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Rewanżowy międzypaństwowy mecz tenisowy Rumunia — Polska

rozegrany w dn. 18 — 20 bm. w Warszawie na korcie Legii mimu

iż pozostała do rozegrania jeszcze jedna gra (mieszana) przyniósł

barwom polskim zwycięstwo, ponieważ punktacja brzmi już 4:2. Ne

wet ew. porażka miksta nie może nam odebrać * zwycięstwa. Panki %

dla Polski zdobyli: Skonecki 2, zwyciężając Caralulisa w 4 setach

i Viziru w 5-ciu, Kończak, zwyciężając w 5-ciu setach Caraluli-

sa, i Jędrzejowska, wygrywając gładko ze Stancescu w dwóch se-

tach. Oddane punkty, to porażka Kończaka z Viziru w 5 setach

i przegrana w deblu, w 3 setach. Zwycięstwo naszych tenisistów,

acz mało naogół spodziewane, jest zupełnie zasłużone i wywalczo-

ne ambitnie w twardym, zaciętym i emocjonującym boju.'

• Na centralnym korcie Legii w ostat-

nich dniach ubiegłego tygodnia mieliś:

my dawno już nie wyczuwalną atmosfe-

rę zaciętej aportowej walki, dobrego ha

ogół tenisa, napięcia i zmagań nerwów,

olbrzymiego wysiłku graczy i pierw-

szych obiawów histerii części widowni.

Nieomylny to znak, że boje, staczane z

tenisistami Rumunii' — chwyciły. Daw-

no już nie widzieliśmy, aby tenisista z

•kortu wj^ęszony był łia T«jiuątmi\, 4».

wno n!o słyszeliśmy takich huraganów

braw, którym dziwił się na pewno tuż

' bok położony stadion Wojska. -I' takiej

czasami naci cktryzowanej ciszy, izakłó-

J [ ranej jodynie dźwiękiem rakiet, ' biją-

cych białą1 'kulę.'

Znienacka, spośród tylu innych po-

pularnych imprez sportowych wyłonił

się tenis — frapujący walką, wkładanym

w rai; wysiłkiem i uporem zwycięstwa.

Na konto właśnie naszych graczy należy

zapisać w bilansie nader dodatnim (o-

bok zwycięstwa) wykazany hart i daw-

no nie oglądaną ambicję, którą przede i

wszystkim pokonali swych przeciwni- j

Mistrz Polski — W. Skonecki był naj-

mocniejszym punktemreprezentacji Fol

ski. Zdobył. 2 pkt. i przechylił ostatecz-

nie szalę zwycięstwa na naszą 'stronę. .

Po 11 rundzie

1) Ruch 10 11: 2 43:11

2) Cracovia 10 15:S 27:14

3) legia 11 14: 8 27:1f

4) Polonia B 11 13: f 22:21

5) Wisła 11 11:11 29:20

i) Polonia W. 11 11:11 24:23

7) ZZK 10 10:10 11:1»

8) Rymer 11 10:12 27:29

») AKS 10 10:10 18:21
'

10) Ćarbarnla 11 10:12 16:1»

11) Warta 10 8:12 17:25

12) ŁKS 11 7:15 23:34

13) Tarnovla 11. 7:15 12:23

14) Widzew 10 4:1( 16:42

ków. Mówi się, że zapał i silna wola

czynią cuda. Cudu nie było. Ale nasi te-

nisiści zademonstrowali postawę do-

brych i prawdziwych sportowców, zdo-

bywając sobie bez reszty całą' widownię.

PRZECIWNI C\

Czy Rumuni zawiedli? Raczej chyba

nie. Spodziewaliśmy się wprawdzie cze-

goś odrobinę więcej od Caralulisa i

większej ogólnej oglądy od Viziru, któ-

ry jako tenisista podóhał ńani się z go-

ści bez.przecz.nie najwięcej, ale jako

'portowiec — nieco mniej. Viziru jest

młody — i to dużo tłumaczy. Ponadto

pokazał okresami twiis bardzo wysokiej

klasy, kapitalny ZTJ-W i nerw (często nie

opanowany). Yiziru jednak zbyt łatwo

ulega załamaniom, a to jest duży minus.

Caralulis jest trochę przyciężki, bardzo

regularny i posiada szczególnie przykry

baidkhand. Sclunidt, - który znaczpie le-:

piej „ teorhę

•niespokojny kierownik zespołu podobał

się w deblu. Pani Stancescu wypadła

zdumiewająco słabo. Nie można zrozu-

mieć "jak Jędrzejowska mogła z nią prze

grać w Budapeszcie. Na ogół nie za-

chwyciła nas kondycja naszych renomo-

wanych przeciwników.

AMBICJA I WOLA WALKI

I nasi nie grzeszyli kondycją również,

ale nadrabiali te braki olbrzymią aimbi-

Rumunia

Bułgaria 3:2
BUKARESZT (obsł. wł.). W ramach

piłkarskich Igrzysk Bałkańsko-Środ-

kowo - Europejskich rozegrany zo-

stał dziś w Bukareszcie mecz między

Rumunią i Bułgarią. Po grze na ni-

skim poziomie zwyciężyła drużyna

rumuńska w stosunku 3:2 (1:2)

Mecz obfitował w przykre incyden

i ty, wywołane brutalną grą obu dru-
'

żyn. Publiczność interweniowała w >

. grze rzucaniem butelek na boisko. ! Mistrz Rumunii — Viziru był najlep-

Sędzia Szigeti (Węgry) nie potrafił. szym z gości, ale uległ zdecydowanie
'

opanować tendencji do brutalnej gry J Skoneckiemu. Rumun pokazał jednak

! u graczy obu drużyn. dobrą i agresywną grę.

leją. Fakt, że zwycięstwo;przypadało do-

, piero po bardzo długiej i uporczywej

jwalee (Kończak grał z Caralulisem 3

godziny 4-5 min., Skonecki z Yiziru bli-

sko 3 godz) dowodzi, że nie może hj f

j mowy o przypadkowości. Żc należy u-

, >vażać je za zasłużone. Cieszy nas, że

przypadło dno nad * ten Melami, którzy

grali już w tym roku dn'>> więcej od

naszych (fyyli na Riwierze i na mistrzo-

stwach Paryża).

Gdybyśmy chcieli sklasyfikować męż-

czyzn na pierwszym " miejscu' postawili-

byśmy Skoneckiego. Dalej. Viziru, Cara-

lulisa i Kończaka. Skonecki ma jeszcze

braki duże, ale tym razem zalety jaki-

mi błysnął, niwelują minusy. Odnosimy

wrażenie, że nasz ńiielrz zmienił się o-

statnio bardzo na korzyść pod każdym

względem. Jest to sygnał radosny, a że

ma, jak zawsze twierdziliśmy, taleneik

więc sądzimy, że wszystko rażeni napa-

wa 9pty<n)iHn«m. , Walkę swą c Vituru

j Tozęgr.ał" iifckfyi^iiię^ W ^lęgrMę, Si»'"

bicją ucieszył' " hawet J
najzagorzalszej?;;

: sceptyka. ' '••;'. -..

Kończakowi należy |>ię, również grom-

i kie brawa za • upartą, f nieustępliwą ' wal-

kę z Carululiscm. Riinjun popełnił błąd,

przyjął walkę na przerzut, najmocniej-

szą broń Polaka — i przegrał, .choć Po

lak przechodził chwile ; nader ciężkie.

Debl nasz potrafił f, zawiązać walkę

tylko w trzecim secie. • Być może,, że le-

piej było/ zestawić' Bęłdowski —: Bra-

tek, osż&iędzając. ,. Skoneckiego tylko

do singla.' ''' ••'"""••

Jędrzejowska wyakżała, że jednak je6t
dużo lepsza od p. Stancescu. Nie ma

jeszcze regularności : i. pełnej ruchliwo-

ści, ale. serwis i . drajw już czasami „sie-

dzą".

(Dokończenie na . ątr. 5 -ej)

J. Jędrzejow-ika dowiodła, ze jej poraź fta w Bukareszcie bv/.u lummś nieporo-

zumieniem. Rumunka Stancescu uległa Polce w Warszawie bezapelacyjnie

ś. p. J. Kusocińsklego
Osiem lat mija od bolesnej śmierci

ś. p. Janusza Kusocińskiego. Wżór

prawdziwego sportowca i patrioty,

Kusociński; po wojnie polsko, • nie-

mieckiej odda!'-się z całym-poświęcę-

Morderczego tempa Polaków
nie wyłrzymoli... Polacy

BUDAPESZT, 20.6 (Tel. wł.) . W ramach

Igrzysk Bałkańskich odbył się .kolarski

wyścig szosowy na 180 krr. z udziałem

Rumunów, Czechosłowaków, Węgrów, Ju-

gosłowian, Bułgarów i Polaków. Zwycię-
stwo odniósł Rumun Niculescu w czasie

5 37,44; 2) Prosinek (Jug.) 5:54,48; 5) Zo-
rlc (3ug.); 4) Vesely (CSR) w tym samym

czasie, 5) Poredsky (Jug.) , 6) Kuczem; 7)
Gal; 8) Oetwos (wszyscy Węgry), ») Boh-
dan (CSR).

W dalsze) kolejności przybyła grupa 11

kolarzy w Identycznym czasie 5:57,42. W

REKORDY EUROPY

^ W BUDAPESZCIE

Węgierska sztafeta 4 X 200 w pły

waniu pobiła rekord Europy. Nowy

rekord wynosi 8:57,4 (dawny należał

Świetny czcchosloioacki biegacz Zato- [ do Szwedów 9:00,5). Drugi rekord u-

pek po swym tespaniałym ostatnim bie- stanowi! Mitro, młody 17-letni pły-

gu na 10.000 m. staje się na tym dy- wak na i.000 m czasem 12:48,4.

stansię najpoważniejszym kandydatem Na 1.500 m pobił własny rekord

do złotego medalu w Londynie. Węgier o 6 sek. wynikiem 19:22.

grup& te] było 4 Polaków:. Wrzesiński,
Siemińskj, Wójcik, Bukowski, 3 Czecho-
słowaków: Cibuła, Chvojka, Krejczu, 2

Rumunów, Pantazescu i Norhadian oraz

Jugosłowianin Stram.

Zawodnicy polscy zaraz od startu na-

dali wyścigowi mordercze tempo do pół-
metka, ' ale następnie „spuchli". Kapiak
na 60 km przed metą uszkodził rower 1
musiał wycofać się z wyścigu. Wrzesiń-
ski na 20 km przed metę przebił gumę,

ale w doskonałej formie doszedł czołów-

kę. Końcowy odcinek trasy zawodnicy
przebyli w ulewnym deszczu.

*

BUDAPESZT, 20.6 (Tel. wł.). W meczu

szczyplorniaka Katowice pokonały Za-

grzeb 7:4 (1:4). Do przerwy nail byli
bardzo słabi, zwłaszcza na obronie I w

pomocy, skutkiem częgo Jugosłowianie
zdobyli - trzy przypadkowo bramki. Po

przerwie sytuacja się zmieniła I Polacy
uzyskali 6 bramok.

W meczu Kalowico — Budapeizl A

zwyciężyli Węgrzy 12:4 (6:2). Mecz ten

był swojego rodzaju sensacją, gdyż Po-

lacy prowadzili 2:0.

W meczu dwóch Śląsków
lepsi byli pięściarze z Katowic
WROCŁAW, 20.6 (Teł. włJfl^ W me- nem. Wrocławianin dobrze kontrował i

czu bokserskim dwóch Śląsków^ zwycię- zbierał sporo punktów. ' Matloch był

stwo odnieśli Górnoślązacy 12:4. Mecz nieco lepszy, bo ciągle atakował. W lek

nie przyniósł spodziewanych eniocji. W 'kiej Bibrzycki odniósł szczęśliwe zwy-

drużynie Dolnośląskiej zabrakło cho- cięetwo nad Dominiakiem. W półśręd-

rych: Śyniopowicza, Sztolca i Fiszera, niej Sznejder zwyciężył wysoko Szwe-

Goście przyjechali bez Rademfpchero,- dego. W średniej' Nowara zdemolował

którego zastąpił Bibrzycki, w ciężkiej Krupińskiego. W półciężkiej Urbaniak

zamiast Dripaly wąlczył Paterok, Słabo zremisował z Braneckim. W' ciężkiej

wypadli reprezentanci Grzywocz i Mat-

Ioeh.

W ringu obeszło się naogół bez nie-

spodzianek. W muszej sędziowie przy-

znali zwycięstwo Fasce w walce- z Kępą

(G'rn> Śląsk). "Yynik remisowy odpo-

wiadałby bardziej przebiegowi walki. W

koguciej Grzywocz z trudem pokonał

długorękiego Czajkowskiego. Podobny

przebieg miała walka w wadze piórko-

wej pomiędzy -Matlochem a Szczepa-

niem pracy podziemnej, ale nie było

Mu sądzone walczyć -

o wolność Oj-

czyzny. Nieludzko zmasakrowany jgJ

nąl' jako jeden z pierwszych Pbla-

ków, rozstrzelany na Palmirach w

1940 r. .

W pamięci naszej nie zaginie syl-

wetka ś.- p. Janusza, który rozsławi!

imię sportu polskiego na całym świe-

cie, zdobywając złoty medal i bijąc

rekord olimpijski na igrzyskach w

Los Angeles w biegu na 10,000 m.

Ś, p . Janusz Kusociński oddał swe

młode życie za Polskę, której służył

wiernie. i

Za spokój Jego duszy odbędzie śźę

dziś, w poniedziałek o godz. 9 Msza

£w. przed ołtarzem św. Antoniego w

kościele Zbawiciela.

;f

Paterok nie rozstrzygnął walki ze sta-

rzejącym się Klimeckim, mając eksmi-

strza Polski w I r. na deskach.

BRATYSŁAWA NA CZELE LIGI

CSR

PRAGA, 20.6 . (tel. wł.). W mistrzo-

stwach ligi czeskiej padły'następujące

wyniki: Ostrawa —- Sparta 4:4 (4:2),
Czeskie Budziejowice — Jednota Ko

szyce 5:3 (2:0), Trnava Yictoria

Pilzno 5:2 (2:0).

W tabeli prowadzi Bratisława 24 p.

przed Spartą.

TRZECI REKORD GYARMASSY

BUDAPESZT, 20 .6 (tel. wł.). Gyar-

massy Olga pobiła rekord Węgier w

biegu na 100. m, osiągając 12,4. Jak

wiadomo, zawodniczka ta przed paru

tygodniami skoczyła w dal 5,99 i'prze

biegła 80 m płotki 12,3.

Na zawodach pływackich zorganizo-

wanych przez FTC padło szereg dobrych

wyników. 14 -lelnia Ssoke Katalin prze-

płynęła 100 m śt. tfow. w doskonałym

CSR-Polska 2:1

W hokeju Zfemnym w ostatnią niedzielę osiągnięto w Bu-

„ M- .

- dapeazcie cały szereg dobrych wyników , czasie 1:09,8 bijać o 0,2 sek. najlepszą
^^ tJt^t ^SS W ,dtk ^ S

Zsitvay' wreszcjc eko- ?'-«pri-nterkę Węgier - Tcmes. Ni^po!
atwowy^^mecz hokc a n« trawie pomię czy, 0 e4 w dy£Łu czterej \ , , . . .

dzy Polską m Czechosłowacją zakofi- miotacze ponad 45 m: Remccs dTMnką było również zwycięstwo Nyc

ezyl się nieznacznym zwycięstwem go 46)63i Kuiiczy 45,05, dr: Jozsa 46,05, Hor- (
kie S« nad Szatmarym na 200 m st. dow.

spodarzy 2:i (1:1). Bramki dla ZW T7 Vath 45JB2 — jak. widzimy Mare asy nie w czasie 2:13,8. Junior Mitro przepłynął
clęzcóW My«kał« Żak i Votawa, dla clic? je^ze ugiąć czoła przed młodzie- j m m

^

dow. w 4.49^ a na 100 m Szi.

"S^fpoUk^ zt
ił

-
^ KoIozsvori^ osiągnął ISS.- em .!^ ^

Novak Ilonka ,

Austriak — Oerbeck i Polak — Zle- FataIna poSUCiia panujc jednak w rzucie | lnn ,,

IMAŁ kulą, gdzie żaden z miotaczy .węgierskich ,

c faJiem 1:22 ' 6na100m6t
-

kIos "

Zawodom przyglądali) się tysiąc o- nie może przekroczyć sakramentalnej szanse na zdobycie nawet złotego inedu-

s6k I4«tki. lu na Olimpiadzie.



9tr. t PRZEGLĄD SPORTOWY Hr. 58

a pięć minnl przed końcem
S.E.M rozs^rzggnąl wafltę z Leqitq na

Beznadziejna gra w Łodzi
Hfdzeci/ • TamowU* 3:2

POZNAŃ, 20.6 (teL wł.). ZZK Po- nił w beznadziejnych wprost sytu- j śmiały wybieg Gołębiowskiego, który
znsó — Legia Warszawa 5:4 (1:1).! acjach. Gorzej działo się w napa- w ostatniej chwili zdołał zabrać piłkę z

Bramki dla ZZK zdobyli: PoJka 2, dzie, który zagrywał dobrze w polu,! pod nogi Grządzielowi.
Słoma, Anioia i Białas po j«dnej. Dh gubił się natomiast pod bramką. j Po przerwie poznaniacy zaczynają
Legii Grządziel 2, Cyganik i Szyaifiń- j Najsłabszą częścią drużyny poznań- i grać lepiej. Ataki ich są 'więcej skonso-

aki po jednej. Sędzia — Olecki z Kra I skiej była jej defensywa, w której je-' lidowane, a poparte dobrą grą pomocy

kew*. Widzów i tys. j dynie obaj bramkarze Tomiak i Go-' przynoszą w efekcie w 14 min. prowo-

Legia: Skromny, Knys, Serafin łębiowski oraz Słoma w pomocy sta- dzenie ie strzału Anioły. Radość wi-

Waśko, Szczurek, Milczanowski, Mor- nęli na wysokości zadania. Za to a- downi jeszcze nie ucichła, gdy w minu-

darski, Szymański, Grzijdziel, Marków- tak poznański, lotny i groźny w później wojskowi wyrównują. Grzą-
ski. Cyganik. swych akcjach sprawiał liniom defen dziel idzie sam z piłką, zostaje na po-

ZZK: Tcm'ak (Gołębiowski), Woj- sywnym goaci dużo v

kłopotu. Napór karnym sfaulowany, a podyktowany
ciechowski I, Sobkowiak, Matuszak, poznańczyków był tak silny, że jed- rzut "mienia pewnie Cyganik na wy-

Tarka, Słoma, Wojciechowski II, Bia nak wojskowi musieli w końcu kapi- równującą bramkę. W 20 min. pod
łas, Atlas'ński, Anioła, Polka. tulować. i bramkę Legii jest gorąco: Skromny

Dawno już Poznań nie egiądał tik ; Pierwsze minuty meczu upływają pod' broni daleki strzał Wojciechowskiego,
emocjonującego spotkania, jak w so- znakiem gry otwartej. ZZK zdobywa ko j u PaJa z piiką i nagle w zamieszaniu,
botę. Aktorami jego byli zawodn;;y | lejno 2 kornery, a Legia w 17 min. bram | nadlatujący Polka pakuje piłkę do bram

stołecznej. Legii i poznańskiego ZZK. kę, strzeloną przez GrzącMela Koleją- i ki warszawskiej. W 5 min. później wy-

M ;mo śliskiego boiska i psdająi;?.go 1
rze nie zniechęceni tym odtąd przewa- brzmi 4:2 dla miejscowych, kiedy

ła piłkę w róg bramki. Widownia sza-

leje.
Tymczasem Legia zabiera się rzetel-

nie do odrobienia straconego terenu.

Dwa błędy defenzywy poznańskiej do-

pomagają jej w tym. W 29 min. Grzą-
dziel zdobywa trzecią bramkę, a w 31

Szymański po raz trzeci nstala wynik
remisowy. Obie drużyny rozpoczynają
od nowa. Dopiero 40 minuta przynosi
rozstrzygnięcie. Za faul na Ąniole sę-

dzia dyktuje wolny i 20 m. przeciwko
Legii. Wykonawcą rzutu jest Polka. Mi

mo muru, stworzonego przez wojsko-

ŁÓDŹ, 20.6 (Tel. WŁ). No ; naresz-

cie^ — zawołała z uczuciem nlgi pu-

bliczność łódzka, gdy sędzia meczu li-

gowego Widzew — Tarnovia p. Kmiciń

ski x Warszawy dal" sygnał do zaprze-

stania działań wojennych na boisku.

Źródłem zadowolenia widowni 'nie

był wyjątkowo tym razem zbawienny
koniec meczu, który pozwolił Widzewo-

wi wzbogacić się o dwa punkty, cho-

ciaż los drużyny łódzkiej przez ostat-

nie 20 minut gry wisiał na jednym cie-

niuteńkim włosku.

Jeśli powtórzymy treść podsłuchanej
rozmowy . charakteryzuje ona najwier-
niej przebieg zawodów. Otóż jeden z

kapuśniaczka, grę przeprowa lżono w! żają i w 22 min. Słoma po centrze Woj
szybkim temp'e, a widowni dosłar- ciechowskicgo II wyrównuje. 2ZK co-

czono, zwłaszcza w drugiej połowie, raz bardziej przydusza Legię i w od-

dużo emocji. Trzykrotnie wynik był stępach kilkuminutowych zdobywa 6

remisowy i dopiero w 85 min. zwy- i niewykorzystanych kornerów. Tymcza-
cięstwo uzyskrł ZZK, kiedy Polka z sem jeden z nielicznych wypadów Legii
20 m z wclnego strzelił ostatnią byłby się zakończył bramką, gdyby nie

bramkę dnia. I

Obie drużyny, mając na uwadze (
~

wysokość stawki, grały z tempera-
mentem. Były zagrania radujące oko

widza, ale w pobliżu bramki urywa-

ło się nagle wszystko i wyłaziła w

awej całej krasie poprostu niezarad-

ność. Po przerwie skuteczność strza-

łowa obu ataków poprawiła się moc-

no, co zresztą odzwierciadla sam

wynik bramkowy.

Drużyna miejscowych wygrała wpra

wdzie zasłużenie, miała więcej z gry,

szczególnie przed przer.wą, lecz cięż

Bisłas po pięknej akcji z Aniołą posy- nie na czas,

wych Polka znajduje lukę i wśród ogól wychodzących kibiców żałował mocno,

nego entuzjazmu widowni, piłka trzepo ! że na meczu nie był obecny kpt. Alfus,
ce w siatce. Reszta gry upływa pod zna który niewątpliwe skorzystałby z ns.ug

kiem zajadłych, lecz bezskutecznych kilkn aktorów spotkania, wówczas dru-

ataków drużyny stołecznej, a miejscowi j gi odpowiedział mu złośliwie, że po ia-

ściągnięei do defenzywy grają wyraź-' kiej grze Alfus napewno nie pojechałby
i do Danii, a raczej... do Rygi.

Gracovk nsi poifcji wlcelidein

po 6:7 noidl JL.ff.S
KSAKÓW, 20,6. (tel. wł.). Atak grał i strzelał, jak na benefi- nut po pauzie. Skończyło się na'

3:2 i2)

Cracovia: Hymczak, Gędłek, Gli-1 sie, Wynik mógł wypaść jeszcze efek

mas, Jabłoński I, Parpan, Jabłoński j towniej, gdyby nie szczęście bramka-

II, Szeliga, Różanlcowski II, Różan-, rza łodzian. Pierwsze skrzypce grał
kowski I, Radoń, Bobula. j Różankowski II. Uznanie należy mu

ŁKS: Szczurzyński, Włodarczyk, | się nie tyle za trzy strzelone bramki,
Kopera, Łuć, Karolek, Sołtyszewski, i lecz za sposób, w jaki je zdobył. Ra-

donia i Bobulę prześladował pech w' ki i wpadła do siatki. W .

strzałach. Różankowskiemu I szybko popełnił faul na Szelidze

trzech rogach.
Raidy ataków ŁKS rozbijały się o

betonową obronę Cracovii lub koń

czyły się już na pomocy. Pierwsza

bramka padła w 2 m. (bomba Różan-

kowskiego II), odbiła się od poprzecz

5m.Łuć

i Glimas

Istotnie grano na bardzo słabym po*

ziomie. Poza niezmordowanym biega-
niem 22 piłkarzy za piłką nie widziało

się ani jednego planowego ugrania.
Nawet Barwiński nie różnił się od ress

ty. Z trybuny wydawało się, ie zawodu

nik ten Oszczędza nogi na poważne spot

kanie, ale esy gra we własnym zespole
nie zobowiązuje do ambicji i ofiarno-

ści?

Mecz wygrał Widzew 3:2 (1:1). Rzece

charakterystyczni
^

na pięć strzela-

nychbramek,.dwie padły a rzutów kar-

nych, a dwie ze strzałów samobójczych.
Los nieszczęścia ie dzielił jednak spra-

wiedliwie. Wygrał zespół, kte*y potra-
fił samodzielnie Wepchnąć piłkę d*

siatki.

Przebieg meczn: w 15 min. Tarnona

zdobywa prowadzenie ze strzału samo-

bójczego Wachnika. W 21 min. Fornal-

czyk podaje Cichockiemu, który prze-

dłużając piłkę z bliskiej odległości
umieszcza ją w siatce gości. W 10 min.

po przerwie Widzew podwyższa wynik
z rzutu karnego egzekwowanego przes

Fornalczyka. W 21 min. wykonawcą rzu

tu karnego jest Barwiński, który rów- '

nież pewnie umieszcza piłkę w siatce

gospodarzy. Nieszczęśliwy los sprawił,
źe w 25 min. Dycjan (TarnoYia) byt
sprawcą trzeciej samobójczej bramki ł

jednocześnie autorem zwycięstwa ło-

dzian. Zawody sędziował p. Kmiciński

z Warssawy słabo. Publiczności ckoło

4 tys. osób. (WL)

Mecz zgromadził na stadionie chorzow- '

Hoggendorf, Baran, Janeczek, Pie-

skim 10 tysięcy widzów. Gra na wyjąt- trzak, Łącz,
fcowo nk-itim poziomie zwłaszcza w pier ; Dzięki zwycięstwu nad ŁKS przy

wszej połowie. W drugiej AKS ruszył równoczesnej porażce Legij Cracovia

bardzo ostro do ataku i w ostaŁniej do- zajęła miejsce wicelcadera. Cracovia! dziewanie dobrze zagrał Szeliga. buli z rogu i jest 3:0. 44-tą m przy-

słownie sekundzie zapewnił sobie zwy- poprawia lormę z tygodnia na ty- 'W ŁKS na debrą notę zasłużył nosi ŁKS jedyną bramkę ze strzału

ko musiała się napracować na to zwy ! cięstwo trzecią bramką. Nieciekawy dzień. Wykazała już na meczu z Wi-. bramkarz Szczurzyński. Do pewnego Łącza. W 3 m po przerwie Różan-

c.ęstwo. Kolejarze prowadzili już r eez aostał zupełnie zniekształcony 3łą i cd tego czasu coraz bardziej i stopnia Włodarczyk, który całą uwa kowski II zbiera oklaski za wspania-

ły weszło w nogi zmęczenie po podróży ] przemienił rzut karny na 2:0. W 20-ej
ia samochodowej z Wrocławia. Nadspo- m Różankowski II przejmuje piłkę Bo

4:2, lecz ambitna drużyna wojsko-
wych nie tylko nie załamała się, lecz

chwyciła drugi oddech i nie bez wi-

ny poznańskiej defensywy wyrówna-
ła. Legia bez Oprycha i Górskiego w

napadzie zaprezentowała się dobrze.

Dobrze zagrała defensywa z Szczur-

kiem na czele, który kilkakrotnie bro

przez fatalnego sędziego Bukowskiego. się stabilizowała i w meczu z ŁKS

W Polonii wyróżnił się Matyas, po- osiągnęła zdaje się szczytowy po-

średni autor obu bramek zdobytych ziom.

przez Wiśniewskiego i Kula/wilca. Bram-

ki dla AKS zdobył Spodzaeja - dwie ŻELAZNA POMOC

i Cholewa jedną. W AICS na wyróżnie-
nie zasługuje Janduda, oraz powracają-
cy do formy Spodzieja.

KATOWICE, 20. 6 . (Tel. wł.) Rynior
— Garbarnia 4:3. Okazuje się, że przy-

słowie: „Dzieci i Rybnik nie mają gło-
su" jest niezbyt duszne. Rybnik ma

jłoa, a dowodem tego są nowe dwa

punkty Rymera.
Garbarnia prowadziła dwukrotnie 1:0

i 2:1, Rymer wyrównał i zwyciężył. W

Garfcarni zawiódł ata&. Zadowalająco
wypadł obrońca Rakoczy i bardzo dobry
jak swykle Jekubik, istne słońce na po-

chmurnym niebie rybnickiego stadionu.

Ale Rymer poszedł z Motyką na to słoń-

ce;- Doskonały pomocnik Motyka był
motorem akcji górników i nawet sam

strzelił trzecią bramkę. Dobry równiei

był jego sąsiad Gajewski. Poza tym wy-

różniał się Frankę, zawiódł natomiast

Ruda. Sędzia Winerski był obiektywny
i uważny. A teraz „minutarz": 11 mi-

nuta — Ignaczak, 25 minuta — Ruda,
do polowy 1:1, 3 min. — Foryezewski,
6m. — Frankę,30m. — Motyka,32m.
—Pierchała, 45 m.

— Górecki. fJPJ

gę skierował na Bobulę i to z po- : ły strzał z pełnego biegu, którym
wodzeniem. Wymienić należałoby j zdobywa 4 bramkę. 24 i 38 m przy-,

jeszcze Karolka, Łącza i parę Hogen- J noszą dwie dalsze bramki (Szeliga i

dorf — Baran. Całość niejednolita ( Parpan). Zawody prowadził spokojnie
ustępowała Cracovii we wszystkich • i obiektywnie p. Gniewosz z Wrocła-

Główną siłą Cracovii jest jej po-j liniach. ŁKS miał tylko 5 dobrych mi wia. Widzów'6 tysięcy,
moc. Znajduje się ona w reprezenta-

PIŁKA NOŻNA W PRZEMYŚLU

PRZEMYŚL, 20.6 (Tel. wł.) . Polonia

(Przemyśl) — Resovia (Rzeszów) 5:1

(3:0). Polonia miała przez cały eżas sa

wodów znaczną przewagę nad słabą Re-.

sovią.

W ramach Tygodnia PCK: odbył się
mecz Prawo — Medycyna 1:1 (0:0).
Dla Prawa bramkę uzyskał mgr. Dro-

mirecki, dla Medycyny dr. Tokarz. Sę-
dziował prof. Ostrowski. Widzów oko-

ło 2.000.

cyjncj formie i wysokie zwycięstwo
na ŁKS było w wielkiej mierze jej
zasługą. Atak strzelił sześć bramek, j
bo dostawał dużo piłek i nie miał,
potrzeby o" nie Wafczyć.

1 Tomóc Cra.-

Covii "nie zapominała rótatfeż o para-

liżowaniu akcii przeciwnika. Atak

ŁKS mimo, że był najlepszą częścią
drużyny, nie mógł dosłownie nic zro

bić i z trudem zdobył honorową bram

kę, do której przyczyniła się chwila

słabości tria obrony gospodarzy. Po-

cieszającym zjawiskiem jest poprawa mierczak, Gierak, Gendera, Ciap:zy*,
formy Jabłońskiego I. podciągającego
się do poziomu Parpana i brata. Trój

isła zwycięża b. mistrza 5:2 (2:0)

ka obronna stanowi dobrze skonsoli-

dowany blok.

Kraków, 20.6 . (tel. wi). Wisła -

Staniak, Dusik, Weiss, Groński, Ksś-

Mimo niepogody 6.000 w'
:
<lzów zja-

wiło się na stadionie Wisły, aby być
świadkiem pięknego zwycięstwa czer

wonych nad zeszłorocznym mistrzem

Polski. Warta, której obecna pozycja

Ruch umocnił swą pozycję
BURZA CZY IKS

Mistrzostwa piłkarskie Dolnego Ślą-
ska odbywają się w dalszym ciągu pod
znakiem sensacji. W czwartek Polonia P1*"1"13

» "miej precyzyjna i mniej
Świdnicka zawiadomiła Wydział Gier i Pewn«> niż wolno

było oczekiwać. Wie-

Dyscypliny, ie wycofuje się z rozgry-
le k}a<lz!em >' na hrak obrony. Kamiń-

wek na skutek odrzucenia protestu w
^ kł5r

y P°d koniec domał niestety
meczu z Burzą, nadmieniając, że żarów łamania obojczyka, był wręcz słaby. —

no władze okręgowe jak i Wydział Sę- Cebula wprawdzie rozaędnie ustawał

dziowski krzywdzę ją. W tych warun-
s!?> ale nie zawsze był dostatecznie e-

kach końcowe spotkania Świdniczan za nergiczny i wykopy były raczej dłuż

Orłowski, Smólski. W'rla: Jurowics,
Kubik, Flanek, Piłek I, Łyko, WK- ,

piennik I, Cisowski, Gracz, Kohut, 1 wtał>e!i n5c ' e8t wcale do P°*azdio«z

Rupa, Mamoń. czenia
- P"VicchaJa d ° Krakowa w

swoim najsilniejszym składzie, jakim
w chwili obecnej dysponuje. Wywie-
zienie bodaj jednego punktu byłoby
dla nich sukcesem. Warta natrafiła

jednak na tzw. „dobry dzień" Wisły
a głównie jej ataku, który na śliskim

i ciężkim boisku zagrał nadspodzie-
wanie dobrze i skutecznie. Gracz

znów błysnął wielką formą, był naj-
niePIĄTKOWY mecz przyniósł Rucho- koniecznie popracować nad prawą dało. Wiśniewski starał się utrzymać pracowitszy z całej drużyny i

wi rehabilitację, gdy chodsi o wy- J nogą, jednonożny gracz nie reprezen- Alszera. Nie zawsze to wychodziło. tyik0 gEnł strzelał, ale i wyrabiał po-

nik, natomiast gra chorzowian była . tyje w dzisiejszych czasach klasy. i Atak umiał wprawdzie przedostawać zycje. do strzału. Również i pozostali

Pozostaje jeszcze bramkarz Wyro- się do przodu, jednak w decydują- napastnicy Wisły zasłużyli na słowa

bek, który stylem swoim przypomi- cych momentach zawodził. '

pochwały, w nagrodę każdy z nich

nał Mrugałę z dobrych młodzie* j Bramki zdobyli w 2-ej Ąlszer, w zdobył p<j .^Jj
^^

Mwet

czych lat. Jest odważny i uważny, 26-e, Suszczyk, z karnego , w 38-e| ^^

który dotychczaf tego szczę-

rzuca się śmiało i pewnie chwyta,; Przccherka z wolnego. W.dzow ok. ^ ^

do$tępował Atak był naj.

tylko obawiamy się, by nie popadł wj 10X100.
_

•

lepB2Jł częścią Wisiy j przy wi,k.

pewną pokazową manierę, która wj Sędzia p. Szperhng z Łodzi meste- jzym t2czę.c;u w ,Uzałach mógł po.

. J ,, , żadnym wypadku nie przyczynia się nte zadowolił. Już w pierwsze) mi <j0^tJ:ł( jajj Cracovia t ŁKS-em uzy-

kończyły sie walkowerami dla przeciw- ez>TM 1 podaniami, ms akcją oewoŁadza- do polepszenia poziomu. Za grę piąt-J nucie nie uważał za konieczne dać skać jeszcze wyżSzy wynik W pomo

ników. " | jgcą,
W niedzielę IKS rozgromił Pafawag Słabsza gra obrońców nie pozoetała

7:1 (3:0). Bramki dla zwycięzców zdo- bez wpływu na pomocników. Ucierpiał
byli; Żabicki — 3, Borek — 2, Bień- przede wtzyitkim Bartyla, którego wi-

kowski i Arbach po 1. Dla pokonanych dnieliśmy grającego już lespiej. Boczni

Nińiczke.' Suszczyk i Bomba pracowali ofiarnie,
W tej chwili na czele tabeli znajduje ale trudno było stworzyć silny blok z

się IKS, który zdobył 8 punktów, na chwilą, gdy chwiały się niektóre filary,
drugim miejscu jest Burza mająca 7 Poza tym Ruch natrafiwszy na energi-
punktów. Do zakończenia rozgrywek czniejezy opór, a raczej na energicznie

kową zasługuje na uznanie. i rzut karny za aż nadto jaskrawe prze
cy słabszy był tylko Łyko, któremu

pozostało jedno spotkanie pomiędzy Bu atakującego przeciwnika, traci pewność, n;eczvsto j źje g;e stawiał. Gdyby kL

TITC WT JL... .! TI.. • !.! J..! .

' ' 'I .

Polonia była przeciwnikiem nie-j antenie Gierwatowskiego, który rę- c;ę.k; tercn n;e odijowiadał przy je.

bezpiecznym i mimo, iż ustępowała w, zatrzymał Cieślika, ma,ącego gQ konstrukcj. Iizycznej> obrona m5a

zasadzić Ruchowi, prowadziła grę
1 dane za zdobycie bramki. ła w. Flanku swój pewny niezawod-

nie tylko otwartą, ale i agresywną. | Zawodnicy w!dząc pobłażliwość szl. ny punkt> Jurowicz niepo{rzctłnie za.

Nic z tego nie wyszło, gdyż napastni
^ na całe ^° 1st ?d cz

*
si *' 10n

,

tuz)e 'i winił karny, faulując pod koniec ża-

cy nie umieją strzelać, a poza tym Drużyny wystąpiły w składach:

był Wyrobek. Borucz powinien byli Ruoh5
Wyrobek, Kamiński, Cebu-

może obronić wolny rzut Przecherki, I la
- Suszczyk, Bartyla, Bomba, ^rze-

poza tym dobry. GierwatoWski grał! cherka
-

CicSlik
-

Alszer ' Mor
y«- Kubie

rzą a IKS. W wypadku zwycięstwa Bu- gra staje się mniej dokładna, akcje rwę

rzy zdobędzie ona tytuł mistrza. Zwy- się. Zamiast w takim wypadku cahemo-

cięstwo IKS lub remis odda tytuł mi- wać przeciwnika precyzją podań odbija
strza drużynie IKS. Decydujące spotka- śę piłki przeważnie górą i nie iwyzyaku-
nifi odbędzie się w nadchodzącą środę. : je należycie swej wyższości technicznej.

W ataku prym dzierżył Cieślik,'mimo
SZOSOWE MISTRZOSTWA

D. ŚLĄSKA
że wyszedł na boisko z bandażem na

czole. O utrzymaniu go nie było mowy,

żył Janik (Sieć) przed Janickim (Odzie
łowiec) I Nalazkiem (Odzieżowiec).
Wszyscy w czasie 2:47,1 . Podczas wySd-
gu padał deszcz. Dla zawodników klasy
B w biegu na 50 km zwyciężył Huda

(Odzieżowiec) przed Saiomakę (Patawag).

Na autostradzie wrocławskiej odbyiy chyba, że robił to Gierwatowski nie krę-
eię szosowe kolarskie mistrzostwa Dolne- i onjac gję wcale używaniem do tego celu
00 Śląska na dystansie 100 k£ Zwyclę- - Alazer,
»«.« nnsri Isnickim (Odzie- ^

.. .

grał rozsądnie i pracowicie, mimo, ie

Wiśniewski nie odchodził od iueg« ani

na chwilę.
Przecherka nie był. w reprezentacyi

nej lormie. Być może, że oszczędzał
SIATKARZE PRAGI WYGRALI , si< i grał ostrożnie tym bardziej, że

Z BUDAPESZTEM ' miał na ręku bandaż. Początkowo po

W Budapeszcie odbył się mecz Pra dobał nam się Morys, później jakoś
ga

— Budapeszt w siatkówce inę- zn
:

kł, ale należy zwrócić r.a niego u-

sklcj. Praga zwyciężyła 3:0. Walka wagę. Kubicki był mało wyzyskiwa-
była zacięta, ostatniego seta prażanie ny, jak wogóle Ruch zapominał, że

wygrali 16:14, I posiada skrzydłowych, Kubicki musi

Riich lepiej się orientował, to Prze-j Polonia: Borucz, Pruski, Gierwatow

cherka jechał by jakby sam chciał, ski, Szczawiński, Wiśniewski, Brzo-

Lepszy był Pruski, który walczył am- zowski, Ochmański, Szularz, Wołosz,
bitnie. Również pomoc robiła, co aię Wilczyński, Jaźnicki.

Święlo sportowe Bielan
OMTUR otwiera boisko

Udaną Imprezę sportową ubiegłej nie-

dzieli, było otwarcia boiska KS OMTUR

„Bielany", w ramach którego odbyły się
biegi na przełaj, turnie] siatkówki oraz

turniej piłkarski.

, W konkurencji 500 m dla pań zwyciężyła
Lejk Danuta (KS „PrzyszloJć" — Kobyłka)
przed Królak Marlą. (KS „Łomianki").

Bieg 500 m Juniorów wygrał PIwoAskl

Ryszard KS „Miodny" przed Cichockim

(KS „Łomianki").
W biegu na 100 m wygrał dobrzo za-

powiadający się Gorczyński E. (KS „Przy.

szłość" — Kobyłka) przed Siwińskim St.

(KS „Bielany").

Bieg 2000 m wygrał Baran W. „Zryw"
przed kolegę klubowym Grudzińskim.

Turniej siatkówki wygrał KS „Bielany"
w finałowej grze z KS „Tęczę" (15:8, 15:4),

TurnloJ piłkarski przy udziale 7 drużyn .,.,„. .
«

wygrały KS „Bielany l" bljqc po ładnej i pra ," conajmniej'60 min, gry musiała

I wyrównanej grzo KS „Bielany II" 2:1 " " " "

(1:1).
Organizacja zawodów sprawna.

Publicznoid około 5000.

wodów Genderę, z rzutu karnego pa-

dła druga bramka dla Warty. Pierw-

sza bramka była również do obrony.

Warta rozczarowała w Krako-

wie. Spodziewano się po niej znacz-

nie więcej. Atak słabiutki, rzadko

dochodził do skutecznego strzału, za-

tracił zupełnie dawną przebojowość,
likwidowanie niegroźnych zrywów
dla obrony Wisły nie przedstawiało
większej trudności, Czapćzyk w ata-

ku był jeszcze najlepszy. Smólski

przybrał b. na wadze i pauzie opadł
zupełnie na siłach, Gendera już nie

jest tym dawnym groźnym Geęderą,
postrachem bramkarza, Pomoc War-

ty nie umiała dać sobie rady z rwą-

cym jak potok górski atakiem Wisły.
Gracz i Kohut umieli szybko uwal-

niać się z pod czułej opieki Każmier

czaka i Grońskiego. Obrona Warty

łpr.J

walczyć z defensywą Wisły, nic dziw

nego, że to był ciężar ponad jej siły,

Krystkowiak nie miał nic do powie-
dzenia przy czterech bramkach,' tylko

jedna, to jest trzecia z kolejności, była
do obrony, na plus jednak Krystkowi*-
ka zapisać należy, że stał przez cały
czas w ogniu ataku Wisły, uchronił War

tę przed znacznie wyższą przegraną,' bro

niąc b. ofiarnie i ambitnie.

Mimo niekorzystnych warunków atma

sferyezno - terenowych mecz był żywy
i nawet ciekawy, a zwycięstwo Wisły,
które przyniosło jej piątą lokatę w ta-

beli, przyjęte 'zostało przez widownię a

dużym zadowoleniem.

Wisła zdobywa już w 3 min. pierwszą
bramkę, strzela ją x odległości kilku

kroków Kohut, stojący na wyraźnym

spalonym, co jednak uszło uwagi sędzię
go Kuca, który i później słabo wyłapy-
wał spalone, po tej bramce rozpoczyna

się szturm Wisły, który trwa przcx peł-
nych 20 min. Warta broni się rozpaczli-
wie, już w pierwszym kwadransie Wi-

sła mogła prowadzić 3:0, strzały Gracza,
Kohuta i Cisowskiego poszły w aut.

Druga bramka pada w 33 min. zdobywa
ją niespodziewanie Cisowski, który
piękne wyłożenie Gracza posyła w le-

wy róg siatki Warty. W kilka minut

później Cisowski z b. dogdnej sytuacji
strzela o centymetry obok słupka. Tui

przed pauzę Jurowicz broni groźniejszy
strzał ataku Wisły, był to trzeci strzał

w ciągu pierwszej połowy oddany przez

napastników Warty.

Po pauzie jus w 2 min. Krystkowiak
likwiduje b. groźny strzał Kohuta, bro-

niąc przed nieuchronną bramką. 12 min.

przynosi Wiśle 3 bramkę, zdobywa j«
Rupa, wykorzystując nieporozumienie
obrony z bramkarzem i strsęla do pu-

stej siatki. W następnej minucie atak

Warty dostaje się pod bramkę Wisły,
Jurowicz wybiega, a Czapćzyk strzela

do pustej bramki. W 18 min.: Grace

zdobywa 4 b. efektowną bramkę, strze-

lając nieuchronnie w prawy górny róg.
24 min. przynosi drugą bramkę dla

Warty, uzyskaną z rzutu karnego egze-

kwowanego przez Kaźmierczaka, P°

wspomnianym powyżej brzydkim faulu

Jurowicza na Genderze. Strzał Kaźmier

czaka chwycił1 wprawdzie Jurowicz, jed-
nak wypuścił piłkę z rąk, a nadbiega-
jący Kaźmierczak posłał ją do siatki. W

37 min. Mamoń jest ostatnim strzelcem

dla Wiały, przejął en centrę Gracza i

sam z rozpędu wpadł z piłką do bram-

ki. Na 3 m«n. przed końcem zawodów

Warta ma okazję do zdobycia bramki.

Bombę Smólskiego Jurowicz w ostat-

niej chwili wybija na róg. Rogów 8:3

dla Wisły.
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Kto wygra w ollmpijskiin turnieju piłkarzy
Żółte niebezpieczeństwo jeszcze niegroźne

Z MECZU RUCH — POLONIA 3:0

W SEKRETARIACIE Międzyaar. Federacji Piłki Nożnej przy «1. Ko-

lejowej w Znrychu odbyło się 17 bm. zapowiedziane losowanie dra

żyn do turnieju olimpijskiego w Londynie. Wobec zgłoszenia się więk-
szej ilości państw, przekraczającej sakramentalną 16-tkę, zaszła koniecz-

ność wprowadzenia randy elimiaacyjnej. Kto z lam, • tym zadecydowało
losowania.

W związku z losowaniem czytamy
w prasie naszej ustawicznie tytuły:
„Polska gra z USA". Widać, że jakoś
nikt nie chce "przyjąć do wiadomości

uchwały PZPN, by nie' brać udziału

w turnieju olimpijskim. Niedowierza-

nie spotęgowała jeszcze wiadomość,
że w losowaniu ominęliśmy szczęśli-
wie rafę eliminacyjną i w pierwszym
kole mielibyśmy jako przeciwnika
USA. A ponieważ większość inte-

resujących się futbolem • pamięta, że

•w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej okrągła piłka nie jest w ła

skach i w żadnym wypadku nie może

równać się z rugby, nie mówiąc już
o baseballu, więc też stąd już krok

tylko... do przypuszczeń, że jednak
nastąpi rewizja uchwały.

Ci, którzy tak rozumują, popełniają

grach eliminacyjnych oczekujemy zwy-

cięstwa Luksemburgu nad Afganista-

nem, Jugosławia da sobie napewno ra-

dę z Pakistanem. Pod znakiem zapyta-

nia stoi natomiast wynik meczu Irlan-

dii z Holandią. Potrzeba by już specjał

nego znawcy sportu Bliskiego i Dale-

kiego Wschodu, by odpowiedzieć na

pytanie Chiny czy Turcja? Na podsta-

wie znajomości Chińczyków z Igrzysk
w Berlinie oraz wiadomości o piłkar-

stwie tureckim, które poczyniło bardzo

znaczne postępy, bylibyśmy skłonni ra-

czej uwierzyć w zwycięstwo Turków.

. Żałować należy, że złośliwy los spła-

tał figla i skojarzył Szwedów z Austria-

kami. Szwedzi uchodzą ze jednego z fa-

worytów turnieju. Austria i to czysto

amatorska zajęła w Berlinie drugie miej

sce, a cóż dopiero mówić o Austrii, w

błąd Nie biorą pod uwagę, że Za- k,ire i " amatarowie trzecieg °

udział w ^opu'
0 "? Nie zdziwimy się, jeśli otrzy-rząd PZPN-u, omawiając

] mamy wiadomość, że Szwedzi nie docią
do... właściwego turnieju.

Igrzyskach Olimpijskich przeprowa-

dził bardzo szczegółową dyskusję, | ^ naweł

rozważył zagadnienie pod każdym | ^ 02 ^^TM ,"
3 !

kątem i,., doszedł do wniosku, iż w
! dów w ubiegłym roku. Już w meczu

Polską można było stwierdzić, że nie

leży im gra tzw. środkowo-euroipcjska a

płaskimi kombinacjami i nieoczekiwa-

nymi wariantami, a czegóż innego mo-

gę oczekiwać od Austriaków najbar-

dziej klasycznych reprezentantów tej

właśnie szkoły?

INDYJSKO-BURMAI5SKI REBUS

Burma czy Indie? Bardzo chętnie za-

praszam czytelników do rozwiązania te-

go rebusu. Albo może lepiej liczony

guziki! Przypuszczać należy, że zarów-

no futbol burmański, jak i indyjski po-

zostaje pod silnymi wpływami angiel-

skimi. Jakie wniósł własne elementy, o

tym przekonają się' amatorzy egzotycz-

nych gier.

Łatwiej będzie odpowiedzieć na py-

tanie Dania — Egipt. Szczególnie za ty-

dzień, gdy będziemy po występie ko-

penhaskim- Egipt nie jest w futbolu tak

bardzo wielkim egzotykiem. Wytstępo-

wał często na arenie międzynarodowej i

Duńczycy dobrze zrobią jeśli nie zlck-

zapytują nas z różnych stron. . Zdaje , coważą piłkarzy - afrykańskich. Patrio-

się, że nie stanowi ono. tajemnicy, j tyam-. europejski nakazuje nam wierzyć

Rozumie się samo przez się, że z j raczej w Duńczyków.

obecnych warunkach wyjazd nie jest
wskazany, gdyż nie przyniesie korzy
ści, które stały by w jakiejkolwiek
proporcji do strat,

NIE W TYM RZECZ

Takie czy inne losowanie nie może

wpłynąć na zmianę stanowiska już
choćby i z tego względu, że w syste-
mie pucharowym, jaki stosuje się w

turnieju olimpijskim, każdy przeciw-
nik jest niebezpieczny i największe
„pewniaki" zawodzą. Niedowiarkom

służymy przykładem z Berlina, gdzie
stuprocentowy faworyt reprezentacja
Niemiec przegrała na oczach „same-

go" luhrera i jego sztabu z Norwegią
0:2. O tym wspominamy jednak tylko
na boku, gdyż, jak już donieśliśmy,
decyzja PZPN nie opierała się bynaj-
mniej na tak kruchych podstawach,
jak ewentualny lepszy lub gorszy wy-

nik losowania.

Jałcie będzie stanowisko PKOI? —

PIERWSZA RUNDA
chwilą, gdy fachowy Związek (naj-
bardziej kompetentny) wydaje opinię!
negatywną, nikt w Komitecie Olim-I A co będzie późnięj? Później nastę-

pijskim, ani też gdzieindziej nie, na- j P» pierwsza runda, do której bez walki

rzuci swego zdania i., nie obarczy się
odpowiedzialnością.

.W każdym razie stwierdzić można, ffBfBtP&ĘMMf
że męska decyzja PZPN ma dziś już j _

1'

jeden doniosły^skutek. Selekcja eks-

pedycji olimpijskiej przeprowadzona
zostanie znacznie ostrzej, niż wyda-
wało się w pierwszej chwili. Rozu-

mie się bowiem samo przez się, że

gdy poważny i mający niezgorsze
szanse PZPN nie chce marnować pie-
niędzy, nie ma powodu organizowa-
nia wycieczek krajoznawczych, re-

prezentantów tych dziedzin sportu,
które mają jeszcze mniei widoków

niż futboliści!

ZMIERZCH EUROPY?

Ale wróćmy do turnieju piłkarskie-
go. Cechą najbardziej charakterysty-
czną jest fakt, że Europa znalazła

się o krok od... zmajoryzowania. W

żadnym z dotychczasowych wielkich

międzynarodowych turniejów piłkar-
skich nie było tak licznej reprezen-

tacji państw z innych części świata,
jak obecnie.

Europa reprezentowuna jest 12-cie ra-

ny a gdy odliczymy Polskę te •• tylko
11-cie. Identyczną ilość drużyn wysyła
Azja, która, jak widać, zachorowała na

piłkę' nożną. Afryka zastąpiona jest tyl-
ko przez Egipt, a Ameryka Południowa,
reprezentująca piłkarstwo na najwyż-
szym szczeblu światowym wysyła tylko
jednego przedstawiciela. jest nim słab-

szy
— Meksyk!

Fakt powyższy świadczy wymownie,
że wartość piłkarskiego turnieju olim-

pijskiego będzie niestety jeszcze niniej-
sza, niż w Berlinie. A dzieje się te dzię
ki upartemu stanowisku, domagającemu
się dopuszczania do Igrzysk drużyn
kryształowym amatorstwie. Miało by
jeszcze sens, gdyby do walki a.lanr

stawali rzeczywiście najczystsi amata-

rowie. tymczasem orientujemy się wssy

scy, że jest te jeden wielki fałsz, t* la

7 tym większym szacunkiem • odnosimy
się do państw, które są '• przynajmniej
na tyle uczciwe, że mając w szeregach
swych mocno skażonych amatorów, nie

chcą podpisywać deklaracji ' równającej
się krzywoprzysięstwu!

CO »A ELIMINACJA

Spróbujmy ocenić dziś jni szanse,

naturalnie w najgrubszych ztryeaeh. W

remasuje

z Dynamo Tyfiis
Wobec 70 tys. widzów odbył się na

sladiońe „Dynamo" w Moskwie mecz

piłkarski o mistrzostwo Związku Radzie

ckiego między drużyną „Spartak" (Mo-
skwa) i zespołem „Dynamo" s Tyflisu.
Po wyrównanej grze mecz zakończył się
wynikiem nierozstrzygniętym w stosun-

ku 1:1.

Spotkanie to nie wprowadziło zmian

w tabeli, gdyż „Spartak" zajmuje na*

dal 3-cie miejsce z 11 pkt., „Dynamo"
zaś jest 4-te i ma 10 pkt.

< doetała się Polska i USA. Stany Zjedno-
czone są w tej przyjemnej sytuacji, że

i de drugiego koła przedostaną aię bez

wysiłku, wobee nieobecności przeciwni-
ka. JeeK ie Luksemburg
wygra • Afganistanem, to jema ptsypi-
dnie zaszczyt aianaaiis się ze wryci pi-
cą meczu

Dania — Egipt. W tj*n wy-

padku jesteśmy raczej za Danią wiględ-

nie Egiptem. Jugosławia przejechawszy

się po brzuchach Pakistańczyków wpad-

nie na Palestynę i-, przejdzie do dru-

giego koła. Francji może być obojętne

ezy przeciwnikiem jej będzie Burma czy

też Indie. W obu wypadkach da sobie

radę, o ile wystęipi z amatorami a la

Ben Barek. Byłaby to dziejowa neme-

zis, gdyby Wielka Brytania natknęła się

na Irlandię, tj. Eire i... przegrała. Przy

okazji prosimy nie używać słowa An-

glia, gdyż na Igrzyskach raie będzie re-

prezentacji amatorskiej Anglii lecz ca-

łej Brytanii, a więc mogą się w niej

znaleźć i Szkoci i Walijczycy i Północ-

ni Irlandczycy.

Nie znamy sił reprezentacji amator-

skiej Wielkiej Brytanii by ocenić czy

jest ona w stanie wygrać z Eire względ-

nie z Holandią. Chyba nie.

W meczu Korei z Meksykiem opowie-

my się za Meksykiem, gdyż do Koreań-

czyków straciliśmy zaufanie od chwili

gdy zawiedli nas renomowanymi łyżwia-

rzami w St. M'>rjl«. |

Zwycięzca meczu Chiny — Turcja nir.

lifdzie miał li-vkioiro iyv, u ta, gdy pmyj- j

dzie nw borykać się z Austrią względ- !

nie Szwecją.

ZAGADKA DOMOWEGO CHOWU

A teraz... Teraz nic nie wiemy, ponie-

waż nasze szanowne agencje, które prze-

kazały nam „historyczne" losowanie, za-

pomniały o Węgrach i Włochach. Pi-

sząc, że udział bierze 23 narodowości,

wspominają, że będzie siedem meczów

eliminacyjnych, co. zgadza się całkowi-

cie . obowiązującym systemem. rozgry-

wek, i piszą, że w pierwszej rundzie bę-

dzie 9 meczów co absolutnie nie zgadza

się z normą, £:'.yż eliminacja odbywa aię

po to, by dojść do 16 zespołów w pierw

szej oficjalnej rundzie, inaczej mówiąc

de 8-niiu spo.' . .ń . Podani nam w pierw
szej randzie tylko siedem par, to też

skasani jesteśmy na wnioskowanie, że

ósmą będą— Włochy z Węgrami.

GeezyHbyAsy «ę, gdyby nas wnio-

sek okazał się fałszywy. Byłoby Ie «tra-

tę <H« tarniejn, gdyby jni w pierwnzej
randzie odpaść miał jeden z dalecych
poważnych i uprawnionych kandydatów
do lauru olimpijskiego. Zarówno Wę-
gry jak i Włochy reprezentują w tej
chwili najwyższą klasę piłkarską Euro-

py. Nie martwmy eię jednak, leea cze-

kajmy na wyjaśnienie. T. MaL
Niepotrzebna sztuka ekwilibrystyczna Wyrobka ęiłk* i tak przesil* dnlćb*

od bramki

Tfzeci mecz i pieiwszn
oto horoskopy naszych lekkoatletek w Pradze

NIEZBYT wesołe miny miały lekkoatletki polskie, wsiadając do pocią-
gu Warszawa — Praga, którym udały się w sobotę na trzeci po

wojnie mecz międzypaństwowy z Czeszkami. Czuły bowiem, że przysło-
wie „Do trzech razy sztuka" jest słuszne i w sporcie. Dwa razy wygrały;
by odnieść trzecie zwycięstwo, będą musiały we wtorek i w "środę doka-

zać w Pradze sztuki nielada.

Czeszki od ubiegłego roku poczyni
ły znaczne postępy, spowodowane

Bieruta

Do XIV Międzynarodowego Raidu Sa

mochodowego, organizowanego przez

Automobilklub Polski, zgłosiło' się do-

tychczas 89 samochodów. Z Czechosło-

wacji weźmie udział w raidzie około 30

samochodów. Kierowcy • czescy starto-

wać będą na samochodach marki „Sko-

da", „Tatra", „Aero" i „Jawa - Minor".

.Prezydent R. P . Bolesław Bierut

ufundował nagrodę dla zwycięskiego

zespołu: w XIV Międzynarodowym

Raidzie
_

Automobilklubu Polski. Uczest

nicy Raidu. będą przyjęci; w dniu 4 lip-

ca przez Prezydenta R. P ., któremu zło

żą meldunek.z przebiegu imprezy.

O nagrodę Prezydenta R. P. ubiegać

się będzie 12 zespołów: 4 czeskie i 8

polskich.

meoz z Polską eaiągnęły ;. CM*®

49,8. O takim rezultacie me możemy
nawet marzyć.

PEWNY PUNKT

Najpewniejszym punktem reprezea»

tacji Polski jest rzut dyskiem. Żem*
skova przegrywała w Polsce o. 4 -

m .

olimpijską gorączką. Znana u nas I chociaż od trzech tygodni poprawi*
plotkarka 'Lomska ustanowiła przed, ła się nieznacznie (35,67) Wajsówma*
kilkoma dniami nowy rekord Czecho i ani Dobrzańskiej nie powinna zignm
słowacji w biegu 80 m przez płotki, zić. •

osiągając 11,9 sek. Komarkówa doszła! W oszczepie po ełiazinacfi w 0!«rtj
w pchnięciu kulą do 12,83, Sicnero-. nie, gdzie naaze zawodniczki aie »4

va pragnie zejść poniżej 12 • aa 100 s

'*gnęły 35 m, faworytka jeat lagi!»»
in, Ingrovą w oszczepie zachęca do Jednakie rekordziztka PehM

postępów minimum olimpijskie — 40 i Kwaśniewska wierzy w aaaze repv»>
m (ostatni rekord 38,07). Te cztery; zeirtantki. Może ona podczaz killaa>

nowe rekordy najlepiej świadczą o i dniowego pobytu dokonała ze Stadia

wzrastaniu poziomu. A u nas nie do-! wiczówną i Sinoradzkąoudu.

A^Sf

Stoją: Zgliński, Kasztelan, Pawlak, Źaczkowski, Górnicki, Ulmer, Zagajewski,

Felczak. Leżą: Olejnik, Majewski i Marszałek. U dołu: Tadeusz Wasilewski —

v.-prezes sportowy Bzury

Bzura — Syrena 2:1 (2-J). Rozegra-

ne w Pruszkowie decydujące o tytule
mistrza Warszawy spotkanie zakończyło
się zasłużonym zwycięstwem Bzury.
Bramki dla zwycięzców uzyskali Paw*

Zagórski w Żyrardowie
pomaga Polonii wygrać 9:7

Mistrz Polski,' Zagórski, waksył w

niedzielę pierwszy raz w barwach Polo-

nii na meczu Polonia — Żyrardowianka
w Żyrardowie. Mikrz Pokki wykazał
niezłą formę, choć oszczędzał wyraźnie
swego przeciwnika, . ten pięciokrotnie
leżał na deskach.

W wadze muszej • Bieganoweki (Ż)-
zdobył punkty walkowerem, w koguciej
Secżuikowaki (P) uległ Gyranowiczowi,
w piórkowej Wawro (P) zremisował z

Herszwaldem i Borkowski wygrał z

Chmielewskim. Najładniejszą walkę
dnia otoczyli w lekkiej Dembiński (P)
z Holzetn. Zwycięstwo warszawianina

przyjęła 'widownia gwizdami. W półśre-
dniej Lipski (P) przegrał przez k. e . ze

Śledziom, w średniej Zagórski (P) wy-

grał s Szymczakiem, w półciężkiej Bę-
dziński (P) wygrał z Tokarskim.

Sędziował w ringu Karski, na' pkt.
Kulesza. Widzów 1.500.

Bokserzy
slowoccy
opóźnili przyjazd

Do Gdańskiego Okręgowego Związku
Bokserskiego nadeszła od Słowackiego
Związku Bokserskiego depesza w któ-

rej Czesi zawiadamiają, że ze względów
technicznych nie będą mogli przybyć
na projektowany mecz Gdańsk — Bra*

tyslava w boksie, który miał się odbyć
27 czerwca. Czesi podają w telegramie,
ie pisemnie podadzą następny termin

ei»tkmia.

Finał

pucharu Davisa

w Bostonie
Finałowe spotkanie tenisowe o puchar

Davlsa między zwycięzcami . w strefach:

amerykańskiej i europejskiej ustalone zo-

stało na dnie 19 — 21 sierpnia w Bosto-

nie.

W strefie amerykańskiej w rozgrywkach
uczestniczę tylko 4 państwa: Australia,
Kanada, Meksyk i Kuba. Spotkania tych
państw zostały ustalone następujące: Ka-

nada grać będzie w czasie od 8 — 10

lipca ; w 'Montrealu z Meksykiem, Austra-

lia zaś spotka się w dniach 24 — 2i lip.
ca w Hawanie z Kubę.

3o£li zwycięzcę pierwszego z tych spot-
kań będzie Kanada, to mecz finałowy w

strefie amerykańskiej odbędzie się w

Montrealu, JeSii natomiast zwycięży Mek-

syk to finał (strofy amerykańskiej) będzie
będzie mlal miejsce w Mexlęo City. Jako

termin spotkania wyznaczono dni 6 — 8

sierpnia bt.

lak i Źaczkowski, dla Syreny Hauton.

Gra nerwowa, ostra. Wyróżnili się z

Bzury Źaczkowski, Pawlak, Zgliński, w

Syrenie dobra pomoc. Sędziował Gro- j
nowski, widzów 3.000 .

•

Cały Chodaków przyjechał na mecz

— powiedziano w Pruszkowie, patrząc
na siedem samochodów, wypełnionych
po brzegi kibicami Bzury. Lekka to

przesada, bo w mało znanej osadzie fa-

brycznej jest około 4000 mieszkańców.

(Prawic wszyscy przychodzą na mecze,

gdy Bzura gra w Chodakowie).

Pierwszy prowincjonalny mistrz war-

szawskiej klasy A nie jest rewelaeją
ostatnich dni. Istnieje już ód 22' lat.

Przed wojną zaliczał się do czołowych
klubów ligi okręgowej WOZPN-u.

Początkowo Bzura była skromnym
klubikiem, grupującym pragnących roz-

rywki pracowników Chodakowskiej fa-

bryki sztucznego, jedwabiu. W okresie

wzrastającej potęgi klubów fabrycznych
zgłosiła się do WOZPN-u.

Dziś w Bzurze grają chodakowianie

lub mieszkańcy bliskiego Sochaczewa,
do którego kierować się muszą rywale
Bzury w walkach e wejście do ligi.

Bzura marzy a awansie. Stadion jej
przebudowuje się, by mógł pomieścić
15.000 widzów. O tym myślą zapaleńcy
z prezesem klubu dyr. naczelnym fabry-
ki Walszczakiem na czele.

szliśmy jeszcze do wyników z r. ub.,
gdy Czeszki były równorzędnym
przeciwnikiem,

BOHATERSKI PRZEDBÓJ

Mecz będzie poprzedzony bardzo

ciekawym pojedynkiem o punktację.
Kierownictwo drużyny- polskiej ma

bronić do upadłego starej (4, 3,--2, 1),
nie godząc się pod żadnym warun-

kiem na proponowaną przez Czechów

5, 3, 2, 1. Słyszało się nawet o mo-

żliwości wycofania drużyny.
Stanowisko to musi wydawać się

dziwne. Bo prawdę mówiąc, liczymy
na pierwsze miejsca Wajsówny, No-

!"walcowej, nie jest też wykluczona ja-
kaś niespodzianka. Targ^ąnie. ąię.. O

2 — 3 punkty, które przy ew. poraż-
ce powiększą różnicę, nie doprowa-
dzą do zdeklasowania i. nie wpłyną
na zmianę opinii o stanie naszej lek-

| koatletyki kobiecej.

, NIE POMOGŁABY STASIA

* Gdyby była Walasiewiczówna —

westchnie wielu, mielibyśmy- szanse

wygrać sprinty. Nie byłoby to jed-
nak łatwe. Sicnerowa biega już tro-

'

chę szybciej, niż Walasiewiczówna

podczas swych ostatnich europej-
skich występów. Jest zdecydowaną
faworytką setki. Bemova przed kilku

tygodniami, startując w Polsce, nie

przegrała ani razu. U siebie w domu

będzie chyba jeszcze pewniejsza,
i Dwa pierwsze miejsca Czeszek.

I Na 200 m lepsza od Bemowej jest
Strakova. I tu nie widzimy szans

dla naszych szybkobiegaczek. Ale je-
śli mamy liczyć na niespodzianki, to

na 200 m są one prawdopodobniej'-
sze.

W płotkach mamy Mitanową, jed-
ną z nielicznych zawodniczek, czynią
cych postępy. Ale Lomska wygrywa

ła w Polsce zdecydowanie. Mitano-

wa musi uważać aa Mateaovą, która

wygrała z nią w roku ubiegłym.
Zwycięstwo Polek w sztafecie 4 X

100 m jest możliwe, jeśli Czeszki zgu

bią pałeczkę. W normalnych warun-

kach sztafeta czeska nie jest w tej
chwili do pobicia. Nawet w słabszym
składzie, niż jest przewidziany sa

Komarko.va .' w pchnięciu- kulą Jtit

b. regularna. Rzuca prawie tak, jaS
nasza Flakowicżówna '

za
'

najlepszych
czasów. A Flakowiczównie brak Ml

rekordu ,l,5...m . Dobrze będzie;. £<$j|
zawodniczki nasze dadzą radę" ńerwia

wej Machafekovej. Nie ieai to. wykł^<
czóne.

W skoku wzwyi Czeszki' mogłyby 'Wf

stawić -cały legion zawodniczek prxecisr
naszym reprezentantkom. I ńie rtracS^

by punktów.

Liczymy na pewniaka w skoku W dal,
choć teoretycznie seanse na zwycięstwa
ma i Czeszka Yalentowa.

Dwa pewniaki — dysk i .skok w dal

nie dadzą jednak- zwycięstwa ogólńegfu
Porażka naszych pań .przy punktacji
3, 2, 1, może wypaść w Mosunku 41:49,
a przy 5, 3, 2, 1 —43:55, licząc ęa- mi-

łe niespodzianki ae strony naszych ta?'

prezentantek. A może zrobią one jesz-
cze większą.

IN M — Sicnerowa : (12,1), Bemqya
(12,5), Moderówńa (1Ś,0), Hejdłffkay(i2,^ ;

200 n
—

' Strekova (26,3); Bemoya
(26,4); Moderówńa (27,8); Gemboliśówna

(28,0).
Uupł. — Lomska (11,9); r Matiasoya.

(12,8); Milanowa (12,5); Peskówiia. '

«X1M « — Strakova, Sarmerioya, E»-

mova, Sicnerova, Moderówaa/ Hejducića;
Brochćwna, Mltanowa. - •

Kula — Komarkova (12,U), . Machackoyf, .

(12,04), Flakowiczówha t*lJ2j', ~ Wajsó^ńe
(10,69). " ' •'•'•'.. <

:

>y>
Dysk — Zenlskova (55,67), Sfachowicova'

(33,59), Wajsówna . (40,13⁄4. Dobrzańska

(39,59). • K.::Jr.,
Oszczep — Ingtova (38,07), Burianóya

(36,20) Stachowiczówna (37,87), Sinoradzke

(35,33).
W zwył — Modrachova (143); Chiumsfca

(145), Mitanowa (145), Nowaicowa.

W dal — Valentova (541), Chlumska

(528), Nowakowa (535),, . Moderówńa (514).

Piłkarze Norwegii
nie będq
w Londynie

OSLO (Obsł. wł.) . Norweski Komitet

Olimpijski ogłosił, że nie obeśle, swp;

drużyną piłkarską Igrzysk Olimpii-.,
skich. Decyzja ta, po ostatnim *u*cje-'
sie Norwegów nad Danią, w^Wołśła

ogromne zdziwienie.

REKORD SZWECJI W KULI

Miotacz szwed^ Roland Niisson

ustanowił nowy rekord kraju w pchnię-
ciu kulę, uzyskując odległość 15,94 m.

Wynik ten jest o'centyment lepszy od

poprzedniego r
' idu Sjswccji w tej

konkurencji.

Morski Zif. K. S.
GDYNIA, 20.6 (Tel. wł.). Towarzy-

ski mecz bokserski w Gdyni pomiędzy
zespołem wojskowym Floty ; (marynar-
ka wojenna) a

' Morskim Związkowym
KS przyniósł' zwycięstwo Flocie w sto-

sunku 9:7. Zamiast wagi muszej odby-
ły się dwie walki w wadze półśrcdńiej.

Wyniki techniczne (na pierwszym'
miejscu zawodnicy Floty): w kogueiej
Ligęza zwyciężył na punkty Jeżyka, w

piórkowej Rostalski zremisował z Pc

kiem, w lekkiej Buzowski zwyciężył
Kowalskiego, w pierwszej półśredniej
Załoga wypunktował Kontnego, w dru-

giej półsredniej Rogalski uległ na punk
ty Turabnowi, w średniej Bednarz prze

grał na punkty do Skorupy; w półcięż-
kiej walka Janickiego % „wypożyczo-

nym" Szymankiewiczem przyniosła w

pierwszym starciu zwycięstwo Szyman-

kiewicza po poddaniu się przeciwnika.
W wadze ciężkiej Kolarewski'-'' -^

punkty walkowerem wobec niestawienia

się przeciwnika.

potrącony
przez utzio

BRUKSELA. Znany długodystanso-
wiec belgijski Gaston Reiff, Jeden" a

pretendentów do tytułu mistrza olim-

pijskiego w biegu na 5.000 mj' uległ w .

piątek wypadkowi. 'Podczas wsiadania

do tramwaju Reiff potrącony zÓBtał
przez przejeżdżające auto, w wynika
czego odniósł kontuzję nóg i głowy.
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Rozpoczyna się bój o awans do II-ej Ligi
20-lu mistrzów okręgów staje decydujących walk
T UŻ w najbliższą niedzielę, 27 bm., stochowa), 3) Polonia (Przemyśl), 4) I powinna odegrać tu poważniejszej ro

J
rozegra się pierwszy bój o awansChełmek (Kraków). li, a mamy wrażenie, że i w meczach

do II-ej Ligi. Na «tarcie, zgodnie zj Grupa Ii-ga: 1) Baildon (Śląsk), 2) kwalifikacyjnych z wicemistrzem Ślą-
uchwałą PZPN, staje dwadzieścia zespo j Pomorzanin (Pomorze), 3) Piast lub ) ska — Naprzodem z Lipin, przegra

łów, mistrzów klasy A swych okręgów, Szombierki (Śląsk Opolski), 4) Legia i stawkę o Il-gą Ligę.

oraz Naprzów Lipiny, który jako wice- J (Krosno). j Trzecia grupa, to jeden zdecydo-

mistrs Śląska walczyć będzie o promo- j Grupa ITI-cia: 1) Radcmiak (Ra- J wany outsider — Gwardia (Szczecin)

cję z ostatnią drużyną grupy II-ej. j dom), 2) Ostrovia (Poznań), 3) Burza i i trzy mniej więcej równe zespoły —

Przypomnijmy jak mają wyglądać roz | jub j KS (Doiny ślask)i 4] Gwardia Radomiak, Ostrovia i Burza lub IKS,

grywki i kto może dostać się do I-ej i: (Szczecin). j Sądzimy, że ostateczna tabela zacho-

Llgil I Grupa IV-ta: 1) PTC (Łódź), 2) wa taką właśnie kolejność.

Dwadzieścia zespołów podzielono na j Gwardia (Kielce), 3) ZZK Ognisko j Najsłabszą grepą jest „czwórka", w

5 grup po cztery drużyny każda. W gra- | (Sied!ce), 4) KS Wici lub WKS Pie- !
której zgrupowano, poza Łodzią, mi-

pie gra każdy i każdym i rozgrywki ! chur (3;a}ystoŁ) jstrzów okręgów o dość słabym pozio-

wyłaniają mistrz, oraz ostatnią w ta- Grupa y_ta. Lechia fGda!Ssk) 2) mie. PTC winno bez specjalnego trudu

beli drużynę, która wraca na łono kia- , Lublh,ianka (Lublin), 3) Bzura (War- '

sy A. Wynika więc z tego, że tylko j Km)i 4) Gwardia (Olsztyn),

pięć ostatnich zespołów z pięciu grup , w

^^

j.ej najsilnieiszym zesp0.

zakwalifikować się do rozgrywek fina-

łowych, a druga Liga zobaczy zapewnie

z tej grupy Gwardię (dawny Partyzant
zazna przyjemności startowania w | {em }egt m;s{rz krakowE'ltieg0 0ZPN' kielecki) oraz ZZK Ognisko. Mistrz Bia

szeregach II-ej Lip.
Chełmek. N e wicie ustępuje mu

' łegostoku Wici lub Piechur, nie będzie
Mistrzowie grup grają miCdzy sobą j j^-g Zagł%bic Dwa pC20etał'e zsspo j najprawdopodobniej poważnym konku

puli finałowej o dużą stawkę, jaką |

jest niewątpliwie awans do ekstraklasy.

Zdobywcy pierwszego i drugiego miej-

sca uzupełniają w I-ej Lidze lukę, jaka

powstanie po spadku czterech najgor-

szych zespołów, a pozostała trójka fi-

nalistów musi zadowolić się Irugą

Ligą.

Do II-ej Ligi wcliod?ą również drn-

ły są już słabsze, przyczym często- rentem.

chcwska Skra, mając doświadczenie z W grupie ostatniej widzimy dwu kan-

zeszłorocznych rozgrywek o awans ; dydatów do pierwszego miejsca — Le-

do Ligi, winna wyprzedzić w tego-

rocznym wyścigu Polonię.

Najsilniejszą jest chyba grupa

Il-ga. Mistrz Śląska Baildon jest ze-

społem silnym i wyrównanym, a Po-

chię i Gdańska i Lubliniankę. Lechia

już w roku ubiegłym zdobyła wiele m>

znania sa mrą ambitną poatawf w fina-

łowych rozgrywkach o mistrzoetm> kla-

sy A. Obecnie pokonała grośną Godanię

i znajduje się w doekoaałej formie. La-

blinianka zmieniła skład, odmłodziła

drużynę, wzmocniła ją całym szeregiem

nowych graczy i dzisiaj jest nadzieję

Lublina, który marzy • pierwszym klu-

bie ligowym na swym terenie.

Mistra Warszawy Bzura jeet słabszy

od dwu wymienionych zespołów, powi-

nien jednak dać sobie radę z olsztyńską

Gwardią i tym samym dostać się de II

Ligi.

Reasumując, jako kandydatów do I-ej

Ligi wskazujemy Baildon, Radomiaka

lub Lechię, a pięć drużyn, które wrócą

do klasy A stanowić będą naszym zda-

niem Polonia (Przemyśl), Rcsovia lub

PZL, Gwardia (Szczecin), Wid lub Pie-

chur i Gwardia (Olsztyn). Pozostałe ze-

społy utworzą drugą Ligę. (gte)

Zarząd PKS wyznaczył następującą obsa-

da sędziowską:
O czerwca — Zawody e Puchar gen.

Bończy-Uzdowsklego: Lublin — Radom w

Lublinie sędz. Krukowski W-wa.

U czerwca
- Puchar Iw. Kałufy: War-

szawa
— Poznań w Warszawie — Ceber

Śląsk.
4 lipca br. — Puchar Ziem Odzyska-

nych: Śląsk Opolski — Pomorze Zach. w

Zabrzu lub Gliwicach — Mohyła — Kra-

ków; Oolny łląsk — Mazury wa Wrocła-

wiu — Brzuchowskl Warszawa.

U czerwca bt. — Mistrzostwa Między-
okręgowe na rok 1948:

Grupa I — RKS Zagłębia — Skra w Dą-
browie G6m. Nowak Opole; Polonia —

Chełmek w Przemyłlu Madej St. lublin.

Grupa II — śląsk Opolski — Pomorza

Opola — Trzmiel A. Zagłębia; Rzeszów—

Śląsk — Kulczyk I. Kraków.

Grupa III — Dolny Śląsk — Pomorze

Zaeh. — Fischer F. Poznań; Poznań — Ra-
dom — Grabiec F. Śląsk.

Crupa IV — Podlasia — Białystok w

Siedlcach — Augustyniak W-wa; tódt —

Kielce — lazarewlcz K. W-wa.

Orapa V — Warszawę — Lutyin — Budż-

ko J. Kielce; Mazury — Gdańsk — Sta-

chowicz Z. Pomorze.

4 llpea Klasa Państwowa — Garbarnia

AKS w Krakowie — Bukowski K. Radom;
Cracovia — Polonia (Byt.) w Krakowie —

Nowakowski A. Warszawa; Legia — WS-

„i morzan:n z Torunia potrafił w roku
ri i trzeci zespól każdej grupy, a ty lic o | , .

. <,• ! ubie łym uzyskiwać takie wyniki,

(jak 1:1 z Cracovią. 3:1 z Rymerem,

,2:2 z RKU i 2.0 z Radomir,k'.em. Ko-

ŁYWACKIE mistrzostwa stolicy

zgromadziły na starcie około

409 m st. dow. 1) Ludwikowski (El.)
6:04,2; 2) Zelman (YMCA) 6:09,2; l) Jar-

moluk (AZS) ó:28,2; 1C0 m st. grib. 1) Ja-

błoński (El.) 1:19,6; 2) JSrmoluk (AZS)

grupie II-ej czwarty klub ma azanse

na awans, pod warunkiem jednak, że

pokona drużmę wicemistrza Śląski. . .

Rozgrvwki w klasie A nie są jeszcze ' le,arZE toruńsc
y ^r uty^ amfc:tną | 200 zawodników. Najliczniej obesła-

ZŁkońc-one we v -tkich okrę*a(h ii1 ma)ą wsze,kle danc
-

ab Y nawiązać ły mistrzostw* Polonia, Y. M. C . A. 11:26.6: 3) Ludwikowski (El.) 1:29,0; 109 m

.

"

;
° .'. Iz Baildonem równorzędną walkę o i A Z S i sŁ k!as

-

—

Jabłoński (El) *)
podokręgach, a poza tym od czego. są , Piast al- Największy sukces odniósł młody ' Urbańskl (EI > 1:2 *' 5; 35 (H->
najrozmaitsze protesty i kruczki regu-

!
£-ę

K '
. A,7< suKces oomosi mioay 1;28 4; 2G6 ffl g|_ k,QJ_ _ Urbański {E))

Jabłoński, który bezkonkurencyjnie, 3:18i2; 2) Brelter (Pol.) 5:25.4; 3) Jankow-

wygrał 100 a wszystkimi stylami. W i ski (YMCA) 3:25,6; 4XM0 m st. dow. —

laminowe. Mistrzem Przemyśla została!^ 0 Szombierki repreicntanci Śląska

Polonia, ale zeszłoroczny mistrz Czuwaj OP^iego,
nic łatwo

"^ygaują z

prawuje się jeszcze o jakiś walkower Sz0 fbl3rki w roku ubie ^ m

były początkowo rewelacją I-ei gru-

py rozgrywek o wejście do Ligi i

swej specjalności !00 m st. grzb. o
- D Elektryczność 12:00,2; J) ElaMiycaiolfi

..»„,,„ , . , J1 ,- K : 12:05,3; 3) YMCA — 12:31,4; *X ,S8 Bł
-

siągnął 1:17,0, ale został zdyskwahfi- .
_ E|ektryczno5ć j, AZS

kowany za nieprawidłowy nawrot. | 3) Elektryczność 4:20,0 .

i kto wie... Tak samo w Olsztynie,

gdzie miejscowa Gwardia zagrożona

jest protestem ze strony jednc3o z kon ctloć
wylądowały ostatecznie na'Zadrug

;
m razem Jabłoński zaplątał K,a3a „. „„mf|^ _ slonIewski

kureniów. Sy:uacja na Dolnym Śląsku 6-tyni miejscu, to jednak mają za so- f się dwukrotnie w sznury, osiągnął: (YMCAJ 1:17 5; 200 m sŁ dow_ _ PacGwIez

daleka jest od przejrzystości a kto w
Ika wca,e ładnych wyników, z

' jednak hiesły wynik 1:19,6. Pierwsza ' (YMCA) 3:03,0; 400 m st. dow. — Pacs-

rezuitacie zostanie mistrzem tego nie! P ° lonią V/_Wa 2:2 ' z ZZK 4:3 ' ^

Polo-j próba Jabłońskiego na 200 nrst. dcw.! wicz (YMCA) 6:35,3; 180 m st. grzb. - Si-

wie nawet wysoki PZPN. jntą Swidn. 1:0. Mistrz Podokręju j wypadła zadowalająco.

Pierwsze mecze muszą zacząć się w: Rzeszowskiego, Legia z Krosna, niej Drugim pod względem wszechstron

dniu 27 czerwca i przypuszczamy, że na ności był Jariuoluk.

korskl (Elektr.) 1:36,0; 105 m st. klas. —

MOiler (Legia) I Śliwiński (Polonia) 1:36,2; I

2M m st. Mas. — MUller (Legia) 3:29,4; |

hez rewelacji
(SKS) 8:22,0; 100 m sŁ grzb. — Burzyńska
(AZS) 2:21,8; IW tn sL klas. — Burzyńska
(AZS) 1:57,0; 200 m tt. klas. — Burzyńska
(AZS) 4:C9,4; 4X10* m st. dow. — 1) Po-

lonia 8:33,0; SX«0 m na.
— 1) Efek-

trycznoiić 6:43,1 .

Klasa III: 1U m st. dow. — 1) Sauter

(YMCA) 2:00,8; (SO m st. dow. — 1) SautSf

(YMCA) S:47,0; 1M m st. grzb. — 1) Śli-
wińska (Polonia) 2:10,; 106 m st tłae. —

1) Frcnczak (Budowlani) 1:5S,0; 208 «.st.

klas. — 1) Freyer (Elektr.) 4:01,«; 4X1* «

sŁ dow. — 1) Polonia 9:88,8; !><1I8 ai

st. zm.
— i) Polonia 6:46.4 .

W ogólnej punktacji pa dwóch dniach 1)
AZS — 928,5 pkt.; 2) Eloktrycznolć — 877;

3) YMCA — 502,5 ; 4) Polonia — S73; 5)
Legia 300 pkt.; 1500. m st. dow. odbę-
dzie się w poniedziałek I wtorek o go-

dzinie 17-eJ. W czwartek rozpoczną się
rozgrywki piłki wodnej.

dzew w Warszawie — KIK E. — Zagłębie;
Watla — Polonia (W.) w Poznaniu — O-

lewckl Zb. Kraków; IKS -»• Rymer w ło-

dzi — Cerba W. Poznań; Ruch — Wisła

w Hajdukach Szperllng E. Łódź; Tarnovla

ZZK w Tarnowie — świątek M. Zagłębie.
• lipca — Klasa Państwowa- . Warta —

Ruch w Poznaniu — Aleksandrowicz a.

W-wa; Cracovia - ZZK w Krakowi. -

Warzecha P. Opole; AKS - Widzew -

w

Chorzowie Wójcik M. Wrocław.

Łlslg.

Pod adresem

Zasządu Miejskiego
w Poznania

A)<2J3 m st. dow. — YMCA 13:21,2; IX1 "

sza magistrati: ra piłkarska z właściwą'^TM ,, nAMTT c_„! Wyn^i kobiet są słabsze, niż męż- j « - YMCA 4:16,2; skoki - Ko-!

,. HlfWi KEKQRD DANII NA 5 KM m • W--•I •
, narski (Legia) 49,54 pkt.

sobie energią rozpatrzy wszystkie pro-j , czyzn .Nawet Vo, eteka n:e os.ągnęła j K|as3
l

fI® m£^ _ „ Aratyk j
testy, sprzeciwy i zarzuty i że w ciągu I Duń;zyk Paulsan ustanowił nowy ,

v 'yn:kóv.', jakich od n:ej oczek;wa-, (SKS) 1:33,0; 200 tn st. dow. — 1) Aratyk

najbliższego tygodnia teren rozgryw<-.k | rekord kraju w biegu na 5.000 mtr.,
' na

finałowych będzie zupełnie oczyszczony. ( przebiegając ten dystans w czasie

Przyjrzymy się najpierw pięciu gruj 14:32,6 min.

Po® " j W czasie tych samych zawodów

Grupa I-sza: 1) RKS Zagłębie (Dą- Larsen (Dania) wygrał bieg mnratoń-

browa Górnicza), 2) RKS Skra (Czę-' ski w 2:46:05,6 godz.

Klasa I: 1S0 m st. dow. — 1) Jabłoński

(Elektf.) 1:08,6; 2) 3a?moluk (AZS) ^1:09^ .

3) Nowak (Elektr.) 1:10,2; 200 m st. dow.

1) Zelman (YMCA) 2:46,2*; 2) Jabłoński

(Elektr.) 2:46,6; 3) Jarmoluk (AZS) 2M3,Z;

VII Krajowe Zawody Szybowcowe na się następująco: l-sze miejsce K&!-przyk cencji. Zainteresowanie zawodami bar-

Żarze ze względu na złe warunki atmo-
^ 3S0 jAł, 2-gie Szydłonski — 2-58 pkt. dzo duże. Codziennie na Żar przybywa-

ją liczne wycieczki s różnych okolic

Śląsko, w których przeważają robotnicy

i młodzież.

sferyczne rozpoczęły się dopiero 12 ' i 3-cie Co janowski — 256 pkt.

Przelot docelowy powrotny na trasie

2 * 40 km, który odbył się w trzecim

dniu Zawodów, przyniósł zwycięstwo

Ziętkowi na „Sępie" (196 pkt.) i Kęp-

ce na „Musza" (196 pkt.) . Obcj zawod-

nicy uzyskali jednakowe szybkości (41,0

km/;jodz.) . Przy czym Zientek osiąg-

nął wysokość 1.600 m, a Kępka 1615 m.

Trzecio miejsce zajęła Kenipówna 193

pkt. , czwarte Czech Glesk osiągając

największą wysokofć dnia 1.090 m (136

pkt.). Dwaj pozostali Czesi zajęli 8 i 16

miejsce.

15, 16 i 17 bm. ze względu na r.łe wa

runki atmosferyczne żadne loty nie od-

były się. 18 czerwca dął 6ilny wiatr za-

chodni, warunki były dobre. W tym

dniu odbył się lot po trójkącic o obwo-

dzie 103 km. Z powodu silnego wiatru

czołowego (50 — 60 ktn/godz.) odci-

nek Żar — Czentoria był niezwykle

trudny do przebycia. Zadania nikt nlo

wykonał. Natomiast na Czentorii zamel

dawał się Zientek, Kępka i Kasprzyk.

Burza termiczna na odcinku Czantoria
— Pilsko uniemożliwiła dalszy przelot.

Po pierwszych konkurencjach na czo-

ło wysunął się inź. Kasprzyk na „Sępie"

z ogólną ilością punktów 710. Na dro-

bni. Oficjalne otwarcie zawodów, nad

którymi protektorat objgl minister ko-

munikacji Rabanowski i dowódca wojsk

lotniczych, gen. Rotneyko, nzftąpiło w

niedzielę 13 bm. Na starcie stanęło o-

prócz zawodników polskich ekipa cze-

chosłowacka pod kierownictwem kpt.

Kurki. Czesi startują na szybowcach ty-

pu „Ważka". Ogółem w zawodach bie-

rze udział 24 zawodników.

W przeddzień zawodów odbyła się po-

sa konkursem prójia wysokości. Dobrą

formę uzyskali Zientek i pilotka Kem-

pówna.

Już pierwsze dni zawodów wykazały,

ie poziom naszego szybownictwa stale

wsrastc, co oczywiście napawa nas rado-

ścią i dumą.

W pierwszym dniu saiwodów odbyła

»ię próba wysokości. Ze względu na nie-

aby< sprzyjające warunki atmosferyczne

nic osiągnięto wybitnych rezultatów. —

Prawie wszyscy zawodnicy osiągnęli wy-

sokość ponad 1.000 m. Świadczy to o

bardzo wyrównanym poziomie naszych

szybowników. Pierwsze miejsce zajął

Adamski na szybowcu „Sęp" (1.495),

drugie Kcmpówna na „Ważce" (1.471

sn.), trzecie Zientek na „Sępie" (1.447

m), czwarte Kępka na „Musze" (1.425 I gim miejscu znajduje się doskonale za

m). Pierwsze cztery miejsca zajęli za-: powiadająca się pilołka Kempówna

Jerzy Konieczny

(SKS) 3:24,0; ¢30 m st. daw. — 1) Dutkie-

wicz (El.) 6:35,0; 100 m st. grzb. — 1);
Pietrzak (El.) 1:43,0; IM m st. klas. —'

1). Pietrzak (El.) 1:37,4; JCO m.st, klas. —:

-IMtófcsak- (SI.) 3:34,4; 4->£2Cfl-m. at~dow. -

1) Polonia 17:55,4; . 3X. 1 ®9m łm
- — l)

Elektryczność 5:10,4
^

j

KOBIETY i

Klasa I: 100 m st. dow. 1) Noworytow-
ska (AZ3) 1:42,2; 2) Zajączkowska (AZS)'
1:44,0; 3) Olszewska (AZS) 1:51,1; 4(0 m

st. dow. — 1) Wójcicka (Legia) 7:40,0; 2)
Olszewska (AZS) 8:16,6; 3) Janiszewska

:

(AZS) 8:22,4: 100 m ł|. grzb. — 1) Wojty- ;

rowska (AZS) 1:51,2; 2) Zajączkowska
(AZS) 1:58,5; 3) Noworytowska (AZS)
2:09,1; 180 m sL klas. — 1) Wójcicka (Le-
gia) 1:39,8; 2) Marcinkiewicz (AZS) 1:48,8;
3) Janiszewska (AZS) 1,4?,0; MS m st. kl .

1) Wójcicka (Legia) 3:36,8; 2) Olszewska 1

(AZS) 3:57,8; 3) Janiszewska (AZS) 3:59,2; j
4X108 m st. dow. — 1) AZS I 7:25,0; 2) i

AZS » 7:56,0; 3) Elektrycznoić 8:29,4; »X1M ,

m st. zm.
— 1) AZS 5:32,0; 2) SKS 4,29,4 . ;

Klasa II: 100 m st. dow. — Zawodna

(SKS) 1:56,2; 400 m st. dow. — Zawodna

PANII RESAKTORZII

Jest w Poznania piękna pływalnia aa

Sołacza. Ma trzy baseny. Codzleaaie wy-

wiedzą i* {przy pięknej pogadiie) stok

B tys. osćb.

Byłem w piątek dnia 11.VI -na lej pły-
walni —

w rozmowie z kasjerkę da wie-

działam się, te tego dala sprzedała «ko-

ła | tys. biletów. Poza łysa dawlodzla*

iwa się, że pływalnia te naloty do Za-

rządu Miejskiogo. Otói prosię sobie wy-

obrazi ć — to pomimo tego, io spłynęła
•d zakończenia we]ny S lata( tizy) Za-

rząd Miojski aie poczynił absolutnie iad-

nycb inwestycji aa terenie pływałai —

a

najważniejsze, la alezbudowano szatni

choć lak twierdzę w rożnowie pracowni-
cy te] pływałai, na I samema amtna ei«

zorientować — pływalnia Jost doskona-

łym przedsiębiorstwem da chodowym dla

Zarządu Miejskiego w Poznania. Owszem

Zatz. Miejski doprowadził trawniki do po-

rzędka, aczyicit baseny (ni* byty wcało

ziriszczone) słowem źrebił tylko lo, łaby
paicić w fuch Interes I ciągnąć dochódll

A toraz przystopuję do sedna izoczytl
BARDZO BYŚMY CHCIELI 2EBT PREZYDMT

MIASTA, ALBO RADKI MIEJSCY ZECHCtEU

KiEDTS Sit WYESAĆ NA PŁYWAUIII —

I ROZEBRAĆ SIĘ W „SZATNI"! To nia szat-

nia drogi Redaktorze! Ta są dwa aiaia

i baraczki poniasiaeklo: Jedea dla kobłai

(drugi dla mlatnyza. W louaiana Jakloi

i ISzS m Btnsi się rozebrać (załóżmy aię łe

i połowa na pływalni Jest kobiol I połowa
| męiciyzn). 2.500 tys. lodzi. W tym baraka

i musi się znaleft miejsce dla ifołeala

rzeczy: dla rozbierających się l.~ abiera.

Ięcych się. Jedni drugim wiatę na głowy,
złodziejstwa, krzyki, dojfela do pryszniei
do barsko fatalne, nogi znowoł labrecfi»-

ję slęl BteWEM EAtACAN NiEPOZNAH-

SKI. -

„ . .
___ ( Drogi Redaktorzeł Napisz o tem! Niecb

INICJATYWA WZNOWIENIA POS-n ; coi x(3bi,t „,eell awJ, j„x«. jsd„.
! dwa takie baraki łeby więcej było mief-

Nadzwyczajny Zjazd OMTUR zwrócił się' SCE. Wojna się skończyła 3 łata temu!

de KC OMTUR aby przes swych przed-1 Nisch Zarsąd Miejski ciągnie zysk z cze-

stawiciell w Naciolnoj Radzie Spraw j go innegol Niech nam wybuduje norma!-

Miodzieiy I Kultury FizycineJ przedstawił j no szatnia. Czekamy I czekamy.
, wniosok o wznowienie Polskiej Odznaki J Z góry dziękujemy, Jsili coi nap'sxecia
Sportew*)^ . •> ^

• tej sprawie. — Podpisy: *

Sport w Szczecinie

wodnicy, którz* latają na szybowcach ! 586 pkt. Trzecie miejsce zajmuje Zien- j atletycznej, którą zlecił mi

polskiej konstrukcji. „Sępy" zdały jni | tek 571 pkt, cnrarte Adamski 537 pkt. | /^^^i^oL .......

e«z*rr.iin w Sjmmdan — tu potivierdziły j Z zawodników czeskich Glesk znajduje j
^

a powyższe zawody
iuł „Muchy" wy- się na 10 miejscu. Trzeba jeszcze zazna-1 wyznaczył nast. zawodniczki I za

egzamin w Samedan

jeszcze swą klasę. Debiut

padł również pomyślnie. Świadczy to

wymownie o naszych możliwościach

konstrukcyjnych.

Drugi dzień zawfcdów obejmował pró-

bę wysokości, połączoną z wyścigiem

zbiorowym, na trasie 2X10 km. Wynik

wyścigu przyniósł nam rewelację. «Sę-

py" osiągnęły średnią szybkość przelo-

tową około 70 km/godz. Pierwsze miej-

ece zajął inż. Kasprzyk na „Sępie" (!)

oaifS*jąc wysokość 2.370 m i średni;

szybkość 76,6 km/godz. Warunki atmo-

sferyczne były w tym dnin znacznie

lepsse i dlatego zanotowano kilka lep-

szych wyników. Między innymi pilot

Bojinowski osiągnął wysokość 2.297 m,

a Miller 1.787 m. Szczegółowe wyniki

drugie je dnia zawodów przedstawiają

czyć, że członkowie ekipy czeskiej za-

interesowali się możliwością produko-

wania u siebie naszych szybowców z li-

TOUR DE FRANCE

30 bm. nastąpi w Patyiu slart do „Tour
de France" międzynarodowego wyicigu
kolarskiego dla zawodowców. Trasa wy-

ścigu wynosić będzie 4.923 km I biegnie
w tym roku częściowo przez Wloehy I

Belgię. Na przebycie tego dystansu, po-

dzielonego na 21 etspów, zawodnicy zu-

żyję ponad 3 tygodnia. W czasie wyici-
gu przewidziano jeit 3 wypoczynków:
6 llpea w Biarritz, • w Tuluzie, 14 w Can-

nes, 17 w Alx les Balna1 I 20 lipca w

Mulhous*.

W wyicigu weźmie udział 13 zespołów
kolarzy zawodowych, po 10 zawodników

katdy, z i państw: z Wioch, Bolgll, Ho

landil, Luksemburga, Szwajcarii I Francji

O wejście do kl. A odbyło ilę w czwar-

tek pierwsze spotkanie pomiędzy mistrza-
mi grup Łobzowianką I Bleianowlanką z

wynikiem 4:2 (2:0) dla Bieianowianki.

„ Orlęta" krakowskie udają się w

lipcu na 4-tygodniowa tournee po Zie-

miach Odzyskanych, w czasie którego
rozograję 11 spotkań w następujących
miejscowościach: JolenleJ Górze, Wał-

brzychu, Wrocławiu, Szczecinie, Koszali-

nie, Słupsku, Gdyni, Gdoń9ku, Bydgoszczy,
Ostródzie l Olsztynie, skąd w dniu 9

sierpnia nastąpi powrót do Krakowa. Na

tournee wyjadą dwlo pełne drużyny
„Orląt" z rezerwami, lezam 25 osób, nie

licząc kierownictwa. „Orlęta" rekrutować

się będą z klubów: Cracovll, Garbarni,
Wisły, Dąbsklego, Grobli, Korony, Szcza-

kowiankl. Zwierzynieckiego, Gwardii, Ble-

tanowiankl, Łobzowiankl, Wolanll. Podgó-
rza I in. Ostateczny skład ustalony zo-

stanie po zawodach z reprezentacją Ju-

niorów Krakowa, które odbędą się w dn.

27 bm. Jako przedmecz rozegane zostanie

atrakcyjne spotkania oldboyów Krako-

wa z oldboyami Polski.

^ Krakowski OZLA Intensywnie przygo-

towuje się do wielkiej Imprezy lekko-

j atletycznej, którą zlecił mu PZLA, do II
•" ^—' ' wyznaczonej

Stadionie Miejskim w

PZLA

zawodni-

ków: Brockównę, Dobrzańską, Drzewiecką,
Flakowi cz, Gębolisównę, Gburkównę,
Wajs-Marcinkiewlcz, Mltanową, Moderów-

nę, Nowakową, Sinoradzką, Stachowicz

oraz Adamczyka, Buhla, Bonieckiego,
Dzwonkowikicgo, Gieruttę, Grzankę, Kie-

łasa. Kiszkę, Kuźmickiego, Lipskiego, ta-

rnowskiego I Statkiewicza.

^ Mistrz kl. A Krakowskiego OZPN —

ZKS Chełmek wystąpi w międzyokreso-
wych rozgrywkach o wejście do Ligi w

nast. składzie: Ptasińskl II, Pliszka, Guz-

da, Ptasińskl I, Gach, Laska, Zatorski I,
Borowski, Zatorski III, Zatorski II, Bobrow-

ski, Marcak.
^ Prezes Łagiewlonkl — Kwatnlewskl

został dotywotnlo zdyskwalifikowany zs

nieodpowiednie zachowanlo się ns boi-

skach sportowych, miejscach publicz-
nych oraz lokalu KOZPN.

Juniorzy krakowscy po sukcesie od-

niesionym nad juniorami Morawskiej O-

strawy otrzymali zaproszenie do Pragi na

rozegranie zawodów z juniorami stolicy
CSR.

•4r Trener PZB F. Stamm przebywał przez

10'clnl w Krakowie, przeprowadzając kur-

sy na Instruktorów bokserskich. W roz-

mowie z przedstawicielem Przeglądu
Sportowego Stamm wyraził się, te Kra-

ków posiada dobr|) materiał zawodniczy
i instruktorski, potrzeba mu tylko na

dłuższy czas dobrego trenera I niemniej
dobrego Instruktora.

„SZOMBIERKI" MISTRZEM OPOLA

Decydujący o mistrzostwie klaty A Ślą-
ska Opolskiego mecz piłkarski między
RKS „Szombierki" a gliwickim „Piastem"
zakończył tlę zwycięstwem „Szombierek"
w stosunku 2:0 (1:0). Bramki dla zwycięz-
ców strzelili: Krasówka i Fuchs.

Sędziował ob. Grabiński. Widzów ek.

7 tysięcy.

„LEGIA" (KROSNO) MISTRZEM RZESZOWA

Decydujące zawody o tytuł mlstrze kl.

A okręgu zeszowskiego rozegrane ns

boisku „Tarnovil" w Tarnowie, zakończy-
ły się zaslutonym zwycięstwem „Legli"
(Krosno) nsd „Resovlą" 2:0 (0:0).

Oblo bramki zdobył Bisztyga. Zawody
prowadził sędzia Mohyła.z Krakowa.

ŚWIDNICA WYCOFUJE Się
Finałowy mecz piłkarski o tytuł mistrza

dolnośląskiej klaty A między KKS „Burzą"
a RKS „Patawaglem" zakończył się wyni-
kiem remisowym 1:1 (0:0),

W drugim spotkaniu wrocławski IKS wy-

grał walkowerem 3:0 z „Polonią" (Świd-
nica), która wycofała się z dalszych roz-

grywek.

TRZY REKORDY W OLSZTYNIE

OLSZTYN, 20.6, Trzy rekordy okr*

£u mazurskiego ustanowiono podczas
lekkoatletycznych zawodów młodzie-

ży szkół ired&ich. Utalrntowafifc 11«

wieka osiągnęła na 60 a 8.2; najlep*
szy iredniodystansowiao Olsztyna
Przyborowskt przebieg! 800 tt w

2:06,7, Gajdzis skoczył wzwyt 175. Nó

wi rekordziści okręgu są członkami

MKS Lechia (Olsztyn).

SZCZECIN, 20. 6 . (TeL wł.) W

dniach 19 i 20 bm. odbyły się w Szcze-

cinie mistrzostwa lekkoatletyczne okrę-

gu. W mistrzostwach padły trzy nowe

rekordy okręgowe, a mianowicie: w bie-

gu na 400 m Bulił (AZS) uzyskał czae

52,9, w skoku wzwyż Wiśniewski (Odra)

oraz Tuzik (Ognisko Słupsk) uzyskali

wynik 164,5. W oszczepie pań Moźdżyń-

ska (Ognisko Słupsk) * uzyakaia wynik

28,81. Ogólny poziom wyników nie był

wysoki z powodu złego etanu boiska.

Poszczególne konkurencje dały na-

stępujące rezultaty: kobiety — bieg na

60 ni: Turkowska 8,9, 200 m Turkow-

ska 30,7, skok w dal Turkowska 4-15 cm,

(kok wzwyż Możdiyńska 126, dysk Moi-

dżyńska 27,58 .

I Mężczyźni: 100 m Buhl 11 sek. 2)

Kałuża 11,4. 3) Żujewicz 11,5; 800 m:

1) Okrój 2:10,9; 1.500 m. Okrój 4:21,7;

4X100 m: 1) AZS 47,3; skok w dal—

Buhl 600; kula — Nowiński 12,34; dy«k

Kowalczyk (Pionier) 35,33. 2) Błażniak

33,82; trójskok: 1) Tuzik 12,47. 2) Pa-

ehul 12,40; tyęzka — Pachoł 300.

SEZON MOTOCYKLOWY

SZCZECIN, 20.6 (TeL wl.) . V nie-

dzielę adbyło w? w SwncWi «twarda

sezonu motocyklowego, Mrganlzowaoe
przez sekcję motocyklową ZKS Odra.—

W gadzinach rannych odbyła się mśtta

iw., po której nastąpiło poświęcenie 70

maszyn oras defilada ulicami miasta.

I'o południu odbyły się na terze zawo-

dy motocyklowe przy udziale 14 zawód-

ników. Wyfcig odbywał się na dystan-
sie 5 ekrąleń tont (2 km). W półfina-
łach ewyciężyli: 1) Knapaki (Odra) w

czasie 1:43,8 w kat. 200 ccm, w kat. 350

ccm. cwycięźj} PSjarczyk (Sztorm) —

1:38,7; w kat. 500. cen. awyciełył Cle-

plak (Odra) 1:45.

Finał odbył się ns dystansie 10 eter*

żeń toru (4 km) — awydęiył Knapski
(Odra) na NSU w czasie 3:07,8, 2) PI-

jarczyk (Sztorm) ha maszynie Royal
350 Ccm. w czasie 3:11,5.

Na zakończenie odbyły się pokazy,
popisy akrobatyczne ocag rozdanie lio*>

aych i b. cennych nagród.

WPŁAW PRZEZ SZCZECIN

SZCZECIN, 20.6 (Tal. wł.) . W. dniu 27 bm,
odbędzie się w Szczecinie b. ciekafca

Impreze pływacka „Wpław przez ..Szcze-

cin" w ramach Święta Morzę. : Z poza
Izczedna zgłosił się Tadllng (Warta Po-

znań), dwukrotny zwycięzca wytclgu w

r. 1946 I 47, spodziewany Jesi też przy-

jazd Ramoli. WyScig odbędzie się na dy-
stansie 2 fcn (od dworca głównego do

Wałów Chrobrego). Poza tym na dystan-
sie SCO m dla młodzików oraz kobiet.

SZCZECIN — GLIWICE V/ TENISIE

SZCZECIN, 20.6 (Tel. wl.) . Tenisl!cl

szczecińscy melteństwo Tłoczyńscy, Ga-

domski I Cislp wyjełdżają w dniach .27

do 29 na turniej tenisowy o mistrzostwo

Bielska. Toczą się też pertraktacje mię-
dzy szczecińskim KS o mecz tenisowy x

Gliwicami w dniach 25 I 26 czerwca. Prócz

wymienionych jut na mecz w Gliwicach

pojechałby jeszcze Kslężopolskl.
CZESCY PIŁKARZE W SZCZECINIE

SZCZECIN, 20.6 (Tel. wl.). -Drużyna cze-

chosłowacka z Brna „Kralovo Polo" na-

leżąca do I dywizji zwróciła się do PKS
w Szczecinie z propozycję rozegrania 2

spotkań piłkarskich w dniach 1£ i 17 lip-
ca. Kralove Pole w tym czasie powracać
będzie 2 Holandii.

Kralove Pole gościło na tournee w Ho-

landii, gdzie odniosło kilka sukcesów: ż

reprezentacją Hagi 2:0 z Groningiem 13

oraz z klubem ADO Hega 4:0.

W dniu 19 bm. przyjeżdża de Szczeci-

na drużyna częphpslowacka AF Kolln, kló-

ra rozegra spotkania piłkarskie ze szcze-

cińską Gwardią. W niedzielę 27 bm. Ko*

lin gra tr Słupsku z tamtejszą drużyną
Gwardii.

Tu m&wi

Lublin
Mecz pliki nożnej pomiędzy repre;.

^
-

.

tacjaml lubelskich wyższych uczelni przy-

niósł zwycięstwo, słuchaczom' UMCS 5:2

(1:1). Bramki dia zwycięzców uzyskali:
Turczaflskl — 5, Zalewski J Respond —

po 1. Dla KUL-u — Dobrowolski I Wrol-
nlak. Do przerwy gra wyrównana, w dru-

giej polowie zaznaczyła się kondycyjna I

techniczna przewaga UMCS. Sędziował
W. Kalbarczyk. .

W ramach Dnia PZPN Gwardia z Lu-

blina pokonała w Lubartowie Lewart 4:0

(J:0), a ZZK Sygnał z Lublina uległ »

Chełmie miejscowemu ZZK 5:1 (4:1). Sę-
dziował ob. Berezackl z Chełma.

"Jr w Hrubieszowie zorganizowano po-

kazowa. zawody lekkoatletyczna. Wyniki
w konkurencjach żeńskich: 60 tri Popków-
na

— 8,6, sztatela 4X«f) — Gimn. Kra-
wieckie, skok w dal ~ Wawrzynowlczów-
na 4,20. Konkurencje męskie: 100 m

—

Kołcluszko J. 12 sak., w dal — Anloniuk

5,57. W pokazowym meczu szczyplornlaks
Gimn. Ogólnokształcące pokonało Gimn.

Mechaniczna 10:1.

•ję KKS Ruch w Zamolclu zmienił nazwę

ns KS ZZK Ruch. Zmiana nazwy nia po-

ciąga za sobą zwolnień zawodników.
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VIZIRU — KOŃCZAK 8:6, 6:1,
3:6, 2:6, 6.-3

Zaczęło się obiecująco. Po 15 minu-

tach Kończak prowadzi 4:1. Gra jed-

nak za krótko, Viziru umiejętnie wy-

kańcza takie piłki i wyrównuje 4:4.

Dobry plassing Polaka daje mu pro-

wadzenie 5:4 (na trybunach — cisza)

40(151 Trzy piłki setowe! Nic z tego,

Rumun wyrównuje 40:40. Zacięta wal-

ka. Polak ma jeszcze dwa razy prze-

wagę, lecz nie umie tego wykorzy-

stać, robiąc często proste błędy 5:5.

Serwis Kończaka i dobre minięcia

przy siatce, dają mu jeszcze raz pro-

wadzenie 6:5, Rumun atakuje przy

siatce 6:6, prowadzi 6:7 i wygrywa

seta 6:8.

Drugi set, to ciągłe ataki Viziru,

który prowadzi grę 1:0, 1:1, 2:1, aż

do 6:1. Kończak jest b. wolny.

Wzmacnia jednak i wydłuża piłkę i

jednocześnie stara się zwolnić narzu-

cone przez Rumuna ostre tempo. U -

daje mu się to przy stanie 0:2 dla

Viziiru w trzecim secie. Polak wyrów

nuje na 2:2 i prowadzi 3:2, 4:2, 4:3,

5:3 (b. częste błędy Vizini) 6:3.

Przerwa.

W 4 secie Polak gra b. dobrze 1:0,

2:0, 2:1, 3:1, 4:1, (doskonałe loby

Polaka) 4:2, 5:2 i 6:2. Viziru dał so

bie narzucić system zwolnionej gry

Polaka. W ostatnim jednak secie o-

trząsa się z tego szybko, rusza do a-

taku Do stanu 3:3 — walka. Tu Koń

czak załamuje się, traci siły (?) i

tizy ostatnie gemy oddaje niemal bez

walki.

nawet prowadź? 6:5 i 7:6. Ale to jest

wszystko. Trzeci set obnaża nasze duże

jeszcze braki i przewaga Rumunów

wzrasta widocznie. Skonecki wypadł sła-

biej od Bratka. U gości Schmidt taktycz

nie doskonały.

KOŃCZAK — CARALULIS
7:5, 6:3, 2:6, 10:8

Zaczęło się źle. Caralulis był począt-

kowo szybszy od Polaka i rychło pro-

wadzi 2:4, 3:4, 3:5, ale FolaJc umiejęt-

nie zwalnia grę, dąży do walki na prze-

rzut, gdeie jest regularniejszy, wyrów-

nuje na 5:5 i zdobywa pierwszego seta.

W drugim Caralulis gra wręcz źle. Nie-

ruchliwy, przyciągany do siaitiki gubi 6ię,

do szybszych piłek nie dochodzi. Koń-

czak gra jak maszyna. Set 6:3.

Nagły zryw Rumuna, który gwałtow-

nie przyśpiesza grę, zaczyna chodzić do

6iatki. Kończak puszcza tego seta w o-

statn-ich gemach, nie chodząc do trud-

niejszych piłek.

W czwartym walka jest emocjonująca

szczególnie zażarta. Walka wyłącznie

na przerzut. Caralulis boi się atakować

w lawiczu
POZNAŃ, 20.6 (Tel. wl). W ramach

mistrzostw Ligi Żużlowej odbyły się za

wody w Rawiezu. Zwycięstwo odniósł

zespół GMK (Gdańsk) — 22 pkt. przed

„Tramwajarzem" — 15 pkt. i Motoklub

(Rawicz) — 11 pkt.

Indywidualnie zwyciężył Nikietyn

(GKM) — 9 pkt. przed Kamrockim

(GKM) 8 pkt. Najlepszy czas i nowy

rekord toru ustalił Nowacki (Motoklub
— Rawicz) czasem 2:13,6. Widzów po-

nad 3.000 .

Wszystko sprzysięgło się przeciw lekko-

atletycznym ., mistrzostwom „ «tęgiej
"ńto dopisefa/: zawiedli, t'żaŚd'iWl6V'. ^

ttrcr

spieszyło się organizatorom. W tych wa-

zostwa wypadły beznadziej-

CARARULIS — SKONECKI

3:6, 6:8, 6:4, 7:9

Skonecki zaczyna serwisem i pro-

wadzi 1:0, 2:0, 3:0. Gra coraz lepiej,

długą, twardą, dobrze plasowaną pił

ką. 3:fi 4:1, 5:1. Polak panuje nad

grą, prowadzi ją bezapelacyjnie. 5:2

(proste błędy Polaka) 5:3 i 6:3. Je-

den z najlepszych setów, jakie wi-

dzieliśmy rozegrane' przez Skoneckie-

go, Caralulis był bezwadny. Gaz Po-

lska trwa jeszcze przez jakiś czas . w

2 secie. Skonecti'prowadzi ? 1:0, 2:0,"

2:1, robi rażące błędy 2:2, 3:2, 4:2

5:2 (!), I tu następuje moment zała-

mania. Polak coraz częściej popełnia ( Gierutto, na którego start czekaliśmy z

najprostsze błędy, skwapliwie wyko- wielkim zainteresowaniem, oszczędza się

rzystywane przez rutynowanego prze' P rzsd eliminacjami w Krakowie 1 wyje-

eiwnika, który zaczyna nabierać wia-

ry w możliwości zwycięstwa 5:3, 5:4,

5:5, 5:6. Skonecki skupia się 6:6, ata

kuje 7:6 i 8:6. Huragan braw,

Trzeci set to jeszcze 15 minut do-

brej gry Polaka, który prowadzi 1:0,

2:0, 2:1, 2:2, 3:2 i traci siły, zwalnia,

mięknie w grze, przechodzi na prze-

rzut, do defensywy. 3:3, 3:4, 3:5, 4:5

(bardzo piękny zryw Polaka), ale set

4:6 dla Caralulisa, przyczyni ostatnia

piłka „chodzi" 42 razy i kończy ją

zupełnie prosty, dziecinny błąd b.

zmęczonego Polaka.

Przerwa jest krótka. Czwarty set to

walka o przerzut piłki, gemy ciągną się

w nieskończoność do stanu 2:2. Zmrok

przerywa tę monotonną, acz. nie pozba-

wioną bardzo wysokiego napięcia ner-

wowego (obaj grnrzc plus widownia —

nieczuli (?) —

są tylko sędziowie li-

niowi).

Dogrywka nn drugi dzień. Skonecki

oiaczj-na ją podobnie —

na przerzut.

Czy zrobił słusznie? Wygrał, trudno nam

krytykować, ale sedzimy, że przerzut

nie leży w stylu gry Skoncckiego, roz-

kleja go, wybija z uderzenia. Inna rzecz,

że styl gry Caralulisa być może zmu-

szał Polaka do takiej, a nie inej gry.

Walka do stanu 6:6 ciężka, mmiej wię-

cęj, równa. Przy 7:6 Skonecki ma 3 me-

czowe piłki. Zawodzą nerwy. Jest 7:|j)i
anów Polak prowadzi 8:7. Długi, wy-

czerpujący gem kończy wspaniały, ostry

backliand Polaka w sam rożek kortu.

Stsn meczu 2:1 dla Polski.

przy siatce precyzyjnie parę razy minię-

ty. Przy etanie 4:1 dla Polaka Rumun

ryzykuje jednak kilka wypadów do eiat

ki, które przynoszą mu pewne punkty.

Dociąga do 5:4. Kończak ma 3 piłki me

czowe, wszystkie trzy niewykorzystane!

Rumun wyrównuje 5:5 i gra ciągnie się

w nieskończoność ze emiennyim szczęś-

ciem. Obaj gracze na końcu kortu. Przy

stajiie 8:8 Kończak wzmacnia piłkę i

przy 9:8 i pierwszej piłce meczowej

kończy wreszcie grę wśród huragano-

wych braw. Kończaka znoszą na rękach

z kortu. Polska prowadza 3:2.

SKONECKI — VIZIRU

4:6, 6:1, 0:6, 6:4, 6:3

Skonecki w spotkaniu tym zasłużył na

notę bardzo wysoką. Ktoś powiedział:

„Nie tyle grał świetnie ile świetnie wy-

grał"... — i miał rację.

Rumun rzucił się do walki, jak szaton.

Chodził stale do siatki, dwoił się, troił,

robiinzonował, koziołkował, pokajał kil-

ka świetnych zagrań, lecz kiedy był mi-

jany przy siatce irytował się. Jednym

słowem — żywioł! Wyczerpał się ner-

wowo za prędko i... niepotrzebnie. To

jednak bardzo dobry gracz, lecz nieopa-

nowany.

Skonecki miał zrywy i w trzecim se-

cie wyraźny niż psychiczny, który jed-

nak potrafił opanować. Tym wygrał

mecz. W di-ugim secie grał dobrze, ale

jeszcze lepiej w 4-tym. To zupełnie roz-

lclciło Viziru. Piąty set, decydujący, Po-

lali poprowadzi pewnie 1:0, 2:0, 3:0,

4:1, 4:3... widownia zamarła, bo widmo

wyrównania zawisło «dawało się nieu-

chronnie. Polak znów zaciął zęby i seta

ukończył brawurowym atakiem, długimi

bardzo mocnymi i doskonale planowa-

nymi piłkami.

•"^OTSTł

Polska prowadzi 4:2 i potkanie ma

wygnme.
*

Po meczu w obozie polskim panowa-

ła oczywiście radość. Skonecki i Koń-

czak obaj jednogłośnie stwierdzili, śe

najwięcej kłopota mieli x b»ckhandem

Caralulisa. Groźniejszy jest jednak Vi-

zirn.

Rumuni bardzo narzekają na sędziów

liniowych (Polacy też!), twierdzą, że

kos jest za wolny i w ogóło grali poni-

żej swej normalnej formy. Ni® sądzili,

że Polacy zrobią tak duży postęp w cią-

gu miesiąca. Bardzo im się podobął Sko.

necki. Łatwość jego uderzenia i długość

Dobre wyniki motocyklistów
ale w kasie deficyt 200 lys. zł

KATOWICE, 29.4 (Teł. wl). Pierw

sze iułlowe Murftdy motocyklowe na

Muchoweu pad Katowicami zgromadzi-

ły na starcie trzy zespoły, • na trybu-

nach 1.000 widtów. Na tak małe zainte

resowame publiczności wpłynęła fatal-

na deszczowa pogoda. Prze szkód siła

ona licznym śląskim miłośnikom zawo-

dów motocyklowych, nie przeszkodziła

natomiast motocyklistom, którzy wyka-

zali bardzo dobre opanowanie technicz-

ne i wiele ambicjL

Pierwsze miejsce zdobyła Pogoń • (Ka-

towiee) w składzie:' Breilauer, Draga,

Hennek Jan, «dobywając 20 pkt., 2) Po

lonia (Bytom) w składne: Jankawski,

Porosrewski, Paluch — 19 pkt* I J)
SSM (Gdynia) w składiie: Sowa, Gfcn-

pilki. Przyznają lojalnie, że Jędrzejów- rek, Pawłygzcze — 11 pkt.

ny poziom

runkach r

nie.

Gierutto

chał z Warszawy. I bez niego Syrena
zdobyła pierwsze miejsca w walce o pu-

char prez. Tołwińskiego 393 ptt. przed
legią 18T.

Najciekawszym punktem programu był
bieg na 1500 m Zwycięstwo Feryńea ze

Staniszewskim jest wielką niespodzianką.
Ferynlec prowadził od startu do mety,
Na ostatnich 300 m odparł, nie bez trudu

coprawda, trzy ataki Staniszewskiego,
i Dzięki tej walce osiągnięto możliwy czas.

Za tą dwójką przybiegł na metę obie-

cujący junior Syrany, Dobraczyński. Chło-

pak osiąga nio tylko dobre czasy, umie

tekże rozwiązać zadania taktyczne, co

dowiódł w walce z Czajkowskim.

Dobrze wypadł zwycięzca na ""400 m,

Kaufman. Nie mial konkurencji, a czas

osiągnął dobry. Można oczekiwać od nie- |
go dalszej poprawy.

Słabiej niż się spodziewano skakał Mo-

rończyk. Gburczyk, Zwoliński, Kowalski

osiągnęli wyniki na swym normalnym pc-

ziomte.

Zawodom w pierwszym dniu przyglądało
się około 200 osób, w drugim ze wzglę-
du na pokazówki w szermierce I zapa-

sach około 3000. Te trzy tyslqco nla bę-
dą się z pewnoiclą zaliczać w przyszło-
ści do zwolenników lekkoatletyki.

STANCEŚCU —

JĘDRZEJOWSKA 4:6, 3:6
Rumunka prowadzi 0:1, 0:2 (raczej

dzięki błędom Polki), 1:2, 2:2, 2:3. Od

tego stanu Polka „wchodzi" w uderze-

nie, serwis staje się coraz lepszy, wy-

chodzą atomowe 6trzały 3:8, 4:3, 5:3,

5:4 i 6:4. W drugim secie przewaga

Polki wzrasta. Jędrzejowska panuje nie- szczak (AZS) 605 ; 3) Kowalski (L.)

podzielnie na korcie i choć nie grzeszy

bynajmniej regularnością —

wygrywa

seta z zupełną łatwością. Na dobrą

•pcawę trzy oddane gemy były niepo-

trzebne.

SCHMIDT, CARALULIS —

SKONECKI — BRATEK
6:2, 9:7, 6:2

Niby pozornie walka początkowo wy-

równana, ale jednak punkty zbierają

ciągle Rumuni, minio że Schmidt po-

czątkowo nierówny. Walka- zawiązuje

dopiero w secie drugim. Gemy zdo-

bywane są równo i Polacy dwukrotnie

WYNIKI TECHNICZNE

Mąłczyinl: 100 m
— 1) Milewski (Legia)

11,5; 2) Łopuszyńskl (Syr.) 11,6; 3) Kauf-

man (Syr.) 11,6; 208 ro
— 1) topuszyńskl

(Syr.) 23,5; 2) Kaufman (Syr.) 23,8; 3) Bu-

kowski (Syr.) 24,2; 400 m
— 1) Kaufman

(Syr.) 53.3; 2) Konrad (Legia) 54,4; 3) Gry-
giel (Logia); 808 m

— 1) Staniszewski

(Syr.) 2:05,0; 2) Piotrowski (AZS) 2:07,0; 3)
Doliński (SKS) 2:11,1; 1500 m

— 1) Fery-
niec (niest.) 4:14,5; 2) Staniszewski (Syr.)
4:14,9; 3) Dobraczyński (Syr.) 4:20,0; 5068 m

1) Ferynlec (r.iest.) 16:35.2; 2) Czajkowski
(Syr.) 16:39,i; 3) śmigielski (L.) 16:43;

10.000 m
— 1) Giuszcz (S.) 36:04,6; 2) Ru-

slewski (Zryw) 36:04,6; 110 m pl. — 1)
Kołacz (S.) 19,0; 2) Żukowski (L.) 20,7; 3)
Sobek (SKS) 21,2; 408 m pł. — 1) Kauf-

man (S.) 1:02; 2) Żukowski (L.) 1:04,1; 3)
Kołacz (S.) 1:10,2 .

Kual: 1) Pieńkowski (SKS) 12,53; 2) Woź-

niak (S.) 12,43; 3) Kołacz (S.) 11,10;
dysk: 1) Kowalski (l.) 39,16; 2) Kołacz

(S.) 38,20; 3) Woźniak 36,72;
I oszczep: 1) Gburczyk (S.) 55,44; 2) Flr-

long (l.) 46,53 ; 3) Śmigielski (S.) 42.32;

dal: 1) Milewski (L.) 6,42: 2) Ku-

602;

w zwyż: 1) Zwoliński (S.) 175; 2) topu-

szyński (S.) 157; 3) Piątkowski (SKS) 157;

tyczka: 1) Morończyk (S.) 355; 2) topu-

szyńskl (S) 320; 3) Morzyżek (S.) 300;

trójekok: 1) Głuszek (AZS) 12,05; 2) Ku-

szczak 12,03; 3) Kaufman 11,42;
4X40 "

m: 1) Syrena 3:55,6 (Kaufman, to-

puszyńskl. Czyżewski, Staniszewski); 2)
Legia 3:57,8; *X100 »: 1) Syrena 45,7; 2)
Legia.

Kobioty: <0 m
— 1) Szublolska (SKS) 8,5;

2) Rudzińska (SKS) 8,6; 3) Wassorab (SKS)
8,9; 100 .mi 1) Wassorab (SKS) 13,8; 2) Ta-

rasiewicz- (SKS) 14,0; 3) Szublolska (SKS)
15,0; 200 m: 1) Bielakówna (Zryw) 30,7; 2)
Gródecka (Głuch.) 31,4; 3) Kłosówna (Lo-
gia) 31,9; 500 m: 1) Pokora (SKS) 1:45,8;
2) Kleczkowska (S) 1:43,0; 3) Sqchocka
(SKS) 1:51;

w zwyi: 1) Wasserab (SKS) 123; 2) Ta-

rasiewicz (SKS) 118;, 3) ,,Pj3kęratl (SKS) t.1 ,1S;
hu dali • 1) RudfriWiatf

•

BYDGOSZCZ, 20.6 (Tel. wl,) . Mistrzo-

stwa Pomorza pań I panów zo wzrlędu
na odbywające się końcowe egzaminy
szkolne zgromadziły małą liczbę zawod-

ników. Na starcie stanęli zawodnicy Wło-

cławka, Torunia I Bydgoszczy. Z osiągnię-
tych wyników na uwagę zasługuje 47,23
Masłowskiego w rzucie miotem. Na po-

ziomie utrzymuje się jeszcze Duneckl,
zwyciężył on w 5 konkurencjach. U pań
nieźle zapowiada się Orsztynowlcz.

Wyniki uzyskano następujące: 1C0 m 1)
Duneckl (Pomorzanin) 11,3; 2) Oźminkow-

ski (Orzeł Wl.) 11,4; 200 m: 1) Dunecki

24,0; 2) Oźmlnkowski 24,2; 400 m: 1) Za-

ręba (Pom.) 53,4; 2) Zalewski (Gr.) 53,6;
300 m: 1) Tokarski (Pom.) 2:06,2; 2) Lewi-

cki (Pom.) 2:07,2; 1500 m: 'Tokarski I Le-

wicki (Pom.) 4:22,2; 5000 m: 1) Osiński

(HKS) 16:36,9; 110 m pl.: 1) Dunccki 16.0;

400 m pl.: Zalewski 1:02; 4X100 m: 1)
Orzeł Włocławek 46,0; 2) HKS 47,2; 4X«0

1) Pomorzanin" 3:43,2; 2) Orzeł 3:44,1;
j w zwyż: 1) Siemiątkowski 173; 2) Twar-

dowski (Orzeł) 166; w dal: 1) Oźmlnkow-

ski (Orzeł) 636; 2) Szwajlcov/ski 624; trój-
skok: 1) Wajnberg (HKS) 12,6-1; 2) Oimin-

kowski 12,28; tyczka: 1) Kaczmarek (HKS)
310; 2) Kurdelski (Brda) 310; kula: 1) Du-

nccki 11,40; 2) Sobecki (Pom.) 11,33;
dysk: 1) Dunecki 33,92; 2) Maciejewski
(HKS) 37,CO; oszczep: 1) Lubojomskl 37,72;
2) Mikrut 47,13 (oba] r HKS); młot: 1) Ma-

słowski (HKS) 47,25; 2) Sobecki (Pom.)
39,50.

Wyniki pań: <0 m
— 1) Orsztynowicz

(HKS) 8,1; 2) Bartkowiak (Pom.) 0,2; 100 m

1) Orsztynowlcz 13,5; 2) Bartkowiak 14;

200 m: 1) Orszlynowicz 28,4; 2) Włochów-

na 31; w dal: 1) Wlochówna (Pom.) 459;

2) Orsztynowlcz 447; w zwyź: 1) Felchne-

rowska (Pom.) 126; 2) Jarzębska (Brda)
128; oszczep: 1) Felchnsrowska 27,25; 2)
Morawska (Brda) 22,82; dysk: 1) Iwaszkie-

wicz 26,72; 2) Ksiąźklewicz (Brda) 21,59;
kula: 1) Iwaszkiewicz 8,87; 2) Postanianka

(HKS) 7,40 .

jest lepsza od Stanceecn.
•

Dziś, w poniedziałek, nastąpi ostatnie

spotkanie: gra mieszana: Stancescu,

Schmidt — Jędrzejowska, Hebda. Jutro

Rumuni jadą do Katowic, gdzie w

dniach 23 — 25 bm. odbędzie cię spot-

kanie Bukareszt — Śląsk. Z Katowic

Rumuni jadą do Sopot, gdzie rozegrają

spotkanie Bukareszt — Wybrzeae. Wie-

rżymy, że nasi mili goście osiągną w

tych walkach pełnię formy.

S. Cos tomski

Największą sensację wzbudiił 12-let-

ni Jerzy Jasiński a Imielina^ który przy

jechał na swojej setce w Mbofę aa fr«-

ning oświadcsając:

— Podobno jutr» s% ta wyścigi.

Chciałbym startować.

W dniu zawodów malutki Jasiński w

świetnym stylu przebył trzy okrążenia.

Niediielnymi zawodaai «tdowodnili

motocykliści fląscy, ie w Lidce ftuilo-

wej odegrają niepoślednią rolę. Orga-

nizacja «awodów sprawna, niestety de-

•dwrotna strana medalu Ligi Motocy-

klowej.
•

Na torze inilowym .WKS-a w Ł*-

dzi w fatalnych warunkach atmosfe-

rycznych (ulewny deszcz) rczegraao

zawody o aiistrzcstwo Liji. Żuilowaj
z udziałem 3 zespołów: KM (Leszno),
OMTUR (Okęcie — Warszawa) i DKS

(Łódź).

Zawodnicy Leszna, mając maszyaf

b, dobrze przygotowane technicznie,

jechali bez defektów. W ogólnej puak

tacji zwyciężyła drużyna KM (Lesz-

no) — 21 pkt., przed DKS — 14

pkt. i OMTUR (Okęcie) — 13 pkt.

W poszczególnych biegach zwycię-

żyli: bieg I: 1) Krakowiak (DKS)

2:11,4, bieg II: 1) Olejniczak (Leszno)'

2:11, Weg III: 1) Zenderowski (OM-

TUR) — 2:23,8, dwaj pozostali wy-

cofali się z powodu defektu. Bieg

IV: 1) Saioczyk (Leszno) — 2:15,2,

bieg V: 1) Markowski (OMTUR Okę-

cie) — 2:29, bieg VI: 1) Olejniczak

(Leszno) 2:10,8, (najlepszy czaś dnia),

bieg VII: 1) Smoczyk (Leszno). —

2:14,4, bieg VIII; 1) Olejniczak (Lesz-

no) 2:25,6, bieg IX; 1) Krakowiak

(DKS) 2:18,1.

Indywidualnie zwyciężył Olejniczak

(Leszao) przed Krakowiakiem (DKS)

ficyt wyniesie około 300 tys. A .

— ot® i Markowskim (OMTUR).

Dzielnie walczyła mała Finlandia
i potęgą lekkoatletyczną St. Zjednoczonych

GWOŹDZIEM programu każdej Oliin

piady letniej są zawody .lekkoatle-

tyczne. Wywołują one niewątpliwie

największe zainteresowanie nie tylka

widzów, ale najlepszych znawców spor-

tu i są jakgdyby sprawdzianem rozwo-

ju kultury fizycznej wśród róźnycli na-

rodów świata.

Konkurencje lekkoatletyczne są bar-

dzo ciekawe, a walki finałowe dostar-

czają zwylfle ogromnych emocji, O zwy-

cięstwie decydują najczęściej już nie

sekundy, ale ich ułamki, nie metry,

ale centymetry. Czołowa klasa świato-

wa jest tak wyrównąna, ie. aby ząjjgg

miejsce na podium zwycięzców i o trzy

mać słoty medal, trzeba dać z siebie

wszystko, cały wysiłek energii fizycznej

i woli.

Jeśli rzucimy okiem na załączoną ta-

belę, która daje zestawienie wszystkich

pierwszych tnicjsc zdobytych przez po-

szczególne kraje na nowoczesnych

Olimpiadach, to odrazu rzuci się nam

w oczy ogromna przewaga lekkoatletów

USA, którzy na 204 możliwych do zdo-

bycia złotych medali, zebrali ich aż

116. Nie trzeba jednak dziwić się te-

mu zjawisku. Amerykanie nie opuścili

żadnej Olimpiady, wysyłali zawsze naj-

liczniejsze ekspedycje, mieli do dyspo-

zycji środki finansowe, które pozwala-

ły na doskonale przygotowanie ich lek-

koatletów do ciężkich, walk z czołówką I Najbliższa Olimpiada W- Londynie

zawodników iniiych krajów. Ponadto j wprowadzi niewątpliwie pewne zmiany

do ich dyspozycji stoi wielki rezerwuar , w wykizie zwycięzców. Do chwili obetw

ludzki, w którym zawsze znaleść meina nej nie wiemy, czy zmakomlci lekkoM-

fenomenów na miarę Owensa, Fonvilla

czy Woodruffa.

Następne państwo, które uplasowa

leci Związku Radzieckiego wezmą n-

dritl w Igrzyskach. W wypMŁu startu,

odegraliby poważną rolę, a ki&u e nich

mistrzostw Poznania

BYDGOSZCZ, 20.6 (Tel. wl.) . Rozegrany
w niedzielę na stadionie YMCA mecz pił-
karski o mistrzostwo Pomorza zagrożona

spadkiem Gwiazda odniosła cenne zwy-

cięstwo w stosunku 4:0 (0:0) nad Choj-
niczanką. Bramki strzelili Szatkowski, Pie- ! (Warta) 4:18,1;
trzak. Mazurkiewicz i Leliwa. Sędziował j (ZZK) 35,39; 2)
p. Krzewina z Inowrocławia. Widzów oko-

ło 3000.

WE WROCŁAWIU BEZ ASÓW

WROCtAW, 20.6 (Tel. wł.) . W sobotę I

niedzielę odbyły się we Wrocławiu lek-

koatletyczne mistrzostwa Dolnego Śląska.
Pierwszego dnia padał deszcz, drugiego
bieżnia była rozmokła. Na starcie zabra-

kło Adamczyka, Antczaka, Małeckiego,
Nowaka I Doroclńsklego. Z powodu złe-

go stanu bieżni I braku czołowych za-

wodników nie osiągnięto dobrych wyni-
ków. 100 m wygrał Małecki I w 11,3; 200

m lipiec (AZS) 23,9; 800 m Burka (AZS)
20:8,2; 1500 m Hempol (AZS) 4:28,6; 110 m

pl. Malockl (Spotom) 13,7; kulq — Jaku-

bowicz 11,00;. oszczep
— Szwarcor (AZS)

40,50; w zwyż Przożdzloekl (Podchorąźak)
I,64; w doi Biczak (Podchorążak) 6,20;
tyczkę Soroka 300; trójskok Małecki I

II,98; sztafetę 4X10" AZS 47,6.
Panie: 100 m

— Wliholml (Czarni) 13,2;
w zwyż Rączowska (Czarni) 138; w dal

Rączowska 464; dysk Matoćka (Społem)
21,20; kulę Małecka 8,64; 500 m Pętkow-
sko (Czarni) 1:31,8. ,

POZNAŃ, 20.6 (Tol. wl.) . Mistrzostwa

lekkoatletyczne okręgu poznańskiego za-

kończyły się w konkurencji męskiej zwy-

cięstwem AZS 224 punktów przed W-ittą
140 p. W żeńskiej zaś zwycięstwem War-

ciarek 114 p. przed ZZK 68 p. Mimo roz-

mokłej bieżni, rzutni I skoczni uzyskano
| szereg dobrych wyników. W biegach krót-

, kich zwyclotyl Rutkowski (AZS) przed
Danowskim (Pancerni), który zabrał slą
rzetelnie do treningu I Stawczykiem (AZS).
Rutkowski uzyskał na 100 m czas 10,9 , zo-

stawiając za sobą Danowskiego I Staw-

czyka o 0,1 sek. Również w biegu na 20?

metrów zwycięstwo odniósł Rutkowski w

czasie 22,6 przed Stawczykiem I Danow-

skim, klórzy przybyli do mety w równym
czasie 22,8. WSrdd pań dobry czas uzy-

skała CieSllkówna na 200 m, ustalając
wynikiem 27,6 sek. nowy rekord okręgu.

Wyniki techniczne: konkurencje męskie
400 m pl.: 1) Wojieriki (AZS) 62,8 , 2) Bia-

łecki (AZS) 65,2; 200 m: 1) Rutkowski 22,6 ,

2) Stawczyk 22,8, 3) Danowskl 22,8; 1500 m:

1) Kielczewskl (AZS) 4:14,5; 2) Konieczny
10000 m: 1) Piotrowski

Rogalski (Warta) 35:40,2;
800 m: 1) Konieczny 2:07,4; 2) Wawrzyniak
(AZS) 2:08,3; 110 m pł.: 1) Skalbanla (AZS)
17; 2) Flbak 18; 100 m: 1) Rutkowski 10,9 ,

2) Danowskl 11; )3 Stawczyk 11; 400 m:

1) Konieczny 54,6; 2) 3asiak (AZS) 55,1;
5000 m: 1) Swiderski (ZZK) 17:25,6; 2)
Krawczyk (Pocztowiec) 17,35; -4X100: 1)
AZS 44,7; 2) Pancerni 46; 4X^00 m: 1)
AZS 3:49,1 , 2) ZZK 3:50,2; kular 1) Nowak

(Warta( 12,54 , 2) Leltgeber (Warta) 11,86; |
miot: 1) Krawczyk (Warta) 37,65, 2) Leit- j
geber 27,39; dysk: Hoffman 40,97, 2)
Szmidt (AZS) 37,00; oszczep: Sarzyński
48,05; w zwyż: 1) Paprocki (Warta) 175; w

dal — Stawczyk (AZS) 668; łyczka — Pa-

procki (Warta) 320; trójskok — Hoffman

(AZS) 12,77.
Konkurencje koblaeei 60 m 1) Kruu-

kówna (Warta) 8,2; oszczepu: 1) Srzałnlow-

ska (ZZK) 29,89; 200 m: 1) Cletllkówna

(Lochio) 27,6; dysk: 1) Brzeinlowtke (ZZK)
30,75 m, w zwyż: 1) Białkowska (AZS) 130;

4X202 m: 1) ZZK 2:00,8; w dal! 1) Clośll-

kówna (Lochla) 452; 800 m: 1) Rybarezy-
kówno (Wartif) 2:45,1; kula: X) Starczew-

ska (Warta) 9,77 m, 80 m pl.: 1) Dobro-

wolska (ZZK) 16t0 sek. |

ło się za Amerykankami, to mała ' pretendować by mogło do piemmydi

Finlandia z 26 złotymi medalami. Na! imcjse.

sukcesy jej składały ti< przede
^^

pitmszy
^

me(M mi],

wszystkim biegi długie oraż «"t* r6wniei ich Zatopefc bowiem ma

zwłaszcza oszczepem.
^ '

j „, „zie najlepsze na świecie szanse na

Na. trzecim miejscu znajduje się dystansach od 3.000 do 10.000 metrów. —

.tfielka Brytania, Większość pierw- Czech znijduje eię w doskonałej for-

szych miejsc zaj«łi> (ona; ^3⁄43⁄43⁄4^3⁄4^ iaśe i t^^p ^y^ ^i ^ftto'

średnich, przyczyni zwycięstwa te dajgo podbawić awycięstwa Oblega M-

tują się jeszcze z okresu pierwssych, 5.000 lub 10.000 metrów.

Olimpiad. . . ..

„ . , , .
_

.
_

Jednak nie inodticwajmy się wiel*
Następna skole, - Szwecja ma>^^ ^^^

enropeisJrich. A .

pd tylko 7 medal, a dalsze K»nada ^^ ^^

i Irland,a po 6. Południowa Afryka, , {
^

„

^

Utmyth

Francja i Japon.a zdobyły po 4 oe-
^

w d<mitMVt& w fi.

dale, Niemcy — 3, a Nowa Zelandia,

Polaka, Grecja, Argentyna, Australia,

Norwegia i Węgry po jednym.

Widzimy więc, że zaledwie 17

pziistw wychowało lekkoatletów, któ

rzy zdobyli pierwsze miejsca na Igrzy

skach. Tylko siedemnaście państw, a

przecież w Igrzyskach startuje zwy-

kle około 50 reprezentacji narodo-

wych, Takie potęgi lekkoatletyczne,

jak Włochy, CSR, czy Dania nie od-

niosły ani jednego zwycięstwa.

Miejsce swoje w załączonej tabeli

zawdzięczamy niezapomnianemu Ja-

nuszowi KusocińSkiemu, który w

1932 roku w Los Angeles pierwszy

przerwał taśmę,w biegu na 10.000 m,

bijąc zdecydowanie potężną koalicję

fińską.

nałach olimpijskich. Prognostykiem te-

go jest lista najlepszych tegorocznych

wyników na świecie, która wykazuje jui

teraz ilościową przewagę Amerykanów

nad zawodnikami innych krajów.

Tabelka ta wygląda następująco:
IN m

— La Beach (USA) — 10,2 iefc.;

208 m
— La Beach (USA) — 20,2 tek.;

409 m
— Mc Kenley (Jnmalka) — 44 sol;.;

tCS m
— Hansanns (Francja) — 1:49,4;

1591 m
— Hansenne (Francja) — S:50; JO*

ni — Zatopek (CSR) — 14:20; 1WM m
—

Zatopok (CSR) — 30:28,4; 11B m pł. —'

Dillard (USA) — 13,6 ssk.; «0 m pl. —

Cochrane (USA) — 52,2 sek.; w dal —

Steele (USA) — 7,92 m; W zwji — Coffman

(USA) — 2,03; tyczka — Morcom (USA) —

4,40 m; kuin— Fonvllle (USA) — 17,68 m;

dysk — Gordien (USA) 54,55 m; eneiep
— Seymour „ (USA)— 72,20 m; miot —, Ne-

melh (Węgry) — 55 ,90 m.

Konkurencje Olimpijskie

1896 — 1936 U.S.A.I <«

1
<d

"3
£ AngliaISzwecjaIiKanada1Irlandia1Płd.Afryka!Francja1 rj

'a
0

s
•-s

5

a»

z N.Zelandiaj!
100 metrów

,2 00 „

f S

400 „

800 5 fi

1.500 31 I

5.000 „
S 1

10.000 „
5

Maraton 22 1 121

110 m płotki 9 1 I

400m „
6 1 1

3.000 m z przeszkodami 41

Chód 50 km
2

Sztafeta4XWm 5 1

|Sztafeta4X«Wm 5 2

1 Skok wzwyż 9 I1

Skok 0 tyczce 10 1

Skok wdał 10 1

Tójskok 31I1 1 3

Kula 91 1

Dysk » 82

Młot 6 2 1

Oszczep 3 4 1

Dzicsięt'obój 31 I

Razem 166j217'6644431 11 204
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SśembcrcĘ, Priigg

lolopek o krok od rekordu świnia
Fantastyczny bieg na 10 km w czasie 29'37

KRÓLOM długich dystansów

nom
- północy nawet nie śniło się,

by hegemonia ich w tych biegach m»

gła być zagrożona. Olimpijskie zwycięż

stwo Kusocińskicgo na 10.000 m w Los

Angelos, spowodowało w Finlandii ża

łobę. Pierwszy długodystansowiec narO'

dów słowiańskich jeszcze kilkakrotnie

zmuszał Finów do wypicia kielicha go

ryczy. Kusociński zginął bohaterską

śmiercią. Szwedzi i Finowie znów od'

zyskali hegemonię i niespodziewali się,

by królowanie ich mogło być zagrożo

ne przez któregoś ze Słowian. Tymcza-

sem w 1947 roku wysunął się na pierw-

szą pozycję wśród długodystansowców
świata reprezentant Czechosłowacji, Za

topek.

Zatopek wystartował do swych sukce

sów przed siedmiu laty. 19 -letni uczeń

szkoły „Bata" nieznany zupełnie zajął

drugie miejsce w tradycyjnym biegu

\iriiiz Zlin.

Za 14 dni startuje w Brnie o „srebr-

ny wieniec" i znów drugie miejsce.

Znawcom lekkoatletyki podobał się, za
-

dziwił ich wytrzymałością i silną wolą.

Zaczął trenować pod kierunkiem dr.,

Haluzy, a następnie inż. Hrona, znane-

go długodystansowca, będącego do dzi-

siejszego dnia trenerem i doradcą Za-

topka.

Rok 1941 — Zatopek 1.500 m 4:20;

1942 — 1.500 m 4:12; 3.000 m 9:12,7 i

pierwszy raz 5.000 m 16:25; 1943 —

800 m 1:59; 1.500 m 4:001,1; 3.000 m

8:56,0; 5.000 m 15:26,6 .

Zatopek przestał chodzić dó kina i do

teatrów. Wyrzekł się tych rzeczy, by

móc trenować. Doszedł do przekonania,

że im więcej treningu tym lepsze re-

zultaty. I z dnia na dzień trenował

ostrzej.

Od 1944 roku rozpoczął się triumfal-

ny pochód Zatopka. Wpisał się na listę

rekordzistów Czechosłowacji na 3.000 m

8:38 i 5.000 m 14:55; 1-500 m przehiegł

pierwszy raz poniżej 4 minut (3:59,5).

(OD WŁASNEGO KORESPONDENTA)

nika do Akademii Wojskowej. Wojna—

koniec z lekkoatletyką — myślano. Ale

żołnierski żywot służy Zatotpkowi. 3.000

m 8:33,4 i 5.000 m 14:50,8 natujemy w

1945 roku. Nie jest to koniec błogiego

wpływu uporządkowanego trybu życia.
Rok 1946 i nowe rekordy 5.000 m

—

14:36,6 i 3.000 m
— 8:26,8 , 2.000 m

—

5 :30,4. W sierpniu tegoż roku Zatopek

po raz pierwszy spotkał się z muszkie-

terami — Heino, Woo-dersonem, Slijk-

huisem, Nybergem, Raiffem na mistrzo-

stwach Europy w Oslo. Zajął piąte miej

sce w czasie 14:25,8.

Jesienią tego roku Zatopek na olim-

pijskim stadionie w Berlinie zadziwił

80 tysięcy i widzów wspaniałym biegiem

na 5.000 metrów.-1 4:30 w samotnym bie-

gu wskazywało na wielkie możliwości

Zatotpka, którego już wtedy zaczęto u-

ważać za najpoważniejszego kandydata

do złotego medalu.

Rok 1947 rozpoczął Zatopek rekordem

na 3.000 metrów 8:13,6 . Teraz następu-

je wielka chwila w jego karierze: spot-

kanie z elitą długodystansowców Półno-

cy. Brak było tylko Heino. Nyberg już

po krótkim czasie odpadł, a Zatopek w

samotnej walce z czasem osiągnął 14:08,2

na 5.000 metrów. Czas ten wydawał się

Finom tak reiewiarogodny, że zaprosili

rekordzistę Czechosłowacji na spotkanie

Heino. „Veni, vidi, viei" mógł powie-

dzieć Zatopek po swym zwycięstwie.

Po powrocie z Finlandii nowy rekord

na 3.000 metrów — 8:08,8. Na akade-

mickich mistrzostwach świata w Paryżu

Zatopek wygrał 5.000 m i 1.500 m —

:52,8. Po powrocie ustanowił nowy re-

kord Czechosłowacji na 2.000 metrów—

:20,4 . Obecnie, pięć tygodni przed O-

limpiadą Zatopek znajduje się we wspa

niałej formie. 3.000 m
— 8:07,8; 5.000

m
— 14:20; 10.000 m

— 29:37.

Żywo mamy w pamięci ten ostatni

rekord, ustanowiony 17 czerwca na i

prze stale do przodu. 15 tysięcy wi-

dzów na ostatnim kilometrze dopin-

guje swego pupila zawzięcie. 200 me

• ARDZIE) WTTBZTMAŁY HIZ HEINO

Heino Zatopek
1000 m 2:54 2:55
2000 m 5:52,4 5:52,4
3000 m 8:52,5 8:51
-<000 m 11:51,6 11:52
5000 m 14:50 14:55
6000 m 17:50 17:52,8
7000 m 20:50 20:52
8000 m 23:46 23:48
9000 m 26:44,6 26:48

10000 m 29:35,4 29:37

TABELKA MIĘDZYCZASÓW ZATOPKA

1—70,0 14 — 71,0
2—70,5 15 — 7118
3—70,0 16 — 69,2
4 — 70,5- 17 — 72,0
5—71,4 18 — 72,0
6—72,0 19 — 71,0
7—71,0 20 — 71,0
8—71,5 21 — 72,0
9—71,5 22 — 72,0

10 — 74,0 23 — 71,0
11 — 72,5 24 — 71,0
12 — 72,5 25 — 63,0
13 — 73,0

NAJLEPSI NA ŚWIECIE NA 10000 M

1) Heino, Finlandia

2) Zatopek, CSR

3) Maekki, Finlandia

4) Salminon, Finlandia

5) Nurml, Finlandia

6) Syring, Niemcy
7) Toumlnen, Finlandia

>) Szllagyi, Węgry
9) Pekurl, Finlandia

10) Kusociński, Polika

29:35,4 1944

29:37,0 1948

29:52,4 1939

30:05,( 1937

30:06,2 1924

30:04,6 <940

30:07,4 1939

10:09,4 1942

30:10,6 1930

30:11,4 1932

KOLARZE SZWEDZCY NA TOUR DE POLOGNĘ

trów przed metą rozpoczyna Zato-

pek nadludzki finisz. Patrzymy na

sztopery. Meta tuż tuż. 29, 30, 31 , 32 ,

33. Marzymy o rekordzie świato-

wym. Zatopek przerwał taśmę w

29:37, tylko o 1,6 sekundy gorzej od

światowego rekordu Heino. Następ-

ca Kuśocińskiego wśród Słowian u-

śmiecha się, odchodzi do szatni, by

za chwilę zniknąć i ze stadionu.

W ostatnim biegu Zatopek stoso-

wał się do teorii znakomitego eks-

perta fińskiego, Pikhaly, twierdzące-

go, że drugą połowę należy biec szyb.

ciej. W ten sposób bito rekordy IVidevall, Kjell Persson, Olle Persson (najlepszy
światowe na długich dystansach.

to drużynie), Rydtwoi,

Karlsson

Patton i La leaoli szybsi od Ovensa
Murzyni pokonani przez białego

Od czasu, gdy na ostatnich dwóch

Olimpiadach Tolan i Ovens zdobyli w

biegach krótkich złote medale olim-

pijskie i gdy za mistrzami murzyński-

mi stoi pokaźna liczba kolorowych

sprinterów, nie dużo im ustępują-

cych, trudno sobie wyobrazić, że bia

ły człowiek potrafi im w tej chwili

poważnie zagrozić.

A jednak dokonał tego student U-

niwersytetu Południowej Kalifornii

Mel Patton —

z budowy przypomi-

nający , raczej średniodystansowca

(dość wysoki i o szczupłych nogach),
ale biegnący fantastycznie lekko —

jak. gazela. Jak donosiliśmy — Pat-

ton uzyskał na 100 y (91,40 m) 9,3

sek., a więc wynik lepszy od rekordu

światowego. Wynik ten, 23-letni Pat-

ton osiągnął w pojedynku z najgroź-

niejszym swoim rywalem, z silnie zbu

dowanym murzynem (z budowy po-

dobnym do Metcalfa — La Beachem.

NERWY, NERWY...

Zanim zawodnicy wystartowali do

rekordowego biegu, nastąpiły cztery

POLSKA — RUMUNIA W TENISIE 4:2

Chwilowy zawód przeżywają w Czecho- j stadionie w pradze. 15 tysięcy wi- i

ełowacji, gdy Zatopek -wstąpił na ochot
, dzów z zapartym tchem śledziło bieg

Zatopka. Już pierwsze kroki wskazy-

I wały, . że Zatopek biegnie lepiej tak-

- tycznie, niż w Budapeszcie. Pytanie,

jiszy osiągnie czas poniżej 30 minut,

najmowało wszystkich. ' Pierwsze,

, 5.000 m 14:55. Wszystko zależy od i

tego, jak Zatopek wytrzyma piekieł- j

ne tempo. On jednak nie zwalnia i |

na 6, 7, 8 i 9 kilometrów uzyskuje 1

czasy minimalne gorsze od rekordów j

światowych. Twarz Zatopka ma tra-

giczny wyraz. Zdawać się mogło, ie

w każdej chwili chciałby przerwać

bieg. Organizm pracuje jednak jak i

najsprawniejsza maszyna. Zatopek

Prezentacja drużyn przed rozpoczęciem spotkania. Od lewej drużyna polska: Bełdowski, Bratek, Kończak,, Skonecki,

Hebda, Jędrzejowska, kpt. sport. PZT. O. ChallierAviceprezes PZT. inż. Way dowski, sekr. Rumuńskiego Zw. Teniso-

wego
— P . Razus, kpt. Schmidt, Stanc escu, Viziru, Caralulis

Kolarze Szwecji i CSR w Warszawie

•hiHin (YMCA) zwycięzca Jabłońskie-

gona200mst.dow.

Jako pierwsi z zespołów zagranicz-

nych na wyścig kolarski Dokoła Pol-

ski i zjawili się w sobotę popołudniu

SzWedzi. Przyjechali oni pod kierun-

kiem p. Sorensena w składzie: Olle

Zawody hippiczne w Łodzi
przy wypełnionej widowni

Na jednym z boisk łódzkich odbyły

się po raz pierwszy po wojnie zawody

konne w skokach z przeszkodami, w

których brała udział grupa sportowa

przy szwadronie przybocznym Prezy-

denta R. P.

Mimo deszczu trybuny zapełniły się1
niemal po brzegi, co dowodzi, że hippi-

ka nie straciła w Polsee popularności.

Konkurs hippiczny składał' się z dwóch

części, z konkursu lekkiego i ciężkiego.

W pierwszym startowały młodsze i

mniej przygotowane konie.
:

Pierwsze

miejsce zdobył w tej konkurencji cho-

rąży Wojnarski na „Niwie", przed rot-

mistrzem 'Harlą na „Ewie" i chorążym

Kościelnym na „Nusi".

W konkursie ciężkim po dodatkowej

rozgrywce przy jednoczesnym podwyż-

szeniu przyszkód, o 10 cm pierwsze

miejsce zdobył podporucznik Ryżów

na '„Łokietku" przed podporucznikiem

Arenem na „Kubku".

WARIINXI PRENUMERATY I

miesięcznie . . . .

•
. . zł

Wpłacać wyłącznie na adias Administra-

cji — Warszawa, oł. Mokotowska ; 3

„Przegląd Sportowy", konto P. K . O . M923

CENT OGtOSZEA

i» 1 mn w tekście szorokoiri |odns)
szpalty — M ił.

Wydawca: K. C OMTUR, Wartz^wa

Redaguje Komitet

Redakcja i Administracja
WARSZAWA. MOKOTOWSKA S

TELEFONY: 8.70-61, ».70-03 , I.M-51

Skrytka pocztowa 161

Skład: Drukarnia OMTUR, Warszawa

Tłoczonb w Drukarni „Robotnik" Nr. 1

B—60878

Csepel -

Partyzant

W ubiegłą niedzielę odbyło się w Bu-

dapeszcie spotkanie w boksie pomiędzy'

drużynowym mistrzem Jugosławii Par-

tyzantem a mistrzem Węgier — Csep-

lerii. Mecz zakończył się zwycięstwem

Węgrów 10:6. Najlepszym spotkaniem

dnia była walka w . piórkowej pomiędzy

Fai&asem a Sovianskim, zakończona wy-

nikiem remisowym. Kierownik Party-
zanta mjr. Szvarc twierdzi, że • Jugosło.

wianin walkę tę wygrał. W muszej „o-

limpijczyk" Bon di wygrał z Lekovic-

sem, ale nic ciekawego nie pokajał. —

„Mistrz" Bogacs wbrew swej zwykłej

taktyce przez dwie rundy „wypoczywał"

dopiero w trzeciej przeszedł do niespo-

dziewanego ataku i pewnie wygrywa z

Tojthem. Dawno już nie oglądany na rin-
^ Bene III znów błysnął swym nieprze.

%ięłnym talentem i rozniósł Krizmano-

viesa, któremu także należą się słowa

uznania za niesłychaną twardość. Pozo-

strite walki nie ciekawe.

Persson, Kjell Persson, Karlsson, Ryd-j — O tym, że w ogóle startujemy

niark i Widevall. w Tour de Pologne, zdecydował u-

Z drużyny lej najlepszy jest Olle Pers ! dział waszych kolarzy śląskich w wy

ścigu Mor. Ostrawa — Ołomuniec —

Mor. Ostrawa. Ze względu na to, że

nasi najlepsi szosowcy przygotowują

się do olimpiady, nie mieliśmy zamia-

ru brać udziału w wyścigu Dokoła

Polski, ale Morawska Ostrawa w re-

wanżu za wasz przyjazd spowodowa-

ła w naszym związku zorganizowanie

son, który w r. z. W wyścigu 6-cioetapo-

wym na górskim terenie Szwecji, na

dystansie 1.450 km uplasował się na szó j
stym miejscu. Wyścig ten wygrał Belg,

dragi był Szwed Jansson, a następne

trzy miejsca zajęli kolarze duńscy. Jans

son, najlepszy z szosowców szwedzkich

nie mógł przybyć do Polski, gdyż zda-

je końcowe egzaminy na politechnice, drużyny na wasz wyścig,

Widevall był w tym wyścigu siódmy, j

Większość z przybyłych do Warszawy Trzecia z drużyn zagranicznych,

Szwedów odbyła od kwietnia solidny węgierska, przybędzie do Warszawy

trening, przejeżdżając ogółem 4.500 km. samolotem w poniedziałek z Buda-

Z wyjątkiem jednego z zawodników re- Pesztu razem z naszymi szosowcami,

szta jest wysokiego wzrostu, a wiek ich ! którzy startowali tam na Igrzyskach

waha się od 25 (Kjell Persson) do 29 Bałkańskich.

(Widevall) lat.

Nasi goście szwedzcy przywieźli ze

sobą spore zapasy żywności i byli zdzi-

wieni, że n nas wszystkiego jest wbród.

W jedną dobę po Szwedach przyje

chali do Warszawy Czechosłowacy.

W składzie zespołu CSR zeszła mała ;

Ludwikowski nowa nadzieja sekcji pły

wackiej Elektryczności

Na boiskach stolicy
W niedzielnych meczach o mistrzo- Po przerwie przewaga gości wzrasta.

Kebrle,* który miał być kie- •
stwo k,asy A WOZPN padły następują- W 37 min. Skorupiński powtórnie wy-

falsstarty. Za każdym razem murzy*

La Beach — : choć trży pierwsze

przedwczesne wybiegi nie były jego

dziełem, wychodził jak z procy, i za

każdym razem z miejsca zyskiwał

przewagę nad. Pattonem, któreji;ż.pe-

wnością nie byłby w stanie Pattoa

odrobić. Starter jednak cofaj ząwó3-

ników, napominał, uspokajał. A jjjp? >

rzyn denerwował i niecierpliwił się

coraz bardziej, aż wreszcie przy pią-

tym starcie pozostał długo w blokach

startowych, podczas gdy Pattonowi

udał się start nadzwyczajnie.

Na połowie dystansu Patton miał

półtora metra przewagi. Murzyn. iiie

dał jeszcze za wygrane i rwał na-

! przód jak szalony. 15 -cie tysięcy wi-

j dzów krzyczało na cale. gardło, dopin
' gując Pattona. A mimo tego — choć

. Patton biegł tak szybko- i wspaniałe,
' jak nigdy dotąd — La Beach zdołał

zbliżyć się do Pattona na ostatnich

i kilkudziesięciu metrach i przegrał 0

| niespełna pół metra.

! Na pięciu mierzących czas—3

sztopery wykazywały 9,3 , a dwa 9,4

! sekund. Oficjalny czas 9,3, o jedną

| dziesiątą część sekundy lepiej od
' dotychczasowego rekordu. , Ponieważ

bieżnia po dokładnym zmierzeniu o-

kazała się o 1,5 cala (3,8 cm) dłuż

: sza i wiatru w czasie biegu nie. było,

rekord ten będzie najprawdopodob-

niej oficjalnie uznany.

j „NIC NIE WIDZIAŁEM"...

W dwie godziny po tym biegu La

Beach (nowy rekordzista Fattori nie sta

nął na starcie) przebiegł 100 m' w 10,2

sek. wyrównując rekord świata.'

Po zawodach Patton zapytany o
-

wra-

żenie oświadczył: „Nie miałem pojęcia,

że biegnę tak szybko. Nie przypuszcza-

łem nawet, że to był mój najszybszy

bieg w życiu. Nie wiedziałem, gdzie W

czasie biegu był Beach. Nie widziałem

nic. Na taśmę rzuciłem się ślepo. Gdy

jej dotknęłem, doznałem błogiego uezu-

eia".

A oto co po biegu powiedział ^pr»:,

wozdawcoin La Beach: „Jestem przekor

nany, że mogę pokonać Pattona, nawe|.

jeślibym musiał przebiec 100 yardów

w czasie 9,1. Wiem, że jestem równie

jdobry—jakion".

j Dalsza walka obu najszybszych dotąd
j biegaczy świata zapowiada się w obli-
'

czu Olimpiady bardzo ciekawie. Który •

. z nich okaże się lepszy — trudno prze-

widzieć. Jedno jest tylko prawie pew;

ne, że im nikt poważnie nic zagrozi i

że złoty i srebrny medal przypadnie w

Londynie Pattonowi i Le Beatowi —

i sprinterom szybszym od Ovensa.(St. Z .)

|jlnne wyniki amerykańskie z ostatnich

zawodów: oszczep
— Seymor 72,20, ku-

la —- Sliipkey 16,27, Baylesa 16,26 ,

- De-

lanye 16,18, Thompson 16,17, tyczka,—

Smith 434, wdał Steele 7,92, 400 pl. —

Cochran 52,2, 400 m
— 46,9. r . '/''.

równikiem drużyny przyjechał w cha [ ce wyniki:

rakterze zawodnika, natomiast nie

prźybył najlepszy z zapowiedzianego

zespołu, Bartosz. Kebrle, podobnie

jak Vaverka i Hanus startował w wy-

ścigu z Pragi do Warszawy, ale zła- miał "P rzez jały czas zawodów znaczną

mał wówczas rękę i wycofał się z wy PTM^» Wystarczyło, by spóźnił się
5 min. — podpora drużyny Grochowa

MARYMONT — GROCHÓW 4:3 (3:2)

Wynik krzywdzi drużynę gości, która

ścigu.
Kierownikiem drużyny CSR jest p

2. jser.

— Maruszkiewicz, by Marymont strze-

lił dwie bramki. Już w pierwszej mi-

nucie Borowiecki z rzutu karnego zdo-

- j był prowadzenie dla zwycięzców. Wy-

„Król" k. o. Papp już się wyleczył z. nik podwyższył w drugiej minucie

ostatniej kontuzji i kapitan WZB ze- Olszewski, nie bez winy Turkowskiego,

zwolił mu na uczęszczanie na treningi. Grochów wyrównał po strzałach Ma-

Nic weźmie on jednak udziału w indy- 1 ruszkiewicza n (główką) po rzucie z

widualnych mistrzo«twach Węgier ani i rogu oraz Perzaka z podania Szulca. W

na żadnych innych poważnych zawodach, i 43 min. Borowiecki pięknym strzałem

Najważniejsza jest teraz Olimpiada — j ustalił wynik pierwszej połowy zawo-

oświadczył węgierski tibpitan. j dóvr.

równał z 35 metrów. W ostatniej mi-

nucie Borowiecki, znajdujący się w for

mie strzelił po solowym. przeboju zwy-

cięską dla Marymontu bramkę.

W przedmeczn rezerw wygrał'Mary-
mont 4:2 (2:1).

POGOŃ (GRODZISK) — POLONIA

5:1 (4:0)

Trójmecz lekkoatletyczny w Bratłsla-

"-ie Wiedeń — Bratislawa — Vasas wy-

grał Vasas z Wiedniem 62:45,5, z Bra-

tislnwą 60:48. Na zawodach' tych Słowak

Pektor rzucił oszczepem 68,61 , Węgier

Klics osiągnął w dysku 48,26, zaś Ne.

mełh Imre rzucił młotem „tylko" 54,84.

Słowak Tonko skoczył wzwyż 190 cm,

a Garay wygrał 800 na w czofiie 1:57,3 .

fiGdafccjS
Matuszewski — Warszawa. : Nie iiwafc-

my; bv ankieta taka miała' cal- i warlbife

gdy chodzi o opinię klubów (o 'sq. oMi

niestety, najmniej obiektywno. v

'

tt Kuinlckl, — Olsztyn? Piszo Pan po

proitu. gfupstwaf Ola naczelnych -«'ladz

piłkarskich miarodajne . Jest Jedynlo do-
bro reprezentacji Pol s Ic i- "o ni*

ambićyjki regionalne toj miary Jakie oży-
wiają właśnie Pana. By dostać się,-do re-

prezentacji nie potrzeba płakać, lecz —

umieć grać. Pomocnik, o którym Pan

wspomina Jest niezły, nie dorósł, Jodhok

długo jeszcze do Parpana, Szczurka, czy;

nawet Bartylil Napastnika,,, o którtgo;.; Pa-
nu chodzi widziolllmy kilkakrotnie — nlo£

słoty — do tej pory nie doszedł do' po-

ziomu, na który liczyliśmy.


