. Na początku starcia W.lina

idzie na Białkowskiego, który trzyma

przeciwnika w zasięgu rąk, a następnie

w zwarciu „obija" mu icrcc i wątrobę.

Co chwila Vallma wpada w zwarcia,

lecz Białkowski umiejętnie to wykorzy

slujc, bombardując korpus przeciwni-

ka. Pod koniec rundy wychodzi Biał-

kowskiemu parę silnych kontr. Fin eła

nia się i leży nieprzytomny na linach.

Gong ratuje go od nokautu. W drugiej

r. Fin przychodzi do siebie i znów jest

stroną atakującą, ale Polak kontruje i

muszą być w danym wypadku podpo-

f rządkowane interesom reprezentacji pil

knrstwa polskiego.

W tej chwili panuje dezorientacja,

svdy chodzi o obsadę środka napadu.

Wyd sje nam się, że będzie rzeczą po-

żyteczną wypróbować nie tylko Opry.

cha na tej pozycji (Alszera czeka egza-

min w Kopenhadze), ale i kombinację

Gracz — Cieślik — Górski.

Cieślika widzieliśmy raz na środku i

nie wypadł najgorzej.

Uważamy również, że do głosu dojść

musi wówczas tzw. reprezentacja B. Na

omówienie tematu tego pozostaje jednak

sporo czasu.

poprzednio. Prawie przez 30 sekund Fin

stoi odsłonięty, bez gardy, trzymając lyl

ko jedną ręką osłaniającą szczękę. Biał

kowski mocnymi bombami demoluje go.

Sędzia ringowy jui chce przerwać" wal-

kę, ale dźwięczy gong. Pomiędzy dru-

pim i trzecim starciem Fin poddaje sie.

Notujemy renesans formy Białkowskie-

go, który gdyby miał odpowiednie

możliwości treningu, a co ważniejsze

spotkań z przeciwnikami, mógłby je

szcze śród naszych ciężkich wag oka 1

znć się najlepszym. Sędzią rintowy,,, I W9€S i€gH

był Fin Lestinen, na punkty sędziowali I

Suszczyński — Poznań; Jcrirs::ka -- ) W dniu 20 bm. rozegrany zostanie

Gdańsk i Fin Eskelinen. j we Wrocławiu nsiędzyokręgowy mec?

: bokserski między reprezentacjami Gór

RAWICZ nego i Dolnego Śląska. Kapitan jlą-

Lekkoatletyka. W spotkaniu lekkoatlc skie S° 0ZB ustalił następujący skład re-

tycznym, juniorzy „Warty" (Poznań) Prczentacii Śląska: Kowalczyk, Grzy-

zwyciężyli po zaciętej walce ZZK Ra- wocz
- Matloch, Rademacher, Sznajder,

wicz w stosunku 37:35. W rozegranych Nowara, Urbaniak i Drapała,

konkurencjach uzyskano szereg dobrych ! .

wyników, z których na uwagę zasługują: I *

100 m 11,3 Spornego (Warta), skok ,WJ WROCŁAW, 16 .6 (to!, WłJ — Otta-

dal Oluiesorge (Warta) 6,15 ni, ,skok łtcc2Iły skład Wrocławia na nicd*iel-

wzwyż tegoż zawodnika ],63 m i rzut

dyskiem (1 kg) 49,98 m. Walczaka

ZZK.

Piłka nożna. W niedzielę z*ończono

tegoroczne rozgrywki o mistrzostwo kh-

sy A POZPN. Po słabej i nieciekawej

grze, miejscowy ZZK odniósł zwycię.

«two nad Stellą ze Żabikowa w stosun-

ku 3:0.

ny mecz międzyokręgowy ze Śląjkienr
wygląda następująco: musza

— Faska,
kogucia — Czajkowski, piórkowa —

Szczepan, lekka — Dominiak, póKre-
dnia — Michalak, Jrednia —

. .. Krupiń-
ski, półciężka — Branecki, ciężka —

Klimccki.

B-53523
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GOŚCIE Z DALEKIEJ PÓŁNOCY

szawa zwyciężyła Helsinki 10:6

Drugi mecz pięściarzy Warszawy z reprezentacją Helsinek, roze-

grany we wtorek, 15 fcm., przyniósł barwom stolicy zwycięstwo

10:6, tym cenniejsze, że wywalczone własnymi silami, bez pomocy

„ pożyczek". Patora wygrał z Liunbergiem, Flislak na pkt. z Ouvine-

nem, Sieradzana wypunktował Tiillikanena, Tomczyński zwyciężył Hel-

kinena, Janiszewski uległ Karlssonowi, Kossowski wygrał z Nissine-

wem, Archack? z Takalą, Grzelak przegrał z Vailmą. Bokserzy Helsinek

wypadli jednak we wtorek nieco gorzej, niż w niedzielę, byli mnie)

szybcy i precyzyjni. Sędziowie natomiast fińscy (punktowi) raz je-

szcze dowiedli swego obiektywizmu i godnej szczególnego podkre-

ślenia postawy sportowców-dżentelmenów.

przeszedł na pełny dystans i doskonale

pracował lewą prostą. Zdecydowane

zwycięstwo Arcbadzkiego. Warszawa

prowadzi 10:4.

Trochę humoru na zakończenie do-

starczyli w ciężkiej Vallma z Grzela-

kiem. Fin ze zwykłą sobie flegmą ru-

szył jak lawina (97 kg) i zmusił do nie-

KTO TO JEST?

Te same zalety i te sanie wady uwy-

pukliły się u naszych gości w spotka-

niu wtorkowym. Dobra kondycja, acz

mniejsza znacznie, niż w niedzielę ruch-

liwość, inteligentny boks, o niezłej

technice, mocnym, suchym ciosie i złej

pracy nóg. Słabe zwarcia, najmocniej-

szy półdystans, bardzo ih.bre trzecie

rundy, z reguły lepsze, nii jiierwsza. Fi

nowie w czasie walki inyśi.
1

. rzadko bi-

ję na ślepo, dobrze na ogól zwodzą cia-

łem, brak im temperamentu i szybkości,

mają dobrą gardę.

GROŹNY PUNCZER

We wtorek najlepiej podobał się nam

piórkowiec Tillikanen, który w niedzie-

lę nie ukończył walki a Czortkiem.

Okazuje się, że Fin rozwija „gaz" stop-

niowo, że ma „kopa" i żelazny wytrzy- j

małość. Sieradzan nie był zły. Był lep-'

szy technicznie, zabrakło mu jednak w

3 rundzie oddechu. Polak rozpoczął efe-'

ktownie, ładując gęsto lewe proste z od .

skoków i poprawiając prawym sierpem,;

lecz Fin napór ten wytrzymał dobrze i ;

w 2 r. przeszedł do uporczywego ataku.'

Sieradzan jakiś czas doskonale kontro-

wał lecz w końcu pod gradem ciosów

osłabł i walkę wyraźnie przegrał bardzo

zresztą zmęczony.

RUTYNIARZ PATORA

Patora był znacznie lepszy od Tyczyń-

skiego, choć trafił na nieco gorzej -spo

sobionego Liunberga. Polak narzucał

walkę na dystans i bił gęsto swymi ce-

pami, co wzbudziło respekt przeciwni-

ka. Któryś z tych. cepów musiał dobrze

zahaczyć bo Fin był mniej agresywny

i jakby nieco bojaźliwy. Polak jest jed-

nak ciągle zbyt jednostronny, a w 3 r.

bił nieęzysto. . Minimalne zwycięstwo

Pirtory.

Ouvinon w koguciej wypadł znacznie

słabiej, niż w niedzielę. Być może, że

przyczynił się do tego jeden z soczy-

stych sierpów agresywnego Flisiaka w

1 r., który doszedł celnie i wyraźnie Fi-

nem wstrząsnął. Polak sygnalizuje zbyt-

nio ciosy i bije często chaotycznie. W

trzeciej rundzie obaj przeciwnicy b.

zmęczeni. Sędziowie przyznają zwycię-

stwo Flisiakowi.

NIESPODZIANKA

Tomczyński jest w formie. Tak przy-

najmniej zasygnalizował jego niecz z

Heikkinenem, który Polak wygrał zu-

pełnie wyraźnie. Jedyny trjfd jaki miał

to utrzymanie krępego Fina na dy-

stans, gdzie przewaga Polaka była wy-

raźna, poparta urozmaiconym repertua-

rem ciosów (dół, góra). Tomczyński

przytomnie kontrował, kiedy Fin rzu-

ca! sis" do zwarcia, a seryjka Polaka w

3 rundzie była wcale dobrej marki. Po

walce tej Warszawa prowadziła 6:2.

Niemile natomiast rozczarował w pół-

środniej Janiszewski, który zdumiewa za

równo odpornością na ciosy jak i ka-

rygodnym brakiem gardy. Polak po tej •

Siwswisłdsggj Jf

ilości ciosów, jaką oberwał od połowy

2 r. od Karlssona powinien był lezcć.

Obrywał zaś te ciosy ponieważ cały

czas szedł zupełnie odkryty, polując

jedynie na cios z prawej, którym zresz-

tą nic trafił bodajże ani razu. Janiszew [

ski przegrał walkę dość wysoko. Musi

jeszcze dużo się uczyć, bo w tej chwili

inirno niewątpliwych walorów (ambicja,

zapal, upór, odporność na ciosy) "imię

właściwie bardzo niewiele i co gorsza

w czasie walki nie myśli. Karlsson wy-

padł lepiej, niż z Wasiakiem.

CZY BĘDZIE COŚ

Z KOSSOWSKIEGO?

Kiedyś Kossowski zapowiadał się nie-

To Patora kryje się szczelnie przed ata-

kiem Fina Ljunberga. Walka ta zakoń-

czyła się niespodziewanym sukcesem

boksera Warszawy

Bławnej rejterady bojąźliwego Grzela-

ka. Polak jakoś nie może nabrać zaufa-

źle. Nie wiele dziś z tego zostało, poza nia do swych możliwości. Nie wiele po-

szybkością. Cios nieczysty, próby : ,- arć j mogły dłuższe ręce Grzelaka, nie umiał

w których Polak się gubi, brak reper- j ich wykorzystać, czaił się czasem pró-

tuaru ciosów, brak taktyki. Kossowski ; bował zamykając oczy i po jednym

walczy chaotycznie, miał kilka niezłych i z chaotycznych natarć Fina zawinął le-

prostych z doskoku, nie potrafił jed-

nak przebić zwartej gardy, słabego

zresztą Nissinena. Wszystkie trzy run-

dy miały charakter raczej remisowy -—

sędziowie (w tym dwóch Finów) przy-

znali zwycięstwo Polakowi. Widownia

przyjęła ten werdykt gwizdami, kiedy

się od spikera dowiedziała, że tak

punktowali Finowie — zamarła w zdu-

mieniu. Piękna lekcja, jaką dali nasi

goście wszystkim zacietrzewionym szo-

winistom.

BRAWO — ARCHADZKI!

W półciężkiej Arrhadzki stoczył jed-

ną z piękniejszych swych walk po woj-

nie. Przytomny, o klasę przewyższający

Takalę technicznie, nader ruchliwy i

doprawdy wyjątkowo precyzyjny w cio-

sach. Gdyby te ciosy miały więcej dyna-

miki Takala "powinien był leżeć. Ale

Fin jest b. twardy czego dal dowód w

walce z Szymurą. Odpowiada mu raczej

półdystans i kiedy w 2 r. Arcliadzki

niepotrzebnie udał się w wymianę krót-

kich ciosów, miał nad Polakiem krótki

okres przewagi. W 3 r. jednak Polak

wą i Viii! ni,-i na chwilę wylądował na

deskach. Polak zamiast ruszyć teraz do

akcji, przeszedł w stadium... wyczeki-

wania. Doczekał się gongu, a po gongu

nic już się na ringu nie działo bokser-

skiego. Trochę zapasów, wzajemnego

szamotania, przepychania —

przy czym

agresywniejszy w tych poczynaniach był

Fin i jemu sędziowie przyznali zwycię-

stwo.

Przed meczem, który oglądało 8 tys.

widzów, nikt bodajże nie typował zwy-

cięstwa Warszawy. Choć... był taki —

kpt. WOZB Lisowski, który uparcie

twierdził, że mecz wygra Warszawa.

Sprawdziło się. Zdaje się, że kpt. Li-

sowski był też... zaskoczony. Chłopcom

naszym należy się pochwała za ambicję

i nienaganną postawę. Walczyli jak u-

mieli z pełnym zgięciem. Okazuje się,

że to właśnie wystarcza.

Goście tego jeszcze wieczora opuścili

Warszawę, udajgc się do Gdańska na

mecz z Wybrzeżem. Będą tam mieli

zdaje się ciężką przeprawę. Ciekawa po-

winna być walka Tillikanena z Antkie-

wiczem. (Sg)

27,-go - bm'. Warszawskie' Towarzystwo
Wioślarskie obchodzi 70-lecio. swęgo istnie-

nia. .W ramach uroczystości WTW organi-
zuje pierwsze po wojnie regaty między-
klubowe' wioślarskie. Udziel swój w za-

wodach zgłosiło już szereg klubów sto-

łecznych i poza warszawskich.

TA ÓSEMKA TYLKO ZREMISOWAŁA

triumfują
w Żarach

W piątek 11 Czerwca w Żarze koło

Porąbki rozpoczęły się siódme ogólno-

krajowe zawody szybowcowe w konku-

rencji międzynarodowej. Mimo wielu

zgłoszeń, ostatecznie na start przybyła

z zagranicy jedynie trzyosobowa ekipa

czeska wraz z szybowcami tyu „Ważka".

Ogółem w zawodach bierze udział 24

zawodników, w tym dwie panie: b. re-

kordzistka Polski Modlibowska i mło-

da debiutantka — Kempówna, która

zresztą może się już pochwalić bardzo

dobrymi rezultatami.

Same Żary, gdzie odbywają się zawo-

dy, mają wspaniałe położenie na wznie-

sieniu wysokości 800 m. Założycielami

szybowieka byli prof. Włodz. Humen i

inż. Weigel. Dwójka tych zapalonych

miłośników czybowniclwa wielkim wy-

siłkiem zbudowała piękny ośrodek. Uru

chouiiono"już wyciąg mechaniczny świe-

tnie wyposażony, dzięki czemu znako-

micie zmniejszyły się koszty, bowiem

odpadły wydatki na holowanie szybow-

ców samolotami. Dzielnym pomocni-

kiem założycieli jest obecny kierownik

szybowiska p. Janica.

Wszyscy zawodnicy zgodnie wskazu-

ją na doskonałą organizację zawodów.

Istotnie — widać na każdym kroku,

każdego dnia, że włożono tu wiele wy-

siłków i troski. Nic zresztą dziwnego.

Zawody są ostatnią eliminacją przed

wielką międzynarodową próbą, jaka

czeka naszych pilotów w Semcdopie

(Szwajcarią). Pol.ącj! bgd.ą tam starto-

wać na szybowcach polskiej produkcji

typu „Sęp", które- zdały pomyślnie egza

min w Żarach. Wypróbowano tu "ów-

nież prototyp nowego modelu „Mu-

cha 1".

Po trzech dniach na pierwszym miej-

scu uplasował się Kasprzyk przed Szy-

dłowskim, Bojanowskim, Plenkiexviczcm

i Kempówną. Modlibowska znalazła się

na piętnastym miejgeu za Czechami —

Giętkim, Sebestą i Vlkieni,

Ueprezcntunci Helsinek, którzy zaimponowali Warszawie swa dzenleinicuską

postawą i dobrą znajomością boksu. Stoją od lewe i: Lmnbarg, Ouvman, Tili-

kainen, Heikkinen, Karlsson, Nissinen, Takala, Valma i kierownik ekspedycji

k Isl2

12 bm. rozegrano w Bydgoszczy w

hali DOW, przy licznym udziale pu-

bliczności, towarzyski mecz bokserski

pomiędzy . „Flotą" z Gdyni ą. miejsco-

wyju „ZjednoczQniem". . Spotkanie za-

kończyło' .- się pewnym .zwycięstwem

miejscowych 12:4.,

Marynarze przygotowani byli' dobrze

kondycyjnie, yrvkazali- r odpprność na

cios, pod względem techniki jeszcze

duże braki.

Wyniki: w muszej Miller był dużo

słabszy technicznie od Jóźwiaka i prze-

grał wyraźnie na punkty. Ligenza w ko-

guciej był na straconej pozycji w spot-

kaniu z Krużą. Kuźmiński w piórkowej

w walce z Leczkowskim," okazał się

niezłym technikiem. Marynarz wygrał

na punkty.

cować. W średniej Bednarz rozpoczął

energicznie, rozsądnie walczący Sosnow

ski szybko studzi zapał, zyskuje przewa-

gę. i byłby . wygrał prawdopodobnie

przez k. o.
—

r gdyby nie twardość n te-

go marynarza. Licli w półciężkiej wal-

czył bardzo słabo i przegrał z młodym

Gnatem na punkty. Janicki w ciężkiej

zdobył punkty walkowerem, (w.)

Zarząd Polskiego Związku Pływa©,

kiego ustalił nastp.pujęcy kalendarzyk

:..:prez w sezonie letnim:

20 czerwca
— dzień PZP.

. 20 czerwca do 15 lipca mistrzostw»

W lekkiej pomiędzy Buzowsk, uległ _ Uagy
^

2, 3 w «kręgach.
Baranowskiemu. Kruk w półśredniej j j-, .. . . . ...

.

J
~ łl Jipca mistrzostwa juniorów,

okazał sie najbardziej odpornym na cio- on „. .. . ,

. ,. . , . . .1 22 — 2a lipca pierwsza runda spofr
sy. wikhnski, mimo uuzei przewagi, me

'
•

. .

^

. ,

• san o mistrzostwo ligi waterpolowej.
mógł marynarza skończyć. Po kilku ! -

„o i- .. . ,
' -i al.7. — 8.8. rozgrywki o wejście do

bardzo silnych czystych naszczękę, po Hgi wa,terpo]owej

1. — 6. sierpnia Igrzyska Bałkańskie

w pływaniu w Albanii.

14. — 16. sierpnia mistrzostwo

Jie Polski.

29 sierpnia rewanżowe spotkanie mię-

dzypaństwowe Czechosłowacja — Pol-

ska w Pradze.

4 — 7 września druga runda ligi wa-

terpolowej.

5 września zamknięcie sezonu.

których każdy inny poszedłby na deski, i

na twarzy sympatycznego zawodnika

Floty — uśmiech. Wikiióski zwyciężył

na punkty, musiał się jednakże napra-

ZWP!§ZC0W

Jakoś nie udała się Unii poznańskiej

komisja sędziowska na wielki wyścig

motocyklowy o nagrodę „Grand Prix

, Polski". Do godz. 24 nie zdołano jesz-

j. eze -obliczyć wyników- Oficjalnieogło-

szono następujące wyniki: Nagrodę

Bubenicek (Cz.)

na- 'Nortonie 1 SjÓO ccni ;
w

" Czasie--1:24,40
' godz. Również w 'kategorii- ponad ' 350

ccm Bubenicek był pierwszy. Na dru-

j gim miejscu uplasował się Mieloch Le-

chia Poznań w czasie 1:27,44 godz.

przed Nowackim (Unia — Poznań) —

D,rugi mecz .Helsinlci — Warszawa.

Z ringu zeszedł Janiszewski, szykuje się

Kossowski.. Trener Strełau macha roz-

paczliwie rękawicą i 'cMi)'*-i ją z zapa-

łem. Po walce KossotvsMegó - znów ta

sama historia. Grzelak chłodzi rękawice

po Archadzkim. Wszyscy walczą w tej

samej parze.

Picass» reprezentacja ff arszawy. wzmocniona Szymurą i Grzytvoczem, uzy-

skała s Helsinkami tylko remis. Stoją od lewej: Kotkowski, Szymura, Kol-

esyński, Wasiak, Konwda, Czortek, Grzywacz i Tyczyński

MISTRZOSTWA KS7J?.KOWI

C-KR. KRAKCWSKIESO

Na jeziorze w Czechowicach odbyły sie '

okręgowe mistrzostwa kajakowe, w któ-

rych wziĘly udział kluby z Krakowa, Ka- |
towic i Czechowic Mistrzostwa zakończy- .

ły sie sukcesem zawodników z Czecho-

wic, którzy zajął! pierwsze miejsca we

wszystkich biegach.

Wyniki poszczególnych biegów: jedynki I

•vyScigov/e (dystans 10 km) 1)- Folfarczyk;
dwójki wyścigowe 1) Miodoński — Da- j
nusz; jedynki wyścigowe pań: 1) Popi-^
czówna; dwójki wyścigowe pań: 1) osa- ,

da Czechowic. |

| Pierwsze miej3ce i nagrodę przechod- j
' nłf) prezesa krakowskiego ' Okrągowego i

Związku Kajakowego zdobył klub kaja-
kowy Czechowice — 42 pkt. przed AZS

(Kraków). I

Co się dzieje, panie Strełau? Czy

1:31,45 godz. W kategorii do 350 ccm j WOZB nie zebrał dość pieniędzy, aby

klasyfikowano Czecha Eniana Hajeka i j kupić więcej rękawic?

Polaka Bruna Krzysztofa na pierwszym — Nie! Mamy tylko dwie pary ..óse-

miejscu zczasem 1:40,58 godz., z tym, nisk". One najlepiej pasują. Jedną parę

że Czech zabrał dla siebie piękny pu- daliśmy Finnom, drugą używamy sami!

char a Brun ładny zegarek. Na trzecim Inne rękawice są zbyt wielkie.

miejscu uplasował się Brun Stanisław. Wszystko pięknie. Może jednak

W kategorii do 250 ccm pierwsze dwa WOZB na mecz z Bratysławą wystara

miejsca zajęli Czesi Steiner i Janka Ro 1
się o kilka par ósemek, abyśmy nie po-

bert w czasie 1:45 godz. Faktycznym trzebowali czekać na każdą walkę po

zwycięzcą w tej kategorii był Blahaczek kilka minut.

z Cracovii, który jednak nie został do

wyścigu o nagrodę dopuszczony, gdyż Fiński sędzię konferuje coś z sekun-

jechał na maszynie ze sprężarką. dantem Strelaunem i ogląda Janiszew-

ZBTS (BIELSKO) - „PIAST" (CIESZYN) 11:5 skiego. O co chodzi? Czy wszystko w

Rozegrany w Cieszynie towarzyski mecz porządku?
bokserski między drużyną BBTS z Bielska 1 Znowu nie. Finn zauważył, że Polak

a miejscowym „Piastem" zaliończyl -się |
zwycięstwem gości w stosunku 11:5. Wj
ramach tego spotkania mistrz Polski ju-
niorów w wadze półśredniej — Dobija
zwycie.tył w pierwszej rundzie przez k. o.

Muchena (Cieszyn).
W ringu sędziował Gburskl, na punkty

Gerhardt.

nie ma suspensorium. Z całej ósemki

Warszawy tylko jeden Kossowski po-

siada tę część garderoby, która jest tak

potrzebna w walce bokserskiej.

Czy dopiero goście mają nam wska-

zywać nasze braki?

PRZYRZEKAŁEM sobie solcmnii

napi.- ać o Kowańcn, o młodych

Ickl...ii:i!t-l:i«li - harcerzach, o przygoto-

watiuuh do akcji: „Wszyscy, niusz?

iiiiiin- jjłswać" i o doskonałym pod-

ręczniku in-gra R.-U ingera: Nauka pły-

wania na wudarlt otwartych". A tym-

czasem „znów mnie poniosło". Złożyło

się na to szereg przyczyn a wśród nich

najważaiej-za: „prapremiera" między-

narodowych spotkań junirów: Kraków
— Morawska t) tr:iva.

Gościliśmy w Krakowie „dorost" —

jak nazywają ('«csi — juniorów M. Os-

traVy i stwierdziliśmy z przyjemności?,

że w tej konkurencji nie tylko nie ustę-

pujemy naszym silnym w sporcie są-

siadom, ale nawet mamy dość znaczną

przcwaiir nad nimi. Sceptycy powiedzą,

że w drużynie na^r.ych juniorów wy-

stąpiło 1-i .ercg rutynowanych zawodni-

kńU'. j:iry przeszli już nie jedną „za-

in.iwę licowy" (Hadoń, Braty, Poświat,

:-'!:.»Priinick, Żulnbiak, Wiśniewski)

«'/.;•-I. nic ligo-wców, lecz dobrych zawod-

ni! .iw ,,A" — klasowych, kótryni forma

wykaz> wana uprzednio, dała awans do

reprezentowania barw naszego mias-ta

(Uębcnek), — ale że granica juniorów

(19) lat nie została przekroczona, tedy

mamy prawo do zadowolenia i do

; ''w. -cięstwo juniorów krakowskich

!i.?o przekonywujące i wywalczone w

pięknym stylu. Tego nie potrafiła

osłabić nawet surowa krytyka cze-

fkiego red. (Svobodne Slovo) Ka-
' I- .'M. który kończąc przekazywać

,

' f mu /nip sprawozdanie 7. omawiana-

• - (-.-.1 tak konkludował:

„>'H dałbym im (juniorom czeskim)

jeść dzisiaj kolacji i kazałbym pieszo
wTaeać do Oftravy".

. Inna rzecz, że ów daianmikarz w kil-

ka sekund później przeżył dąleko

większe zniartivienie aniżeli przegrana

juniorów M. Ostravy w Krakowie. Do-

wiedział się bowiem o wyniku meczu:

Czechosłowacja — Francja. W pierwszej

chwili wziijł wynik 4:0 za zwyrięstwo

Czechosłowacji, lecz szybko wyprowa-

dzono go z błędu, podając nazwiska

-trzelciVw brąmr'.. Kiedy „dobito" go

doszczętnie podając nazwisko strzelca

samobójczej bramki, nasz gość załamał

się zupełnie. Nanekal I biadał długo,

j że piłka nożna Czechosłowacji „z-1 -Ar

na psy". Najwięcej boIa'i go klepka i

Wygram', i. .. x Polską.

„Nic byłem w Warszawie" mówił, ale

opi.iia zgodna była w tym, że wygrali-

ście zasłużenie. I tu wypowiedział pod

adresem Polski kilki miłych pochwal

ni? .yM^d^jnCych na komple-

menty. Mówił m. in., że drużyny cze-

skie przyjeżdżając obecnie na zawody

do Polski, nie jnrln wcale „na spacer",

jak to ongiś bywało. Był świadkiem,

jak w pociągu piłkarze Ślczskiej Ostra-

vy, stanowiący trzon reprezentacji M.

Ostravy, którzy niedawno w Święta

Wielkanocne grali w Krakowie (przeciw

Cracovii) oceniali bardzo wysoko swo-

jego najbliższego przeciwnika (repre-

zentację Krakowa). W pociągu wiele

mówiono na temat systemu gry, jaki

należałoby zastosować chcąc uzyskać w

Krakowie możliwie najlepsze wyniki

(jak wiemy, Kraków wygrał 4:2) o pil-

nowaniu (kryciu Gracza, Bobuli) o spo-

sobie wyminięcia Parpana Ud, itd.

Nasz kolega czeski potwierdził zach- j

wyt piłkarzy czeskich co do świetlnych .

bo lik (boisko Cracovii w tej chwili,

było jak jeden zieloaiy dywan) i w ich i

imieniu • wyraził uz.nun .ie sportowo wy-

robionej widowni i dla doskonałych sę- j

dr.iów- polskich. I tli omal nie zanusił

nuic do wyznania, że sędziowie zjijdu-

jący uznanie n piłkarzy zagranicznych,

składają gremialnie legitymacje sę-

dziowskie nie mogąc znieść upokorze-

nia se strony widowni. |

Ale nie je* to niestety jedyny „kwia- j

tek" z tej „niwy". Oto jeden z sędziów ;

krakowskich, wróciwszy po zawodach z
1

Wieliczki doniósł, że tak on jak i za-

wodnicy, rozbierali się w sali, gdzie był

wyszynk napojów alkoholowych, poda-

wanych w szklankach, co zapewne spo-

wodowało później pod adresem

[go pogróżki w gramicach dalekich od skich,. o obozie na Kowańcu i o przy

przyzwoitości. Oto, jednemu z sędziów gotowaniach do tournee propagandowe-

krakowskich, przebito nr czasie, gdy

prowadzono zawody, opony na m-otocy-

klu, którym przyjechał na odległe boi-

sko itd., itd.

To są rzeczy ważne i poważne. Szko-

da tylko, że bardzo smutne. Że mącą

radość z odniesionego zwycięstwa naj-

młodszych naszych piłkarzy i że rzu-

cają ponury cień na nasze zadowolenie,

jakiego doświadczyć musimy w chwili,

gdy dziennikarz czeski mówi nam do-

słownie :

„Nie straciliście tych 3-ch .lnt po woj-

nie, nie tylko że odrobiliście utracony

dystans, ale poszliście daleko naprzód.

Wasz ,doroet" w tej chwili to klasa".

Tu powinienem był może zrewanżo-

go „Orląt krakowskich" po Ziemiach

Odzyskanych. Tu właśnie trzebaby wy-

mienić nazwiska niestrudzonych „wyła-

wiaczy talentów" jak prez. Kotarby,

prez. R. LowasiJ, Niemczykiewicza i in.

Ich zasługą jest, że w reprezentacji na-

szego okręgu, pojawiło się już kilka

„nowych" twarzy i że ekipa, która w

drugiej połowie lipca po inrsie szkole-

niowo - kondycyjnym na Kowańcu wy-

jedzie na zawody do Jeleniej Góry. Wał-

brzycha, Szczerina, Ostrudy, Grudzią-

dza itd. , składać się bfdzie z 20-tu za-

wodników, którzy w pełnym tego sło-

wa znaczeniu na nazwę .„talentów" za-

sługują. ' f'

Wymienić nazwiska? Po co?

Będą one wymieniane za lv>!kn tvgod-

wać się gościowi i wspomniep coś o sta- ni w .składzie drużyn,, może wśród wy-

tym kontakcie czesko — polskim i o różniąjących się zawodników i może

w najbliższej przyszłości jako stałych

reprezentantów Krakowa. Ich, starsi ko-

ledzy — może w przeczuciu zagrażają-

pracy 2-ch trenerów czeskich w Krako-

wi- (Pruba,' Kuchynka). Nie zrobiłei^

tego jednak, gdyż gdyby chodziło o wy"

mienienie nazwisk ludsi, których zasłu-

gą je-st obecny stan rzeczy, trzeba .

•

wymi :nić cały zarzę 1 K.O .Z .P .N-u z nie.

ocenionym prezesem ,St, Filipkiewiczom

na czcle. Tu właśnie trzebaby mówić

długo i obszernie o kursach instruktor-

cego im niebezpieczeństwa- wyelimino-

wania z reprezentacji, zagrali mecz prz*u

,'iw Mor. O-t .-avi» jak ,,«a dav;nyć'<\ do-

brych r tasów". Oby utrzymali . się na

tym poziomie-w obliczu nadchodzących

spotkań międzypańfitWcwych.
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zespołów w mie«ęczaym turnieju szkolnym
URNIEJEM, kótry ciągcgł się nnj. i Zcentralizowanie zawodów w jednym

•lUZP! «vi tłimiAt «rlfU «jnpSTotif. I mloir^u ti-rarr.łłTł» nl<i ftrtrjml^nłrtrńii;

Ula boiskach

piłkarskich stolicy
dłużej był turniej szkół warszaw- J miejscu, wygodne dla organizatorów,

sirich w p&e nożnej. Popularna ta gra i miało dwa minusy: 1) amuazało mło-

ścigngła w tym roku aż 25 drużyn, co

kierownika tych zawodów prof. D?hrow-

ńiego postawiło przed bardzo trudnym

zadaniem. I tylko karność zespołów

i warte podkreślenia stanowisko samej

młodzieży, która ezła kierownikowi za-

wodów na rękę pozwoliła na ukończe-

Bie zawodów w terenie.

Drużyny zosta?y podzielone na 6 grup

po 4 drużyny, ostatnia grapa liczyła 5

drużyn. I z tej ostataiej wyszli obaj

późniejsi zwycięzcy. Z kiinych do fina-

łów wchodzili tylko mistrzowie grap.

System ten ma zasadniczą wadę, wied-j -

Bio bowiem, kto jest pierwszą, wzgl.

jak w tym roku, drugą drujyną, ale już

trzecie miejsce może być kwestionowa-

ne, nie mówiąc o dalszych.

W przyszłych latach należałoby

Oimiejszyć ilość grup przy zwiększeniu

Ich liczebności, eliminacje rezeTMr2Ć w

jesieni a na wiosnę, rozgrywać tylko fi-

nały obejmujące 6 — 9 drużyn przy

fcy.tcmie keśdy z każdym.

Zawody odbywały eię na pięknym boi-

elcu w Parku Szkolnym i sędziowane

były przez prof. J . Ciszewskiego, Paru-

ezewskiego, Dębrov,Aicgo i Kalinow-

ej: e>go, którzy dla poularyzacji tej gry

wśród młodzieży nie żałowali nie tylko

czasu ale i ubrań. Bo często gęsto za-

wody odbywały eię podczas deszczu.

dzież do dalekich wędrówek, 2) dzie-

siątkowało liczbę widzów.

mistrzostw I. a.

klasy okręgu warszsw-

A propos widzów — najwięcej przy-

chodziło na zawody Technicum — ale

rekord pebiło gim. Kościuszki, które

na decydujący ewój mecz z Technicum

zmobilizowało całą szkołę (w 80%

dziewczęta) z dyrektorem i gromem na-

uczycielskim na czele. Poza tym jednak

zionęło pustką lub ściągało przygodnych

widzów, którzy przyszli na siatkówkę

lub koszykówkę.

Czy zawody eakół praskich nie cie-

szyłyby się więikszą frekwencją, gdyby

je zorganizowano w Parku np. Pade-

rewskiego? Czy Żoliborzanie i ucznio-

Bielan oaprarwdę nie • mogliby

rozgrywać zawodów w swojej okolicy?

Mistrzostwa

skiego odbędą się w sobotę i niedzielę
(19 I 20 czerwca) na Stadion:» WP. Zawo-

dy będą rozgrywane po raz drugi o pu-
char prezydenta m. st. Warszawy Ini. Tol

wińskiego.
I Ale wracając do zawodów nadmienić j 8polach, cj!nę}o łię pytan!c: co robi, z

j należy, że rozpoczęły się 30 kwietnia!

moch. — 1 pkt. — 2:16br. Ta ostatnia

drużyna nie powinna się była znaleźć

w finałach, bo w Warszawie jest naj-

mniej 5 szkół, które grają lepiej.

Poziom zawodów raczej tylko średni.

Opanowanie piłki, technika gry J tak-

tyka słabsze niż rok temu (!). — Nie-

wiadomo skąd szkoły zaczęły grać na

hurra, na tzw. przebój. Mówią, że sto-

sują system W. M. — Miesiąc rozgrywek

oszlifował dość znacznie formę graczy

i system, toteż finały były już nieco

lepsze; ale w większości i w finale gra-

no w myśl zasady: „Kupą mościpano-

wie". — Patrząc na grę tych młodych,

których większość gra przecież po ja-

kichś B i C, a nawet A klasowych ze-

Illminacja Juniorów. Wydział wyszkole-
niowy WOZPN urządza w dniach 21 I

22 czerwca na Stadionie WP o godz 15.30

eliminacyjne «potkania kondydatów, ce

Grupa II: 1) Okącie p. 10:2 tt. br. 25:18,
2) Sarmafa 7:5 J 28:14, 3) Naprzód S-J l

14:21, 4) wilga 2:10 I 8:30.

Grupa III: 1) Zyrardowianka p. 1»:1 h.eliminacyjne Kuimjuuww, I—I— ' '

lem wyłonienia najlepszych młodzików na br. <4:14, 2) Ursus 12:8 I 27:24, 3) Radoić

SOBOTA, GODZ. «-ta

Konkurencja mąsScie: 110 m plotki. 100 m. ! T"* ei
« TM*TMetBi ? j * młodzież, instruktorzy i .trenerzy.

403 m, 1503 m, i 10.000, sztafeta 4x100, ! br " ods Potkan grupowych. W ich wym-, Zawody rozegrane zostały o nagrodę
tyczce, rzuty: kulą i

m

ku w grupie finałowej znalazły się dra.

żyny następujących szkół: Lic. Teleko-

munikacyjne, Gimn. XX . Marianów r

Bielan, Miejska Szkoła im. Konarskie-

go, Lic. Graficzne, Lic. Mechan. - Samo-

chodowe, Miejska Szkoła Mech., „ Tech-

nicum" i Lic. Handl. im. Kościuszlri.

Eliminacje zatem przyniosły w piłce

nożnej zupełny pogrom szkół ogólno-

kształcących, które zrewanżowały się

szkołom zawodowym w lekkiejatletyce.

Finały, które trwały od 22 maja zakoń-

czyły się w dniu 13 czerwca rb.

Najsilniejszą drużynę reprezentowało

Lic. Handl. im. T. Kościuszki, które nie

przegrało w finale ani jednego spotka-

nia, jedyny punkt stracili remisując z

drużyną wicemistrza, tj. „Technicum".

Nowy mistrz tzkół „warszawskich zdo-

- *
. . btf w finale 11 pkt. i stosunek bramek

Z Zarządu WOZKol. ustąpił Stanisław . . . , ..
_ ,

Szymański, na Jsgo misjsce dokooptowano 1 10:a
-

Ual6ze
««ejsca zajęły: 2) „Tech-

skok v7 dal,
oszczepem.

Panie: 80 m płotki, 60 m, 200 m, szta-

feta 4x100, skok w dal, rzuty: kulą I o-

szczepem.

NIEDZIELA, CODZ. 1<-ta

Panowie: 400 pł., 200 m, 800 m, 5000 m,

sztafeta 4x400, trójskok, skok wzwyż, rzut

dyskiem.
Konkurencje żeńskie: 100 m, 500 m, szta-

feta 4x200, skok wzwyż, rzut dyskiem.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat WOZLA

do dnia 17-go, godz. 19 -eJ.

Puchar przechodni przyznany zostanie

klubowi który w okresie 3 lat zdobędzie
największą ilość punktów. Punktujo się:
pierwsze miejsca 8 pkt., drugie — S, trze-

cio—4,czwarta—3,p'ąte—2iszó-
ste—1pkt.

Mistrzostwa juniorów WOZU odbędą
się w niedzielę 27 czerwca, o godz. 10 -ej
rano na Stadionie WP.

Warszawskiego 1,
się w dniach 19,

Mistrzostwa Okręgu
II i III kiesy odbędą
20 i 21 czerwca. Lisia zgłoszeń została już
zamknięta. W mistrzostwach weźmie u-

dzial 6 klubów.

Ogółem zgłoszono 170 zawodników, naj-
większą i łoić bo 52 wystawiła Polonia.

1) Polonia 40 mężczyzn, 12 kobiet, 2)
YMCA :0 m. i 4 kobiety, 3) Elektryczność
24m.I7k„4)AZS21m.i9k., 5)Le-
gia10m.i4k., 6) Skra 9 mężczyzn.

Rekordową liczbę zgłoszono do biegu
na 1500 m, będzie to eliminacja przed
dlugodyctDnsowym wyścigiem pływackim
Wilanów — Warszawa.

Do skoków zgłosili sią Konarski i Ma-

tusiak (Lsgie). Poza konkursem startować

bądzla mistrzyni Polski w te] konkuren-

cji — Furmańska.

Crjpercfci (S'o:i:!:yc3rolć) Jeden'"Z naj-
lepszych. . pływaków warszawskich starto-

wać bedria w mistrzostwach w barwach

Legii, o i la cczywltcie otrzyma do tego
czasu zwolnienia z macierzystego kiubu.

V. '£;c!cka (?e!onia Bytem) mistrzyni Pol-

ski, r.le zosiala dopuszczona do zawo-

dów, gdyż nie otrzymała zwolnienia z

Polonii. Zawodniczka ta brała Już udział

w kilku zawodach w barwach stołecznej
legii.

Pr
-

?;!) ICKZYSK&MI WP

Pod przewodnictwom prezesa Tow. Przy-
jaciół 2ołnierza — Chlebowskiego odbyło
się w Krakowie zebranie Komitetu Orga-
nizacyjnego igrzysk wojskowych, które

odbędą się w pierwszej polowie lipca
w Krakowie. Igrzyska odbędą się w lok-

koafetyce. pływaniu, piłco notnaj, gimna-
styce i boksie.

Mieczysław® Wolskiego (SKP).
Kartowicze, uv.aga! W niedzielę, w

dniu 20 czerwca odbędzie się wyścig ko-

larski dla Karłowiczów, I posiadaczy ro- \
werów turystycznych.

Zbiórka zawodników, o godz. 9-ej przed
Akademią WF na Bielanach.

nicum- — 10 pkt — 17:4; 3) Lic. Te-

lekomtmikacyjne — 8 pkt. 15:8; 4)

przechodnią prof. J. Ciszewskiego, któ-

ry od jesieni obejmie treningi p. n . w

MKS Agrykola. Żeby tylko młodzież

zechciała z nich korzystać.

(Ź. O.).

wyjazd na obozy do Nowego Targu
świdnicy.

W poniedziałek (21.VI) grać będą za-

wodnicy następujących klubów: Jednołd,
Okęcia. Skry, Marymontu, Grochowa, UI-

rychowianki i Ruchu, we wtorek (22.VIJ—
Legii, Bzury, Zrywu i Radoici.

Juniorzy Syreny I Pogoni nla wazr.ą

udziału gdyż nie zostali formalnie zgło-
szeni do Związku. Największą liczbą kan-

dydatów zgłosiła Legła (34).

TABELA KUSY B

W klasie B Jeszcze nie wszystkie mecze

zostały zweryfikowane, to tai zajść mogą

pewna zmiany. Największy kłopot spra-

wia grupa IV, gdzie po protelcla Hura-

ganu, znalazło się na stole obrad donie-

sienie Skry, jakoby Błonie grało w czasio

zawodów ze Skrą (1:0 dla Błonia) w sta-

nia zawieszenia. Na razie została lo od-

rzucone, jednak Skra ma podobno odwo-

łać się do Zarządu WOZPN.

. Grapa I: 1) Mirków p. 13:3 tt. br. 31:11,
2) Dąb p, 9:7 st. br. 17:18, 3) Elektrycz-
nołć 8:8 i 19:1«, 4) Rywal 8:« i 20:22, 5}
Drukarz 2:14 I 18:33.

11:9 i 30:22, 4) twit 8:12 i 14:30, $) OKS

6:14 i 18:30, 6) Wicher 4:16 i 17:35. Do

kiaty C spada Wicher (Grójec).
Grapa IV: 1) Sparta 12:4 I 28:12, 2) Skra

10:6 i 17:9, 3) Huragan 10:6 I 2Z:Z0, 4)
Piast 4:10 I 12:23, 5) Wonie 2:12 I 7:22.

Pozostał do rozegrania mecz Błonia —

Piast. \

Bzura — Syrena. Decydujący mecz o

mistrzostwo kl A między Bzurą I Syreną.
odbędzie ii* 17 czerwca (czwartak) w

Pruszkowie, o godz. 18-ej.
Turniej SKS-ówr. W . najbliższą sobotą I

niedzielą odbędzie sią w Kielcach tumie]
piłkarski klubów spółdzielczych calam

ustalenia mistrza I reprezentacji na zawo-

dy Związków Zawodowych.
W eliminacjach wezmą udział: SKS —

Warszawa, Te.cza — Kiolce, Sokćł — Rza.

EZÓW oraz Wisła — TCZBW.

Zarody bokserskie odbędą »łą w tym

samym czasie w Olsztynie.
W związku t wyjazdem warszawskiego

SKS-u odłożony zostania z dnia 20 ezanr*

ca mecz mistrzowski za Zrywem.
Spotkanie Poloaia — Znicz wyznaczona

na 16 czerwca, zostało przełożona na

27.VI do Pruszkowa.

(iły rekordy kraju i świata
gdy lekkoaUetki Polski stawały do boju

Czaszki nie były jedynymi przeciw-

niczkami naszych lekkoatlełek. Od ro-

ku 1927 reprezentantki nasze walczyły

także z Włoszkami, Japonkami, Litwin-

kami, Niemkami, Austriaczkami i Ło-

tyszkami.

Otwarcie międzypaństwowych apotkań

naszych lckkoatletek nastąpiło w War-

szawie. Trójmecz Polska — Łotwa —

zentowała tej klasy co w dy&u (rzues- i Na meczu tym Wajsówna pobiła rekord

Gimn. XX . Marianów (Bielany) — 6 . Austria zakończył się porażką Polski,

j pkt. — 9:12; 5) Gimn. im. Konarskie-1 Zawody rezgrane w pięcioboju wji)itnie

go—4pkt. — 10:15; 6) Lic. Graficz-jnie odpowiadały Polkom. Konopacka,

ne—2pkt. — 8:17; 7) Lic. Mech.- Sa-j ówczesny omnibus w biegach nie reprc-

lisy i

jg^ RZEŁOŻENIE o jeden tydzień dopodobniej Łopuszyński i Kucharski,

lij przedolimpijskiego randez-vous .O baj trenują zawzięcie, myśląc o mi-

łekkoatletów w Krakowie umożliwia .strzostv/ach Polski. Łopuszyński za.

przeprowadzenie w sobotę i niedzielę pewnia, że zatruje życie specjalistom od

mistrzostw stolicy. j 200 m, obiecując zbliżenie się do życio-

Ńa stadionie W. P. zmierzą się ostat- (
w >' ch akordów (22,8).

ni Mohikanie „królowej sportów": j Rrcharski nie myśli już o piwi-ocie

Gicrutto, Kucherski, Łopuszyński, Stani- do życiowej formy, ale chce przyczynić

szewski, Morończyk i Gburczyk z gar- ( się do zcbbycia przez Syrenę mistrzo-

stką młodzieży, która poświęciła się nie , stwa p0J=ki w sztafecie 4x400 m. Do Ie-

zbyt popularnej w stolicy gałęzi sportu. g0 potrzebne są czasy w granicach 51

Wielka szkoda, że w mistrzostwach s " !s
-«

c ° prorokują Kucharskiemu „Sy-

nie wezmą udziału słuchacze A. W. F ., reniacy .

przebywający na obozie letnim w Zło.

cieńcu. Wśród akademików znajduje eię

dobry materiał, którego siłą jest mło-

dość.

Roiogreny ostatnio na Stadionie Miej-
skim, mecz w kl. A pomiędzy miejscowy-
mi rywalami Brdą I Burzą należał do Jed-

nogo z lepszych w mistrzostwach. Woj-
tkowi meci przegrali 4:1.

Redakcja Ziemi Pomorskiej I Kujaw-
skiej organizuje w niedzielą 27 bm. wiel-

kie wyScigl kajakowa na Brdile.

Tradycyjny wyścig pływacki „Wpław
przez Bydgoszcz", przeprowadzony zo-

stanie roku bieżącego o nagrody Gaia-

ty Zachodniej I puchar przechodni Woja-
wody Pomorskiego, zdobyty ostatnio dwu-

krotnie przez ZZK Brdę. WyScig rozegra-

ny zostanie w kategorii pań na dyst.
1100 mtr., młodzieży do lat 18-u na dyst.
1000 mtr. , d la meężczyzn na dyst. 1400 m.

W wyścigu wspomnianym w okresie w

którym rozpoczęła się akcja umasowienla

pływania, uczestniczyć moga stowarzysze-
ni Jak 1 nisstowanyszeni. WyScig roze-

grany zostanie na Brdzie 29 bm.

Na obóz wyszkoleniowy dla Junio-

rów, który organizuje w lipcu PZB w

Międzyrzeczu delegują Pom. OZB nastę-

pujących zawodników: Sylwestra, Nitzla-

ra, Cebulaka z Legli, Piwońskiego, Za-

krzewskiego z Pomorzanina, Kowalewskie-

go, Baranowskiego, Gnata ze Zjednocze-
nia i Niewczasa z Grytu.

8,9,1 rn
— 4x60 m: 1) Toruń 33,3 tek. —

wzwyż: 1) Szubert (Tor.) 1,25 m. W ogól-
nej punktacji zwyciężył Toruń. W łlat-

kówca żeńskiej w finale Toruń pokonał
Bydgoszcz 2:1. V/ finale siatki mąsklej
Włocławek pokonał Toruń 2:1.

Zawody pływackie 50 m st. dow.: 1)
Buhl J. (Bydg.) 31,5 Jek., 50 m tt. klat.:

1) Baran (Bydg.) 42,8 tek., 50 m na wznak:

1) Koiackł (Grudz.) 42,2 tek., 3x50m—

1) Bydgoszcz, 2) Toruń, 3) InoT/rocław.
Dziowczęta: 50 m tt. dow.: 1) Kochańtka

(Bydg.) 46 sak., 50 m tt. klas.: 1) Gąslo-
rowska (Bydg.) 49 sek., 50 wznak: 1) Gą-
slorcwsfca (Bydg.) 46,6 tek. , 3x50: 1) Byd-
goszcz, 2) Inowrocław. (ZW.)

Rewelacjami mistrzostw będą najpraw

gać w granicach 4:10.

Z długodystansowców Czajkowski jest

najlepszy na 5000 m. Na 10.000 m po-

biegną maratończycy Głuszcz i Rusz-

lewski.

Wszystkie tytuły mogą więc przypaść

Syrenie, co najlepiej dowodzi, jaką po-

zycję zajmuje ten klub w stołecznej lek-

koatletyce. A może wreszcie wyjdą z

ukrycia zawodnicy innych klubów, choć

prawdę mówiąc zawodników klasy A z

poza „Syreny" można policzyć na pal-

cach.

Mistrzostwa kobiece nie będą atrak-

cyjne. Młodzież SKS-u jest obiecująca,

ale jeszcze za słaba, by zająć stanowi-

sko podobne do Syreny w skali ogól-

nopolskiej.

ła wtedy 39,18). Zwyciężyły Łotysiki

10570 pkt. , przed Austriaczkami 9.989

i Polkam' 8855 pkt.

Pierwszy właściwi» mecs odbył sij

w 1927 w Wangzamoe a Austriaczkami.

W trzech meczach, rozegranych Mrocz-

nie osiągano wyniki jak 200 m. —

Brenerówna 26,8; Krajewska — skok

wzwyi 150,5; Walasiewiczówna —

skok w dal 550. ?

W 1930 r. zawitały do Polski Japon-

ki z kobietą — teamem, Hitomi. Re-

kordzistka świata nie była w formie.

Uległa polskiej reprezentacji, mającej

ostoję w Walasiewiozównie. Na meczu

tym debiutowała Kwaśniewska w skoku

w dal. 474 cm, młodej łodzianki bladło

wobec wyników Walasiowiczówny i Hi-

tomi.

Jesaic e raz Japonki' gościły w Polsce.

I jeszcze raz przegrały zdecydowanie.

| Gierutto jak na każdych zawodach od

lat kilkunastu będzie biegał od jednej

konkurencji do drugiej. W ciągu dwu

dni odrobi osiem). Będzie to wspania-

łe przygotowanie do dziccięcioboju i

umożliwi lepszą orientację w możliwo-

ściach rekordzisty Polski, niż siedem j ZESTAWIŁ: MGR ST. 2.

startów w ciągu jednego dnia. Gierutto

jest murowanym faworytem w płotkach,

kuli i dysku, w oszczepie będzie miał

ciężką przeprawę z Gburczykiem. W

skokach wielobójca zadowoli się chyba

tytułami wicemistrza.

Warszawa walczy
w gliwickim
basenie

W dniach 1 tierpnla odbędą tlą w Gli-

wicach międzyokręgowe zawody pływac-
kie Gliwice — Warszawa. Przewidziane

są następujące konkurencje: panowie:
100 I 200 tt. dow., 100 i 200 tt. kl., 100 st.

grzb. , panie: 100 i 200 tt. kl. , 100 tt.

dow., 100 grzb. Sztafety: panowie —

5x50 tt. dow., 4x100 st. kl., 3x100 tt.

zmiennym, panie: 4x100 tt. dow., 3x100

st. zmiennym.

Skład reprezentacji ustalony bądzla po

mistrzostwach okrągu.

świata osiągając 42,57.

I z Włosdeaoał

r.. 1931. Polki wydały lekko.

SenMcją był pojedynek Sehabińaidaj

s dodtonałyzni w pótoiejazydi latedl

płołkaltami Vallą i TenodL

Na rewanż g Włoszkomi czdkano I

lat. Osobliwością tego ąwtkania moi»

naby nazwać start połowy naszych »

pre?"itantek na najbliższy mecz z Cze-

chosłowacją. Panie nasze wyróżniają iif

długowiecznością; Nie brała w tym me-

czu udziału Wajsówna, która była re-

prezentowana od r. 1931.

Nowakowa skoczyła w dal 552.

Do spotkań z Niemkami nie miały
Polki szczęścia. W 34 r^ gdy Wajsówac

biła rekordy i wygrywała Kwaśniewska,
nie startowała Walasiewiczówna. Póź-

niej z Niemkami walczyła przede
wszystkim Walasiewiczówna.

Mecze Polek obfitowały w wielki»

wydarzenia' — padały rekordy świata,

nie mówiąc o rekordach krajowych.

Dziś jesteśmy dalecy od takiej dosko-

nałości.

1927 Polska — Austria 45:61.

1928 Polska — Austria 52:54.

1929 Polaka — Austria 62:44.

1930 Polska — Japonia 54:36.

1931 Polska — Włochy 87:6.

1934 Polska — Japonia 62:37.

1934 Polska — Niemcy 35:64.

1935 Polska — Niemcy 38,5:60,5.

1938 Polska — Niemcy 40:59.

1939 Polska — Litwa 105:59.

(Punktacja meczu męskiego i kobie-

cego łącznie).
1939 Polska — Włochy 33:51.

Zwoliński (wzwyż) i Morończyk (ty-

czka) są w dobrej formie. Morończyk

ma nawet apetyt na 4 m. Nicspodzicn-

kę może zrobić Gierutto w skoku w

dal.

W biegach średnich faworytem jest

Staniszewski. Na 800 m Mirowski jest

lepszy, ale przebywa w Złocieńcu. Na

1500 m Staniszewski jest na nasze sto-

sunki wciąż dobry. Może jeszcze bie-

RKS Skra mistrzem Warszawy
w męskim szczypiorniaku

J,2113bm.
młodzież gimnazjalna I licealna obojga
płci, w liczbie ok. 460 rozegrała Okrę-
gowe Igrzyska Sportowe. Na ttarcle sta-

nęli uczniowie 1 uczennice, Torunia, Wło-

cławka, Grudziądza, Inowrocławia, Choj-
nic, Tucholi, Wąbrzeźna I Bydgoszczy.

103 m: 1) Ożminkowskl (Włocl.) 11,5 , 2)
Augsburg (Włoch) 11,7 , 3) Białkowski

(Bydg) 11.3 sok. —

w dal: 1) Augsburg
(W) 6,22 m, 2) Ożminkowskl (W) 4,05 m,

I) Buczkowski (B) 6,04 m
— kula 5 kg:

1) Kotcr (T) 13,62 m
— 4x100 m: 1) Byd-

gosic: 46,1 sek. — wiwyż: 1) Twardowtkl

(W) 1,70 m, 2) Ubora (Tuch.) 1,45 m. W

wieloboju zwyciężył Włodawak 120 pkt.

Dilowctąla: 60 m: 1) Zokriewska (Tor.)
),2 tok. —

w dal: 1) Ostaszklowicr (Tor.)
4,4$ m

— kula: 1) Iwaszkiewicz (Tor.)

W decydującym spotkaniu o mistrzo-

stwo kl. A WOZPR w męskim szczy-

piorniaku, RKS Skra pokonała mistrza

z r. s, MZS w stosunku 11:9 (8:6), zdo-

Stadlonle Miejskim, | bywając tytuł mistrza. RKS Skra bę-

dzie reprezentowała Warszawę w półfi-

nałach mistrzostw Polski kl. A.

Półfinaliści są podzieleni na 2 grupy.

W pierwszej grupie spotkają się 19 i 20

bm. w Przemyślu mistrzowie Warsza-

wy, Przemyśla, Częstochowy i Śląska,

druga zaś w Ostrowiu Wlkp.: ZZK Brda

Bydgoszcz, ZZK Gniezno, GKS Vcnetia

Ostrów i mistrz okręgu opolskiego.

Do finiłu, który będzie rozegrany w

Radomiu 27 — 29 bm., wejdą po 2 dru-

żyny z każdej grupy.

do Grunwaldu
W dniach 17 — 22 lipca PZKol. erą sn!

zujs 2jazd turystyczny I kolarską wyciecz-
kę po Mazurach. Program zjazdu I wy-

cieczki przodstawla tlę następująco:

17 lipca — otwarelo mety zjazdu'!
przyjmowanie turyttów od g. 15 w m.

Pisz, 18 .VII — przyjmowanie turystów do

g. 9 .0, g. 10 odjazd do Śluzy GuctańskleJ

(po drodze zwledzanlo kwatery G5rlnga),
tkąd odjazd statkiem kanałami i Jezio-

rami do Giżycka na nocleg; Jazda rowe-

rem około 15 km. 19.VII — Jazda rowerom

45 km do świętej Llpkl, 20 — Jazda ro-

worem 45 km do Warmińskiego Lidzbar-

ku, 21 .VII — Jazda S0 km do Olsztyna,
22.VII Jazda 50 km do Grunwaldu, miej.
sca zwycięstwa Jagiełły nud Krzyżakami

Kosz! wycieczki 2.720 zl. Zgłoszanla
uczestników przesyłać naloty do PZKol.

Pięć spo^lraii-pięć ZLwągcS^mtĘMj
294,5:201,5

f»o#eAr nad Czeszfctam8 w lefelcoo^le^ce

Konku-

rencja

1929
Królewska Huti

1931

Praga

1911

Królewska Huti

19«

Brna

1947

PoinaA

60m

7.6

Walaslewlcz

8.0

Krauzowa

7.8

Breuerówna
0

100 m

12.8

Walaslewlcz

12.6
Manteuflówna

12.4
Brauerówna

12.4

Walaslewlcz
12.7

Hajducka

200 m

26.6

Walasiewicz

26.4
'Manteuflówna

27.2

Veyrykowa
26.2

Walaslewlcz
26.7

Hiklova

£00 m Orłowska
2.32,4

Koubkova
2.29,1

Koubkowa

80 pl.

13.1

Schabłńska

12.8

Sychrowa

12.4

Schabińska

12.2

Walaslewlcz
12.7

Matetova

4x100 m Polska 51.8 Polska 52,5 Poltka 51.0 Poltka 51.6 Polska 51.0

Wdał 5.06
Ronsarova

5.11

Sychrowa

4.94

Piotrowska
5.27

Walasiewicz
5.18

Nćwakowa

Wzwyż 1.46

Krajewska
Janowska

Tomankova (C)
Homolkova (C)

1.50

Ulry chowa

1.46

Koubkowa

1.51

Tajblova
1.46

Modrakova

Kula 10.43
Jasna

10.96
Jasieńska

12.00,5
Jasieńska

11.5»

Wajt-Grąlkle-
wlczowa

10.96

Wajtówna

Otzczap 29.09
Jasna

33.11

Jatlońtka

J3.S4

Pakarova
34.8«

Kwainlewtka
33.3«

Stachowicz

Dytk 35.94

Konopacka
35.1»

Wajtówna
40.40

Wajsówna

58.03

Wajt-Grąłkla-
wieżowa

37.02

Wajiówna

Punkta-

cja
73,5:32,5 <1:45 <5:43 4»:40 48:41

Rekord Polski Rekord CSR Rekord iwłata

7.1

Walatiewlcz

11. <

Walaslewlcz

2S.6
Walaslewlcz

2.18 ,4
Walaslewlcz

12.2

Walaslewlcz

48.3

Kalużowa

Gawrońska

Książkiewicz
Walaslewlcz

6.04
Walaslewlcz

150.5

Krajewska

13.2

Flakowlcz

44.03

Kwaśniewska

46.22

Wajtówna

7.6

Slcnerova

12.1
Sicnerova

26.0
Hiklova

12.2

Sychrova

49.8

Rep rez.

5.40

Chlumska

1.56 '

Chlumska

12.65

Komarkova

38.07

Ingrova

37.95

Dudova

7.1

Walaslewlcz

11.5

Stephens (USA)

23.(
Walaslewlcz

2.13 ,8
larsson (Szwecja)

11.3

Testoni (Włochy)
Blankert-Koen (Hol.)

46.4

Kraust

Dolingar
Albus (N)
DSrffeld

6.25

Blankert-Koen (Hol.)

171
Blankers-Koan (Hol.)

Mauermayar 14.38 (N)
Sewriukowa 14.89 (R)

Stelnhauer 47.24 (N)
Małuczaja 50.32 (K)

Mauermayar 48.31 (N)
lOumbadzo 50.50 (R)"

W dotychczasowych tpolkanłach najwiącej zwyclątw dla barw naszych zdobyły: WalatławIczAwna — 7, Wojsówna — 4/
latlańtka — S, Manteuflównn, latna, Braurówna, Schabłńska po 2.

Według tabeli wtalobojowa) najlapiza wynikł <v spotkaniach uzytićały: na M m
— Walaslewlcz 7,6 = tu pw»hl«wi aa

Mmpł. - Walatlawlcz 12,2 = »7 punktów; dyik - Wajiówna 40,40 = fM punktówi na IN m - Biauarówna I Wa-
iaslewlcz po 12,4 = 191 punktów.

UWAGA: Wyniki zawodntczak Zw. Radzieckiego w rzutach — tą nlaoflcjalnyml rakordaml świata, dotąd nlazatwliidis i

nyml.



Nr. W
PRZEGLĄD SPORTOWY Sir. 1

w trzecim po wojnie biegu Dokoła

JUŻ tylko kilka dni dzieli nas od

drugiego po wojnie, a siódmego w

ogóle wyścigu kolarskiego Dokoła Pol-

ski. We wtorek, 22 bm. po zblirs^

przed gmachem Sp. Wyd. „ Czytelnik",

mostąpl o godzinie 10.00 defilada prze:

al^e miasts (Al. Stalina, Bagatela, pl.

Unji Lubelskiej, Mcrszclkowska, al. Si-

korskiego i przez most Pcniutcwskiego

na Pragę) do Golędzinowa, skąd nostą.

pi ostry start do I etapu Warszawa —

Olsztyn.

TRASA WYŚCIGU

Trasa 11 e tap iw przedstawia się na-

stępująco i

I — 22 czerwca, g. 10 Warszawa —

Olsztyn (z Golędzinowa 208 km) przez

Pułtusk, Przasnysz, Chorzele (punkt

odżywczy), Szczytno.

II — 23 czerwca, g. 10 Olsztyn —

Gdynia (203 km) przez Morąg, Padętc,

Elbląg, "Nowy. Dwór, Gdańsk.

III — 24 czerwca, g. 11 Gdynia —

Słupsk (110 kin) przez Lęł>oj-k.

IV — 23 czerwca, g» 9 Słupsk —

Szczecin przez Koszalin, Płoty, Nowo-

gard, Bojrjnowo, Dęb. Po przejechaniu

23 km ze Słupska, ostry stsrt w ul.

Sławno o fi- 10.30 (210 km).

V — 27 czerwca, g. 10 Szczecin —

Poznań przez Pcrzyce, Myślibórz, Go-

rzów, Skwierzynę, Pniewy. Po przeje-

chaniu 33 km ze Szczecina ostry start

o g. 12 .00 w .n. Pcrzyce (210 km;.

VI — 28 czerwca, g. 10 Poznań —

Wrocław przez Stęszcwo, Kościan, Lesz-

no, Rawicz, Oborniki (185 km).

VII — 29 czerwca, g. 10 Wrocław —

Bytom przez Brzeg, Opole, Strzelce,

Pyskowice (170 km).

VIII — 30 czerwca, g. 13 Bytoin —

Kraków przez Zabrze. Gliwice, Miko-

łów, Katowice, Trzebinię (155 km).

IX—2lipcag.10Kraków—Czę-

stochowa przez Jędrzejów, Nagłowice,

Pradla, Żarki, Koziegłowy (196 km).

X — 3 lipca, g. 13 Częstochowa —

Łódź przez Radomsko, Piotrków,

(125 km).

XI — 4 lipca, g. 8 Łódź — Warsza-

wa przez Głowno, Łowicz, Sochaczew,

(134 km>;

gów W—P—W . Hanus, Vaverka i Bar-

tosz, którzy jechali z Pragi do Waręza-

wy nie odegrali większej roli w > tym

wyścigu. Bartosz, najlepszy z nich upla-

sował się w ogólnej klasyfikacji indywi-

dualnej na 15-ym miejscu i dał się po-

konać; tylko dwuim Polakom, Kociako-

wi j Wrzesińskiemu.

siołkiewicz, 33. Krzdński, 34. Salaimoń,
35. Ludwik Wójcik.

Inwidualnie i w konkurencji klubo-

wej — 36. Bański (Sarmata W-wa),
37. Piesał (Sarm.), 38. Mancwski

(Sarm.) , 39. Grzelak (Tramw. Łódź),
40. Sałyga (Tramw. Łódź), 41. Wojcie-

szek (Dziew. KS Łódź), 42. Leekiewicz

(Dziew. KS Łódź), 43. Gaurych (Dziew.

KS Łódź), 44. Stolarczyk (Naprzód Ru- 112 KANDYDATÓW NA ZWYCIĘZCĘ

da Pabj.), 45 . Wojciechowski (KKS' Podobnie ^ w
konkurencji między.

Zjednoczone Łódź), 46 . Zalewski (ŁKS) iItarodowe i zespołowej, trudno także ty.

47. Królikowski (ZZK W-wa), 48. Mo- 'P owa6
zwycięzcę w konkurencji indy-

czulski (ZZK W-wa), 49. So-bczak (ZZK " :J
~ '~

W-wa), 50 . Glinka (Ruch Hajduki),
51. Paprocki (Rpch Hajduki), 52 . Ło-

za (LTK Lublin), 53. Tuora (LTIC Lu-

blin), 54. Schmidt (ZZK Brda Byd-

goszcz), 55/'Kruk (KTK Kraków), 56 .

Terlikowski (I KS Wrocław), 57 . Lipdń-

eki (OMTUR Okęcie), 58. Łsaarczyk

(Victoria Częat.), 59. Wesołowski (RKS

Wrocław), 60 . Rititer (ZZK Brda Bydg.)
61. Rogalski (ZZK Brda Bydg.) , 62 .

Konopczyński (ZKS Odra Szczecin).

Czechosłowacja — 63 . Pa vi as, 64. Ha-

nus, 65. Vaverka, 66. Puklicki, 67.

Bartosz.

KONKURENCJA

MIĘDZYNARODOWA

Termin wyścigu Dokoła Polski zbiegł

się z terminem Igrzysk Bałkańskich

i przygotowaniami do Olimpiady, tym

też należy tłumaczyć, że tylko 3 pań-

stwa startują w Tour de Pologne w kon-

kurencji międzynarodowej. O zaapole

szwedzkim wiemy najmniej. Ostatnio

odbył się wyścig na 165 km w Norwe-

gii, w którym szooowcy szwedzcy zajęli

piąte miejsce za Duńczykami, Holendra-

mi, Belgami i Francuzami.

Ale 165 km — to nie 2.000 km, stąd

też niepodobna przewidzieć szans żad-

nego z zespołów, gdyż nie mamy miary

porównawczej również i (Ha Gzechosło-

wacji o której wiemy tylko, że nic

przysłała nam znanych kolarzy z wyści-

onkurencji indy-

widualnej. Wyścig będzie bardzo trud-

ny i wymaga nielada wysiłku. W każ-

dym razie zwycięzcą powinien być Po-

lek. Spośród naszych zawodników moż-

na by wyliczyć conajnmiej 12, którzy

mają szanse na zwycięstwo indywidual-

ne. Właściwie każdy z członków trzech

narodowych zespołów polskich może

wygrać tem wyścig. Na tak wielkim dy-

stansie będą decydowały nie tylko war-

tości fizyczne i duchowe zawodników.

Dużą'rolę odegra tu sprzęt i dętki, a

więc... szczęście.

Poza konkurencją międzynarodową

interesować nas będzie konkurencja

krajowa, bo w Tour de Pologne spot-

kają się kolarze których rozbiła dwoi-

stość wyścigu W—P—W .

UDZIAŁ WETERANÓW

Z weteranów szosy, którzy startowali

wyścigach Dokoła Polski jeszcze

przed wojną, widzimy na liście dwu-

krotnego zwycięzcę Tour de Pologne

1937 i 1939» Napierałę; zwycięzcę z 1933,

Lipińskiego, dalej Kapiafca, który w

1937 r. był trzeci, Rzeźnickiego, drugie-

go w 1939 r., Łozę, piątego w tymże

roku, Moczulskiego, szóstego w 1933

i piątego w 1937 r.

W tegorocznym Tour de Pologne wy-

znaczyła sobie rcndez-vous cała piątka

z wyc-ciju w r. z., z Grzelakiem na cze-

le, którego od piątego na mecie w ogól-

nej klasyfikacji, Paprockiego dzieliło

wówczas na mecie ledwie 17 sekund!

Warto jeszcze wspomnieć „starych"

uczestników Tour de Pologne, Starzyń-

skiego i Targońskiego.

Ze wszystkich tych „weteranów"

przedwojennych naiwdękśzo szanse ma.

ja Kapiak i Napierała, którzy są cię-

cie w „kursie" i żywotni. Reszta zbvt

mało startowała po wojnie, aby mogła

zagrozić zarówno „Szpagatowi" — Ka-

pinkowi, jak i „Tygrysotwd" — Napie-

rale.

UWAGA NA MŁODZIEŻ

Tegoroczny Tour de Pologne, przesz-

ło 3-krotnie dłuższy od zeszłorocznego,

pierwszego po wojnie, będzie pojedyn-

kiem rutyny z młodością. Reprezentan-

tami pierwszej będą Kapiak i Napiera,

ła, drugiej zaś istny legion, na czele

z Pietraszewskmi, Wrzesińskim, Siemiń-

skim, Czyżem, W. Wójcikiem, Bukow-

skim, Węglendą, Grzelakiem, Paproc-

kim i Nowoczkiem.

Z. W.

Nikłe lecz usłużone
zwycięstwo Dolnego Śląska nad Kielcami

KIELCE, 13.6 (Tel. wŁ). Kielce —

Dolny Śląsk 0:1 (0:0). Reprezentacja

Dolnego Śląska oparta była na szkiele-

cie B-klasowej drużyny WUZ, nato-

miast reprezentacja Kielc składała się

z- najlepszych zawodników Gwardii,

ZEORK-u , SKS ze Starachowic, i „Tę-

czy". Polny Śląsk odniósł zwycięstwo

zasłużono górując nad zespołem kiele-

ckim startem do piłki i zgraniem.

Szczególnie z drużyny Dolnego Śląska
wyróżnił się lewy łącznik, gracz Ruchu

Lasecki.

W zespole kieleckim dobrze spisywa-

ła się obrona, bramkarz i częściowo

pomoc. Natomiast atak Kielc zawiódł

kompletnie. W pierwszej części zawo-

dów notujemy żywą grę przy przewa-

dze gości, którzy jednak nie wykorzy-

stują licznych 6ytuacji. Atak Kielc ini-

cjuje kilka wypadów bez skutku. Po

przerwie oba zespoły dążą do uzyska-

nia decydującej bram!:!. Udaje się to

Górce, który w 35 min. zdobywa jedy-

ną bramkę dla Dolnego Śląska. W dal-

szym ciągu gry Kielce mają „murowa-

ne" sytuacje, jednakże Matynia i Sta.

niecki zaprzepaszczają 100-procentowe

okazje dt> zdobycia bramki. Sędziował

p. Jędrzejczyk niezdecydowanie. " Wi-

dzów 5 tys.

Harcerze
na boisku

W mistrzostwach łódzkiej Chorągwi Har-

cerzy osiągnięto łzereg dobrych wyni-
ków. Zawody odbyły się w dwóch gru-

pach: dla młodzieży do lat 16 I kadry
instruktorskiej. Dla celów propagowania
lekkoatletyki na prowincji, harcerze zor-

ganizowali ta zawody w Zduńskiej Woli

k/todzi.
W zawodach uczestniczyło 76 zawodni-

ków: 100 m, Sosnowski (Łask) 11,2; 400 m

Wdowczyk (Kol.) 54,2; 1.500 m Wójcik
(Łódź) 4:32,2; Kula Steglińskl. (Łask) 11,24;
oszczep Ostapowicz (Łask) ^

46,12; dysk
Fice (Zd. Wola) 34,41; wzwyż Sosnowski

(Łask) 1.62; w dal Sosnowski (Łask) 5,88;
4x100 Zgierz — 4S,4 .

W ogólnsj pynktaejl zwyciężył Hufiec

Łask przed Łodzią — Widzew, Koluszka-

mi, Zgierzem 1 Zd. Wolą.

i nie wyfzggdzriide im niedźwiedzie! przyshigi
E WTOREK, 22 czerwca wyrusza

z Warszawy wyścig kolarski

„Dokoła Polski". W 11 etapach kolarze

nasi będą mieli do pokonania 2.000 ki-

lometrową wstęgę szosy. Na tak wiel-

kim dystansie zgromadzą się na trasie,

jak to zwykle bywa w wyścigach etapo

Ażeby sprawić ulgę zawodnikom wy.

stawiajcie obok kubłów z wodą równiei

i naczynia blaszane. Często zdarza się,

że na trasie spotyka się naczynia szklą-

czności w miasteczku lub wsi, zdobywał

nowy zapał do jazdy i kontynuował

wyścig. v

Obecność widzów na trasie jest więc

czynnikiem niezmiernie pożądanym, na ne. Pamiętajcie o tym, że kolarzowi,

tomiast zachowanie się ich nic zawsze który użyjva na trasie naczynia szklane-

jest właściwe i było powodem wypad- [ 30 grozi dyskwalifikacja, bo szkło po-

wvch setki tysięcy widzów. Obecność ków 1»!» dyskwalifikacji zawodników, j tłuczone na drodze —

o co bardzo lat-

widzów na szosie zawodnicy witają ław! Ażeby temu zapobiec warto zapoznać iię wo
— jest niebezpieczeństwem dla na-

sze z radością, gdyś dodaje im to bodź-' -
z

przepisami wyścigu. Przepisy te muszą | stępnycli jadących. Zawodnik może być

ca w trudnej walce. Nieraz już zdurza-1 ZH"- en ' e

'y^
0

kolarze, nie również i wi tak zmęczony i spragniony, że nawet

ło się, że zawodnik, który przeżywałi dzowie.

chwile słabości i zamierzał wycofać się | j^yxATY OWSZEM,

z wyścigu, na widok wiwatującej publi- g pQD NOGI!

Zdarza się, że publiczność obrzuca

przejeżdżających zawodników kwiatami,

chcąc w ten sposób dać im wyraz swej

przemierzą uczestnicy XIV raida
NIE BYLIŚMY nigdy^ krąjem ^05.| ( W dniu 26 czerwca, rb. wystartuj sa-

toryzowanym i chociaż liczebnością mochody z Placu Zwycięstwa rano, by

samochodów przekroczyliśmy . obecnie

cyfrę posiadania przedwojennego ma-

szyn, to jednakże daleko nam jeszcze

do właściwego ustosunkowania się, nie

mówiąc już o „sympatii" do motory-

zacji.

Ten brak, łagodnie powiedziawszy,

„zr o zumienia", przejawia się jaskrawo,

DWA DNI ODPOCZYNKU

W dniach 26 czerwca i 1 lipca nastąpią

jednodniowe odpoczynki w Szczecinie

i Krakowie. W Szczecinie kolarze zwie-

dzą port oraz zatokę, a w Krakowie

Wawel, Muzeum. Narodowe oraz kopal-

nię soli w Wieliczce.

ZAWODNICY

Lista zawodników obejmuje 67 na-

zwisk. Nazwiska te oraz ich numery

atartowe przedstawiają się następująco:

Szwecja — 1. Wickholm, 2. Ilammars-

troein, 3. Lindgren, 4. Persoon, 5. Wi- j chociażby w głosach licznie „nicuświa-

dervall. I domionych" o imprezach samocliodo-

Polska I — 6. Kapiak, 7. Siemiński, wych.

8. Rzeźni oki, 9. Wrzesiński, 10. Wacław Na ustach laików takie oklepane „ko- do Ziikopaaiego,

Wójcik. munały". „A po co". „A na co". „A co ! 196 kim.

Polska II — 11 . Napierała, 12. Pic- komu z raidu przyjdzie"! itd., itd. } W dniu 29-go odbędzie się. w Zakopa-

traflzewski. 13 . Czyż, 14. Wamdor, 15. | A tymczasem, właśnie rai j samocho- j nym próba zrywu i hamowania, po czym

Bukowski. 1 dewy jest jedną z najbardziej pożyt-cz-1 pemkną ma«;-ny na najdłuższy et?p, bo

Polska III — 16 . Kudert, 17. Olszew- r;ch 3n ^ res

samochodowych, gdyż jest j z górą 6J3 kim liczący, przez Kałowi

ski, 18. Motyka, 19. Wcglenda, 20. No- t0
««wodny sprawdzian maszyny ce, Bytom, — I>Wice, — Oleśno. —

woczck.

Poznański Okr. Ziv. Kolarski — 21 .

Frąckowiak, 22. Migoś, 23. Rozumek,

24. Kaczmarek, 25. Komorniczak.

Indywidualnie i w konkurencji klu-

bowej — 26 . Mich (Elektr. Warsz. 27 .

Koczak • Zalewski.

Gwardia 11 — 31. Targoński, 32. Cie.

trasą przez Łódź, Zloczow, Sokolniki, .

Kępno, Wrocław, Bolków dojechać do

Kcnpacza. Razem około 503 kim.

Na drugi dzień pierwsza ogniowa

próba: wyścig górski w Malejkowicach

na 12 kilometrach. Ostre wiraże, duże

wzir.ieaienia wykażą „extra klasę" kie-

rowców.

W dniu 28.VI. z Karpacza raidowe

maszyny ruszą przez Wclhrzych, —

\Viod?ko, Nysę, — Katowice, Kraków

pokrywając około

3 zwycięstwa

LUBLIN, 13.VI (Tel. wt.) — WKS Lublin

rozegrał w ub. tygodniu trzy spotkania:
w Radomiu, Kielcach i Częstochowie z

miejscowymi WKS-aml, odnosząc trzy zwy-

cięstwa.

W Radomiu drużyna lubelska pokonała

i kierowcy.

Taka jazda raidowa na przestrzeni

około 3000 kim, jak to ma miejsce w

tegorocznym rajdzie W. P . podnosi nie-

słychanie poziom kierowcy.

Uczy go kultury jazdy i racjonalne-

go zażywania samochodu. — Tak! ra-

cjonalnego, bo kierując się regulacni-

ne:i: raidu przeciętne szybkości poszczę^

gólnych kategoryj maszyn eą znacznie

niższe niż ich możliwości.

Regli'amin raidu wyklucza tym sa-

mym „mordowani'- maszyny'*, co się

tak często zdarza w tak zwanych ,kawa-

lerskich jazdrich".

A więc umiar, — umiejętność, —

sj.rriwność, gruntowna najomość budo-

wy C.T.OCIKHIU. opanowanie nerwów,

koleżeńskie podejście do współzawodni-

ków, umiejętne, farliowe przygotowanie

-amorhodu do 'niiprezy, — oto kwalifi-

kacje, które wylania jazda raidowa.

Ostrów, Jare, f'n, — Kórnik, — Poznań,
— Chodzież, — Czapllnnck, Połczym

Zdrój, : — Świdwin, — Gryfice, — Ka-

mień Pomorski, do Międzyzdroju.

Po tym u:in:vllwym etapie w dniu 1

lipca krótki etap, bo tylko 349 kim. li-

czący, z Międzyzdroju przez Płoty, Ko-

szalin, Słupsk, Wejherowo, do Gdyni.

W dniu 2 lipca próby 7,'ywu, szyb-

kości, hamowania i zwrotaości w Gdyni

na oczach bardzo licznego audytorium,

gdyż uroczystość sportowa zbiegnie się j

z inną uroczystością. Wycieczka Słowac-1

ka uroczyście pobierze wodę z Bałtyku,
1

by ją przewieźć do siebie. [

Etap V-ty i ostatni to droga z Gdy-

ni przez Elbląg, Małdyty, Ostródę, Ol -

sztyn, Przasnysz, Pułtusk, Jabłonnę do

Warszawy. Razem 436 kim.

Na Placu Zwycięstwa, w dniu 4 lipca

odbędzie się na zakończenie raidu nie-

słychanie emocjonująca próba zrywu,

szybkości, hamowania i zręczności. Pró-

nic techniczne sam o chodu". Jeśli nieu-

szkodzony, bez żadnej, rany ani skazy

\vyyl.'.<: z niej samochód, .to sajunse za;

wodnika, który na nim jechał będę

0stn.tec7.nie sklasyfikowane.

Wszystkie samochody będą podzielo-

ne na klasy wg. litrażu. Tych klas bę-

dzie 6, a mianowicie:

Klasa lisza, pojemność do 750 cm,

obciążenie minimalne 2 oo-eby.

Klasa 2-ga pojemność 1200 cni, obcią-

żenie minimalne 2 oseby.

F* "a 3-cia pojemność 1500 em, obcią-

żenie minimalne 3 osoby.

Klasa 6-ta ponad 3000 cm, obcią-

żenie minimalne 3 osoby.

Klasa 5-ta pojemność 3000 cm, obcią-

ic7i ;
e minimalne 4 ooeby.

Kla-33 ć-ta ponad 3000 3000 cm, obcią-

żen.'« minimalne 4 osoby.

Regulamin Raidu tegoroczny po raz

pierwszy w historii raidów wprowadza

ciekawą punktację, a mianowicie:

Nie będzie w tym raidzle punktów

dod." .;"!ch, będą tylko punkty knrne.

Kto nie będzie miał ani jednego punk-

tu karrsgo, ten będzie zwycięzcą. Kto

|j;dzie ich miał najmniej, klasyfikować

się będzie na drugim miejscu itd.

Zawody poprowadzi Komandor, Dy-

rektor PKS-u, Ob. Wir.pław Kossowski,

Vice-Koitiandorami będn: dyrektor J.

Zakrzewski i dyr. Tndeusz Heyne,

Pierwszy otwiera raid, drugi jodzie na

samym końcu.

Maria da Lavaux

nie będzie zdawał sobie sprawy z tego,

że podajecie mu szklankę lub butelkę,

lekkomyślnie narażając go nadyskwali-

fikację.

OSTROŻNIE Z PRYSZNICAMI!

W czasie upałów publiczność chętnie

symnatii. Nieumiejętnie rzucony bukiet ob!cwa kolurz
y

wod ?' zapominając o

zapis tuje się w szprychy roweru i za-! 1 !' 1 "' że właściwie wyrządza im wielką

wodnik zamiast wyrazów wdzięczności | '"-3'wdę. Chroniąc oczy przed kurzem

i słońcem kolarze zazwyczaj jadą w oku

larach przeciwsłonecznych. Chluśnięla

woda często zrzuca im okulary.

W zeszłorocznym Tour de Pologne

zdarzyło 6ię, że taki nieopatrzny prysz-

nic strącił Pictraszcwskiemu okulary,!

ktćre rozbiły się. ,Nasz sympatyczny"

łodzianin jest krótkowidzem i miał wie'

le kłopotu z dalszą jazdą, a na ulicach

rodzinnego miasa, kiedy trzeba było

wytężyć całą uwagę, aby przeniknąć się

przez zatłoczone ulice, Pictraszewski je-

chał „na ślepo" i nie mógł odegrać tej

roli, na jaką zasługiwał, gdyby nie pry-

rzuca często wyrazy... nieparlamentarne,

bo kwifty połnmnły 11H szprychy i na-

raziły na stratę czasu, którego często

nie ma już okazji nadrobić.

Pamiętajcie o tym, żc kwiaty w wa-

szych rękach będą większą, przyjemno-

ścig, niż rzucane nieoględnie, . w , delikat-

ne części rowerów!

PRZECZ Z NACZYNIAMI

SZKLANYMI!

Podczas upałów wzruszają się serca

pnbligpości, która dla ochłody zawod-

ników wystawia na drodze kubły z wo.

dą. Woda dla spragnionego kolarza jest sunie na trasie.

dobrodziejstwem, ale tylko wówczas, j Woda osiada następnie na łańcuchu,

jeżeli potrafi ją umiejętnie użyć. Mniej a kiedy kolarz dostanie się w kurz, na

doświadczony kolarz korzysta z każdej nasmarowanym tłuszczem łańcuchu robi

okazji, aby napić się wody, co ma za- się błoto, co utrudnia jazdę i często po

zwyczaj ten skutek, że słabnie coraz woduje defekty przerzutek.

bardziej i wycofuje się z wyścigu. Ko-; Pamiętać należy o tym, żc nadmiefną

larz doświadczony zatrzyma się obok gorliwością można zrobić krzywdę za-

kubła, przemyje twarz i popłucze usta. wodnikom, zamiast oddać mu przysługę.

NIECO O PIRATACH SZOSY

"Wmi S^iff*©^CIGBW9/ Zmorą wyścigów etapowych są przy-

godne motocykle i samochody, które

Majther I Kozubeb — czołowi piłkarze i , . . ,

Świdnickiej Polonii otrzymali dłutszy | «'^kując pomiędzy posuwającym się
„urlop". Pierwszsgo usunął sędzia z wyścigiem dezorganizują go 1 powodują
boiska, na meczu w Świdnicy z Burzą, ; wypadki. Gorzej jeszcze, kiedy usłużny
za umyilne kopnięcie bramkarza Krzyka | moiocyklista lub automobilista chce po

w brzuch. Po zniesieniu z boiska byłego

reprezentanta Polski, Polonia dzięki „wy-

czynowi" Majchra zdołała zo stanu 0:2

rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzySć
I zdobyć 2 mistrzowskie punkty.

We Wrocławiu na rewanżowym spotka-
niu tych drużyn, rolę zdyskwalifikowanego
Majchra wziął na slobla Kozubek, który
w taki sam sposób sfsulowal Krzyka.
Wyproszonego z boiska Kozubka chronili

podczas drogi do szotnl funkcjonariusze
MO, gdyż publlcznołć zajęła wobec bru-

tala groźną postawą.

ZE WSPOMNIEŃ BOKSERA

WKS Radom, wzmocniony przez 8 graczy

Radomiaka, 5:1 (3:0). Bramki dla Lublina

zdobyli: Siudak 3, Bartosz I Rożek po

jednej Dla Radomia: Czachor 1. Sędzia Fakt, że damy kierowca był triumfa-

Czaban z Radomia. Widzów ponad 2 lys. torem jednego z raidów, a nawet fakt,
bo ta

» P° Pobyciu tylu kilometrów,

W Kielcach WKS Lublin rozgromił WKS że brał w nim tylko udział, to już kwa-

Czwartak — Kielce 15:1 (7:0). Bramki dla lifikuje kierowcę o parę dobrych szcze-

zwycięzców uzyskali: Siudak 7, Rożek 3. J ,J; WYJ£J innych!
Banaszkiewicz 2, Bartosz 2 i Ziolek 1.

Dla pokonanych' honorowy punkt uzyskał
Aleksandrowicz. Widzów ok. 3 tys.

W Częstochowie WKS Lublin pokonał
WKS Orzeł, wzmocniony przez graczy RKS

Częstochowa 4:1 (2:0). Bjamki dla zwy-

cięzców padły ze strzałów: Siudaka 2,
Rożka i Bartosza po 1, dla pokonanych —

Kuszal.

Na wszystkich meczach był obecny do-

wódca OW 7, gen. Jan Rodklewlez, któ-

ry wykazuje żywe zainteresowanie spor-

tem piłkarskim.
•

W sobotę rozegrano w Lublinie zawo-

dy piłkarskie między roprezentacjaml
obydwu lubołskłeh wyższych uczelni uni-

wersytetu Im. Curla-SkłodowskleJ poko-
nał Uniwersytet Katolicki 5:2 (1:1). Bram-

Gdy chodzi o samochody, to każdy

raid daje niesłychanie wiele ciekawych

obserwacji zachowania się różnych ma-

szyn w różnych rękach. Pod kątem ob-

serwacji, które dają możność poprawie-

nia samochodów zagranicznych (swojej

fabryki niestety nie mamy) i dostoso-

wania irh do polskich warunków.

Niejednokrotnie, jeszcze przed wojną,

raid był przyczyną większych lub

mniejszych nawet, ulepszeń w danym

typie samochodu, które w rezultacie

podnosiło daną markę w skali jej uży-

teczności.

Tegoroczny Rnid jest dosyć trudny.
, .. Poszczgólne etapy, których jest pięć,

kl d,a z.yci^ców I - «ć sie MO przeważnie na du-

3. Zalewski i Rospond p-o (cdnoj. Dla po-
-

... ,

innych - Dobrowolski I Wrotnlak. 1 żvch przestrzeniach 1 tokł

drogi wykaże w całej pełni niezwykłą

sprawność (albo i nie) danego kierow-

cy, opanowanie nerwów, no i zżycie się

z maszyną.

Zaś samochód, jeśli wyjdzie cało i do-

brze z tej próby ,ogniowej" da dowód,

że konstrukcja jego jest solidna i że

wart jest takiej lirb innej sumy pienię-

dzy (zawsze astronomicznej dla „prze-

ciętnego pracownika").

By zdobyć laury, trzeba wyjść zwy-

cięsko z jeszcze jednej próby, która

musi być „dodatnią". Będzie'nią „Bada-

NOWY OKRĘG PŁYWACKI

PZP zatwlofdxtl powołanie do tycia

okręgu gdaAthlago PZP z slodzlbę w

Gdyni. W tklad nowego okręgu wchodzę

kluby: ZZK „Orom" (Gdynia) I AZt „Wy-

brzoi»" (Sopot). Kluby ts nalełaly do*

tyshc:as do okręgu pomorskiego.
Tego posiałem kicdyS na deski i już nigdy nie wstali

dać kolarzowi jakiś napój, nie dbając o

oto, że kolarzowi nie wolno przyjmować

nic z pojazdów, bo w przewnym razie

będzie zdyskwalifikowany.

Tabor tegorocznego „Tour de Polog-

ne" składać się będzie z 15 samocho-

dów. Jeżeli dodamy do tego 70 kolarzy,

łatwo wyobrazimy sobie jaki tłok bę-

dzie panował na szosie. W tych warun-

kach każdy obcy motocykl lub samo-

chód byłby istną zakałą wyścigu.

Organizatorzy Tour de Pologne po*

radzili sobie w ten sposób, że będą no-

towali numery przygodnych motocykli

lub samochodów, które nie będą chcia-

ły podporządkować się dyscyplinie za

co czeka ich kara do 5.000 zł.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA MECIE?

Publiczność zgromadzona na trasie

wyścigu powinna w swoim własnym inte

refie zostawić jaknajszerszy przejazd ko-

larzom. W ten sposób uniknie sig wy-

padków, a nadto przecież lepiej obser-

wować wyścig z pewnej perspektywy,

niż z ciasnego i często krętego koryta-

rzyka. -113⁄4]

W większym jeszcze stopniu obowią-

zuje widzów dyscyplina na mecie. Ko-

larze finiszujący do mety muszą mieć

szeroką drogę. Jadą oni z największą

szybkością, a publiczność skupiona na

ulicy często im w tym przeszkadza na-

rażając ich nio tylko na utratę lepsze-

go miejsca, ale i na wypadki.

Przybywajcie tłumnie na trasę wyści-

gu i na metę. Oklaskujcie strudzonych

kolarzy i pamiętajcie o zachowaniu kar

nościl ff*

Z. W, ,

'



Str. « PRZEGLĄD SPORTOWY
Ifr. *

iny 18-20 bm rozegrają spotkanie z Polskq
Pto miernota. 'Wystawiamy saka, przekonanie, że tenis rumuński

\NUJE n nas, prawem kadobie świadectwo kompletnej teniso-

MISTRZ PO RAZ TRZECI

wej. ignorancji. Zdumienie ogarnęło niektórych na wieść, że miesiąc

temu w Bukareszcie nasza reprezentacja przegrała wysoko fc:7, zdo-

bywając zaledwie 3 sety! Z kim, pytano, z Rumunią?.. A jak by taki

wynik byt z Francją? Łatwiejsze do strawienia? Trzeba wiedzieć, że

tenis rumuński jest mniej więcej tej samej klasy,- jeśli chodzi o czo-

łówkę, jak francuski. Jeśli ktoś niedowierza, niech przyjdzie w dniach

18 — 20 bm. na centralny kort Legii, w tym terminie Rumuni dają

naza bowiem rewanż za Bukareszt.

— Czy się ten rewanż uda? Wierzymy,-

że wynik będzie trochę inny, ze mia-

nowicie nasi nie dopuszczą do porażki

do zera.. Zwyciężyć zespół rumuński- bę-
dzie jednak trudno. W każdym razie

zobaczymy . tenis dobry, jakiegośmy po

wojnie widzieli mało (Asboth. Mo-ttram,

Szigeti).

Kogo zobaczymy?

'N -ULEPSZY

Według oficjalnej klasyfikacji Ttu-

muńskiego Zw. Tenisowego ' rakietą Nr

1 Rumunii j«t >Gagu Viziru, lecr,zacz-

niemy "od' Caralulis? (Nr'2), ponieważ

wydaje nam się że on właśnie w- tej

chwili przedstawia u' gości klasę naj-

wyższą.

Cristed Cpraliilis^. jest urzędnikiem,

lat 35, wzrost 178 cm. Ma mistrzostwo

swego' kraju w deblu i mikście. Ale, co

ważniejszej w swej bogatej karierze »te-

nisowej pokonał: Cucellego, Sidwella

(Australia") Crawforda (Australia).

Gcorges Cobżue, urs«buk SI lit, 172 więcej hiii gracie nam), grsii du*»,gra-

cm wzrostu, cechuje go niepospolita ru-'.li""(i wygiywiaK) "e graczami, którzy *t

f'tl &

Jdi

Shcnecki zdobył na kortach szczeciń-

skich, po raz trzeci tytuł, mistnza Polski.

Miejmy nadzieję, że w walce, z tenisi-

stami rumuńskimi sprani nam niejedną

przyjemną n iespodziankę

BIAŁE PANIE Z USA

WYGRYWAJĄ Z ANGIELKAMI

LONDYN, (obsł. wł.) . W Wimble-

don'e zakończyły s'-ę gry w tradycyj-

nym spotkaniu ten
:

sov.'yra pań USA—

Anglia o, puchar Wikhtmana. Spotka-

nie to wygrały, tak jak w latach po-

przednich, Amerykanki, oddając tylko j lub półfinałach Asboth, Joliansbon (po

jedną gię. Ogólny wynik 6:1 dla USA. ' zaciętej walce), B. Fatty.

chliwoćć, specjalista od gry s głębi

kortn, rozporządza b. rih( piłką, do-

skonale plasowaną.

STARY ZNAJOMY

Drużynie rumuńskiej przewodzi nusz

dawny znajomy p. Aruulf Schmidt —

przedwojenny mistrz Rumunii, orzęd-
rtik lat 37, wzrósł 167. P . Schmidt jesz-

cze w r. 1947 wraz z Caralulisem zdo- •

był ' mistrzostwo Rumunii w deblu. |
W r. 1945, grając z panią Riirac zwyesę- j międzynarodowej rutyny i dużo lepsze-

żył parę węgierską Saigeti — Pełenh . J S° przygotowania.

Marin Viziru bliźniaczy brał Gojęu ' Horoskopy; «potkania rewanżowego?

Vizuru, niemniej utalentowany ma sze- •
Ctf

t«n powinniśmy, jakiś punkt, dwa

reg' zwycięstw nad esołowynii gracjami na^ym gościom urwać. Na co możemy

węgierskimi. I liczyć. Na Skoneckiego, że jeśli nawet

Pani Eta Stancescu —- mistrzyni. Ru-' wygra swych singli, to powinien

mmii w singlu.- 169 wzrostu. Mistrzyni ! mniejwięcej na rami. Walka będzie
w mikście (z Caralulisem), z którym w ucięta. Mamy teś niejakie azanse w

dobrze notowani w teńieie europejskim.

I choę nie wiele e nieb do tej pory wie-

dzieliśmy —
'

to oni zapewne jeszcze

mniej wiedzą O. J>B — bośmy się' nig-

dy -jedzcie, pa wojnie na turniejach xa-

grąnicsnych nie spotkali ({rasa zeszło-

rocznym Wimbledonem), z tej choćby

racji, że. nasi gracze, wyjeżdżają nader

rzadko.

Mają więc .nad nami dużą przewagę

r. 1942 pokonała" małż. Rurac. -
mikście. Jeśli Jędrzejowska podci%gmę-

ła się w formie (Bo ostatnio, jak sły-

szeliśmy, było nienadzwyezajnie) maPRZECIWiSttC,JtUTYNOWANY
-Okazuje się więc, >_ że Rumuni są

'

szanse ze Stancescu.

makomicje „otrzaskani
1 '

na przeróżnych ! .

. , . , . . , -i Gracze nasi po powrocie ze Szczecina
kortach zagranicznych (o wiele...wiele . ,.,,,. „ , .

• imają cos w rodzaju, krótkiego 3-dmo-

I wego obozu w' Warszawie. Skład ustalo-

ĘfoęlTk lny zostanie ostatecznie w czwartek wie-

_
mi'm' 1 '• • !czorcm - Istnieją koncepcje, że w singlu

1. Maicewa; i zagrają: Skónccki 1
i-Kończak, w dieblu.

0 3 kg poprawił rekord świata w Skonecki z Bratkiem, w mikście J. r

Ję-

wypychaniu lewą ręką znany Stangi- ! drsejoweka z, Hebdę, a może k .B&dow-

Wooda (U.S .A.), Destremeau, Bernarda., sta radziecki wagi ciężkiej Iwan Mai. sklm ? ,

Bolliego, Graodeta (Francja), Petena '

cew, podnosząc 110,6 kg. Rekord- Mai- ! Spotkanie rozpoczyna się w piątek 18

(Belg), Spitzera (Szwajc.), Jonesa j cewa jest już 19-tym z kolei najlep- bm. dwoma Siśigłami panów o * godz.

,U-S .A.\ W tym roku na Riwierze prze-' szym wynikiem światowym; ustariówio 16-ej.

grał z Drobnym po zaciętej walce 6:8, | nym przez „ciężarowca" radzieckiego! ' CSgJ

4:6, na mistrzostwach zaś międzynaro-

dowych Paryża .doszedł do: półfinału.

Gogu Viziru — mistrz 'Rumunii w

• inglu, lał 24, wzrost 165 cm. Odbywa

służbę wojskowa, Ma .'.wy cię.-twa nad

Ruracieni, Caralu'!f<±m, Sadn (Włochy),

Szigetim, Destrcmeau. Brugnonem. Na

Rivierze tego roku wyeliminowali go

w trzech' kolejnych turniejreh w ćwierć

PRZED WIELKIM SPOTKANIEM

Jarosław Drobny' (z lewej) i Parker-Pajkowski wchodzą: na kort praski, aby

rozegrać spotkanie zakończone sensacyjnym zwycięstwem Czecha po ćięiidij'

pięcioselowej walce

świecie w ub. r. tenisisty amerykańskie-
go

— Jacka Kramera sprawiło, że kwe-

stią zdobycia tytułu mistrzowskiego jest

swMiikkii
ssn ssępr

— Już. raz pobiłem Louisa, pokohąin strzej. Codzień musi przebiec pięć lub

go jeszcze raz
— twierdzi z uporem szelc mil,'- a>-fee w^pi'ki', czwartki, soboty

Jersey Joe Walcott, który, w dniu' 23 i niedziele-musi,noSiiywąć sparringi.' .

czerwca stanie na ringu Madison Squa- Walcott jednak cieszy się większyiri

re Garden, aby odebrać Louisowi tytuł zaufaniem wśród znawców zawodowego

mistrza świata wszechwag. boksu. Większość menażerów, sędziów,
— Znałem go już dobrze, kiedy wal- dawnych zawodników i dziennikarzy

czyłein z nim w grudniu zeszłego roku. przyznaje mu większe szanse zwycię-

Studiowałem go z bliskiej odległości, stwa niż Louisowi.

Wielu .ekspertów aappmniała, ,że byfou . ^jjcott ^jest „s)tnr,tay ^od... Louisa o rok>

spafring
:

paftrrcrettr'Ł-<rnisn^—- nic-dłngo to prawda-^ ałe inirno to jest mniej »,u-

WROCŁAW 16.VI (Tel. wł.) — iiBie- a^cji
'

Szymczaka oużymuje piłkę i "żao- Vvprawdzle, "ale 'byłetll. "Wyrzucili -nflie, -żyty, -ma -wspaniałą-kondycję i wiarę w-

gly wtorek Polonia świdnicka przegrała bywa prowadzenie. W 21 min. ten sam pon;eważ okazałem się'' ża mócny dja zwycięstwo. Louis miał już z boksu

w ramach gier o mistrzostwa Dolnego gracz wykorzysuje błąd., obrony Polonii i • Uszystko, co bokser móże zdobyć: sła-

z Pn:= j.- ag^m 2:3. Dest to już trze- strzela drugą bramkę. misirzd. i i

cia porażka świdniczan w grach finało- '

Pierwszą bramkę dla Polonii zdobywa
wych.

Ps:onia wystipila bez zdyskwalitikowa
nych Kozubka i Majchra. Nie grał rów- | Pafawagu i rzut karny zmienia Kawałek
ni2i w bramce Andrzejewski. Z krążących w trzecią bramkę.
wo'-ół boisk wersji wynika, że po meczu

Bjrra — Polonia w ubiegą niedzielę zo-

stali dotkliwie pobici bramkarz Polonii

W obliczu Wimbledontt
Parker-Pajkowski poważnym kandydatea

21 czerwca rozpocznie się na kortach j otwarta. Najpoważniejsze, szanse na vy.

trawiastych w Wimbledonie doroczny j granie turnieju maja Amerykanie:-Frank
turniej tenisowy w konkurencji między- i Parker-Pajkowski i Tom Brown, zeszło-

narodowej. i roczny finalista.. Niespodziankę jednak
Rozgrywki zapowiadają się ciekawie w j sprawić mogą: Bromwich (Australia), Drob-

grze pojedynczej mężczyzn, gdyż przej- ny (Czechosłowacja), Asboth (Węgry),
ście i na zawodowstwo najlepszego na względnie Sturgess (Rłd. Afryka).

Usta „rozstawionych" wygląda nastę-

pująco:
Mężczyźni: 1) Parker-Pajkov/sfci (USA), !)

Bromwich (Australia), 3) Mulłoy (USA),
4) Tom Brown (USA), 5) Drobny (Czecho-
słowacja), 6) Patty (USA), 7) Falkęnburg
(USA), 8) Sturgess (Pldł Afryka).

Kobiety: 1) Osborne - du Pont (USA). -2)
Erough (USA), 5) Todd (USA), 4) Hart

(USA), 5) Bostock (Anglia), 6) Summerś

(Płd. Afryka), 7) Landry (Francja), 8) Fry
(USA).

Gra podwójna mężczyzn: 1) Falken-

| burg — Parker (USA), 2) Brown — Mu[-
rzucić boks, bo zarabiał zbyt mało, aby |Dy (USA), 3) Bromwich — Sedgnwm (Au-
utrzymać liczną rodzinę. Został robot- j stralia),- 4) Mottram (Anglia) — Sturgess

nikiem. Walfcott jest głodny, sła\vv, pie- ( p,d
-

A,rVka )- - '.'•
. , , ,

* i Gra psdwójna kobiet: 1) Brough —-".du
niędzy, sukcesów... j pont (USA)_ 2) Har, _ Todd {UsA) 5)

Walcott czy Louis — to pytanie, kto- ? Blair — Bostock (Anglia), 4) 'łłlltfiif;—

re gnębi teraz całą Amerykę. Prasa po-j Menzies (Anglia). • ---

święcą temu spotkaniu coraz więcej I ®r« mieszana: 1) Brough (USA) — Brom-

miejsca. Zakłady ida coraz wyżej. Do ! wich (Australia); 2) Du Pont - T . Brown

,. ... . J ,

' (USA), 3) Todd (USA) — Drobny (Cze-
pomocy bierze się historię dotychcza- chos)owacja), 4) Hart (USA) - Seógman

aawycli .walk o tytuł mistrzowski. Nie (Australia). '

ma w niej takiego boksera, który W I ; - — --

wieku -35 lat adobywe tytuł. Jedni I —

m m

twierdzą, że to nie możliwie. A może VCVJvOlVa2*

właśnie z Walcottem będzie ten jeden,
Louis stracił już nogi. Jeśli walczy wę, pieniądze, Sukcesy. Walcott musiał jedyny wyjątek...? (g;v)

w 33 min. Kerys. Na minutę pized . koń-. sję z nim' wolno, to oczywiście kiedyś

cem ^rońca^ Polooi^ trafi. Ale jak tylko zmusi się do do ru-

chu — przepadł! ' ' '

Jedyną bramkę po przerwie zdobywa Louis mówi, że lyni razem będzie

Polonia ze strzału Maniury w 26 min. gry.- walczył, ze mną inaczej i że przygoto-

-—; '1 ! : wywał się do wjlki inaczej. Zobacży-

C7ESKI 'ZWYCMCA '

j mv! Jestem młodszy kondycję, duchem

rw...
' ' "

v j przedsiębiorczością. 23-go czerwca bę-

V«> - fi? mistrzem świata!

Tak. twierdzi .Joe Walcott, v.ezjJTny

chałlenger Louisa i kt» wie, Czy nie ma

racji. '
-

Swą pierwszą walkę z Louisem prze-

brał dlatego, że zapomniał o przepisach

obowiązujących w stanie New Jork.

Przepisy te przyznają zwycięstwo pun-

ktowe temu bokserowi, który wygrał

większą ilość rund, a nie jak powiedz-

my w Europie, gdzie można wygrać«<wy-

-oko jedną rundę, przegrać minimalnie

dwie,, ale w sumie wygrać walkę.

W New'Jorku trzeba wygrywać każdą

rund?' Ipśli v pierwszej przegra się wy-

soko, w -drugiej 'minjmslnie. wygra, a w

trzeciej
; tbż prześlizgnie się jednym

punktem w|fcęj, to zwycięstwo ma się

w kieszęni.

Jop Wąlcott zaptomniął o tym przepi-

cie i zamiast «takowąć w końcowych star

ci^ch, nejekęł, nie szedł do przodu, sta-

ciosów - rorwicieeso-

._ r Przegrał parę ostatnich

w'k«6ryeh pojada bra^a. Cy-1
Pr£a: Polaki" w Poznaniu pierwsze miej. „^j j B,ińJ0 rzucenia Louisa dwnkrot-

Andrzejewski oraz lewoskrzydłowy Ma-

ni-j'3 .

j£dni iwiordzą, że zawodnicy Polonii
a.

'

:Tczę'i po niedzielnych zawodach awan-

turę, która zakończyła się pobiciem wła-

snych graczy, natomiast z oświadczeń
świdniczan wynika zupełnie co Innego.

Twierdzą oni, że po zakończeniu meczu

z Burzą do szatni ich weszli kibice i za-

wodnicy Burzy i pobili Andrzejewskiego
i Maniurę.

W rrcczu Polonia — Pafawag drużyna
robotnicza odniosła swo pierwsze zwy-
cic- .two w g:ach finałowych. Wynik cał-

kowicie odpowiada przebiegowi gry. W

5 min. Sambor (Palawag) po szybkiej

TORUŃ MELDUJE
W na;.; iizy czwartek 17 bm. piłkarski

mistrz Pomorza — Pomorzanin wyjeżdża
do Bydgoszczy, gdzie rozegra «spotkanie
towarzyskie z drużyną , Polonii. Toriińczy-

cy wyjeżdżają w .swynr rtajlepszym skła-

dzie z uwągi na przygo'oviranie do roz-

fpywok miedzyekrągowych o wejście do

LiSi. .
_

.

~Jir -3k nas informują ósemka bokser-

ska v»:c5mi;trza Pcmorża WKS Gryfu prze-
chodzi " do ZS Gwardii w Toruniu.

M;o->vcy Po-nonar.ir.a - zglaszm do Doskonały motocyklista czeski Hajśk „l.^,11^ „„5 1 ..i
rhfzostw f>o'3ki, która odbędą-

v

sięwy.,,. . ..... . ii.r- i * y unikać
irtech 3.i 4 lipca w Pornahiu" JsaŚy •'" zawodach „Grand Heg„ - mistrza. Prze

..i y
' 5. India

(. Kurufnia

7. Francfa

S Węory
'

t. Auitrla

Hl*znsnla

11. !iw«c|i

ił. Si"*nle»rla
13. Pakistan

1«. Wlorhf, •

11:' Patłka .. x
..i/-. -. •

U. TuVfa '.

i tri |

1«. Iria^e I

Ił. tu*eiift'ir'g.:!

"«. telrJ' ' I

tt. Daaia '

cy .i Wojciechowski. ses w kategorii do 350 cm.

II runda

1. Holandia Ho<andla

2. Portugalia 5:0 Anglia

S. «orwagia
Anglia' :

Anjlia 4:1S. «orwagia
Anglia' : •f 4:1

''"3:2'"

Francje

3:2 Wągry

Węgry 4:1

5:ł Szwecja

Szwecja 1:2

5:0 Siwocja

Szwajcaria 5:0

..' 5:2

Wiechy - '>..

>l:IV.o/ Wiochy

^geslawle
3:2

Włoehy' lit1 ' •* Włoehy

r ' ir/gndla 5:0i- -

Deala

• CEBla

S:ł ii
22. Ssjjpla Belgia -M-

23. Argentyna en

•2«, C. *. ».
CSR

><l

TRZECH OKTUROWCÓW;W GRAND PRIX POLSKI

' nie ..na deski. zeszedł-z ringu pokonany.

| ' Joe Loiiis wrócił .z tournee po Anglii
1

grubszy 'i 'cięższy "niz ^

kipdykolwiek

M- ^-
vrski, Źymirski i Rusinek reprezentowali barwy OMTllR Okęcie W wy-

ścigu motocyklowym '„Grand Prix Polski" w Poznaniu

. ,'tl, e.
- aty.le

WIEPĆFINAŁOWA runda nie

przyniosła- większych niespodzia-

przedtym. Zarobił wprawdzie dużo, ale nek. -Anglia- stosunkowo łatwo uporała

stracił "więcej kondycji,' 'fiiiż były waćte się-z -HoIandi^oddijąc tylko'grę po-

zainkaśowanć funty angiełókif. Joe' ma (lwójną. 'Włochy' nie miały kłopotu

już 34 lata —wiek,'który nie pozwala Danią i w meczu1 , który odb>ł się w. Tli-

na zońijpdbywanie się w treningii, 'jeśli rynie nie oddali nie tylko punktu, leCz

clice się odegrać "do końca swą . rolę. Joe także seta. Ostatnie single, przyniosły

o tym zapomniał. '
; wynik Cucelli'— Uljriph 6:2» 6:3, 6:1,

Natychmiast po powrocie do USA del Bello —' Nielsen. 6;2, 7:5, 6:3.-
-

mistrz świata zabrał sie" de poważnej c.
- ,'

r
.:• .

• i „•' „«''.
ł TT, . , ,

'
.

•
. i stosunkowo ciężko, bo tylko 3:2 ono-

roboty. Wyjechał wraz uf swym naj.' .

- •l \>.' t,. . A.
.... . . , . . rafa się Czechosłowacja z Belgią..'Oka-
TJTrv ,

' ^ sie. ie.Cernik nie jegt jes^ w
^

-ecz Włoihy-C .

"L „S '.."Ż^ fonnie i przegrał nie tylko z^WasliSep "'^aćja. Drobny ma porachuoki .,

lecz i ł Pćtencin,' których obu bez .iwy
r
.

(* uce,,im 5
przypuszczalnie ma wsz^kii

siłku pokonał Drobny. :Dcbl przyniósł
dnnc

»
że Je 'Wyrówna,, z del BiJIo tfś

punkt Czechosłowacji dzięki Drobnemu.! c,lyba w

>'gra. To 2 pkt. Jeśli Cernik nie

.,< -ji - i,.. .... , , ... _.„
• | «złapie" formy —

przegra z obu Wfo.

Najz.wz .ę sze walk, ogląda!I Buda- cha<nJ .

^

„decyduje debl :

peszt. Po pierwszym rj»u stan 1:1. As- zn6w fomli Cernika.

botto w 4 setach wygrał -z Johsneson, no

tomisst Adam przegrał z [ Bergelinem

nem wygrali w 4 setach z Asbotbem i

Adamem. -W ostatnim dniu, jak było do

przewidzenia, Joliansson', wygrał z Ada-

mem 7:5,. 6:1, 6:4. i nic jnż nie pomo-

gła wspaniała gra A,li, .t!ia, który , poko-
nał stosunkowo ławo Bergelina (i:4, 6:2

6:4. Szwecja Wygrała 3:2 i spatka się z

Anglią,
^

którą, niezawodnie upora się

również/-. ^' więc- mamy już niemal , pe-

wnego jednego finalistę strefy europej-

skiej. ' ,"'

#2ec?0ilrcjf
Lekkoatleci Cracovil — Za nadesłane

z Brna pozdrowienia serdecznie dzięku-
jemy.

lózel Skowroński, Warszawa — :> Meiz
Polska — Brazylia rozegrany w 1938 rokii

zakończył się naszą przegrano E:£; po

dogrywce. Stan meczu po
- 90 minutach

gry był 4:4. . ,"•
Edward Cygan z 'lublina- — Kolczyński

był przed wojną . najlepszym .bokserem

wagi półśredniej w Europie.. . .

W okresie przedwojennym, najsłynniej-
szymi pięściarzami byli: ' Chmielewski,
Majchrzycki, Piłat, Rotholc; -Poius, Foflań-

ski i Antczak, a poza nimi- był jeszcze
szereg naprawdę klasowych zawodników.

Lenart Witold, Szczecin — Kwalifikacje
Pana -

są dostateczne. Proszę zwrócić się
do organizacji młodzieżowych lub zawo-

dowych, które organizują podobne kursy.
BąciyAski Artur, PosnaA — Rdkord ko-

larski świata z prowadzeniem motoru wy-

nosi 142 km/godz.
„Trzech Juniorów z Gdańska" — Tabeli

lekkoatletycznej juniorów nie prowadzi
się dotychczas, ale podobny projekt ma

zrealizować PZLA w najbliższym czasie.

Wiek juniora" liczy się do iff lat.

Kala łan, Warszawa —- Rekordy świata

wynoszą: 100 10,2 —' 200 m 20 2 (dotych-
czas niezątwierdzony), 400 m 46.0 — 800 m

1:46 — 1 .500 m .3:45. Kulą dla mężczyzn

waży 7 li^' kg. Najlepszy wynik' m

(nlezatwlerdzony dotychczas). Najlepszy
wynik Łomcwskisgo 15.51. 'Kula dla Junio-

rów waży 5 kg. Wiek juniora liczy się
do 18 lat.

Pawtuczyk Bysserd, &ęb!ln — Irena —

Wyniki Fana świadczą o ..'dużych .•mpżTi-jió-
ściach, ale do rekordów Polski -jest jesz-
cze dalsko; niech Pan sam porćwia:
1.500 m 3-:54 — 3.000 W 8=13,8 ..—' 'Ś.OOT' ?n

14:54,2. Wszystkie- należę- :dó -ś .p:' Kuso,ciń-
skiego, który był biegaczem, światpwej
sławy, stąd też rekordy; te są wygóro-
wane. !'•:

Cygan Laszek, Wrocław — Priepisy do

gry
-

w piłkę" sia.lkbwą.- : możtiS-i nabyć, w

Wariz. Okr. .Zw. Piłki R.ęćznej, Noakow-

skiego .16/4, ew. w . Pana okręgu.

hotę.^. B iegi po drodze, rąbanie dtzewa,

•aprawa gimnastyczna były jego co-

dziennym zajęciem. Obserwatorzy jed-

nak i dziennikarze stwierdzali głośno,

ie Joe nie pali się do roboty, że tren-

i'ng traktuje mało poważnie. .

'

Miesiąc przed walką z Walcottem

Joe przeniósł się wraz ze swym cyrkiem

do swego ulubionego miejeea — Pomp- deblu padł wynik decydujący o ca-

[ton Lakes, gdzie już praea,piaizła o-jl®*
6 ' spotkania: Efergcliń z Johansso

WARUNKI PRENUMERAlf

miesięcznie ';_;:. xł>f—•

Wpłacać wylącznlo na adros 'Adminlslr«-

cji — Warszawa, ul. Mokó.tii>wska *

„Przegląd Sportowy", konto' P. K^ O. MłU

C£NT OGiOŚZEŃ
za 1 mm w teliselo sieicSióicł ieJi*l

'stphity-36'-łl.'ui

ł'ółfinsły odbędę się dopiero" w. lipęf.

po zakończeniu turnieju .-wimhlcdn-:'

skiego, który rozpoczyna się 21 bm.
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