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Polki przegrywają w Pradze
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Nasz specfrlny wysłannik red Z Weiss telefonuje z Gdyni:
W wyścigu kolarsk'm „Dookoła Polski" przebrnęło do wczoraj

przez 2 etapy Okazało s'ę, że wyśc'g jest trudniejszy, niż s'ę po-

czątkowo zdawało i zastęp kolarzy, który wyruszy! z Warszawy już
został niemal zdziesiątkowany Nas walczę z amb'cją i jak odtych-
czaa trzymamy się d"brze Prowad pewnie w klasyfkacj' druży-
nowej. (Polska I i za nią na druj! -m miejscu Polska II) i tskże ?nd;-
widuahre (Wójc'k) A w'ęc, jak <• ychczaa, znakfcmice. Aie... kola-

rzy czeka jeszcze 10 etapów!

ZWYCIĘZCA ETAPU

WARSZAWA — OLSZTYN

Drag' etap wyśrigti Olsztyn — G«ly
nia był jeszcze burdzie* perli."wy. fis

pierwszy. Etap ten. który »b£'ir.'it«;t.l

191 km obf
:

tował w liczne defekt'

gum na skutek zł?; nawierichci tr.j
sy oraz liczne ob ;

azdy W rizjlti^ir
wycofało się na tym etap e a? 8 ko

larzy Szczególnie dotk'>wa jest utra

ta S emińsktego i Czyża którzy ni«

dojechali do mety S'emfński mu? j;
fckt gumy iuż po 5 nrnutacb Vd • far-

tu, a Czyi przebI na trasi>; uf 6

gum Wycofanie się obu tych ?nwvd-

Pierwsze miejsce w etapie Warsza-

wa
— Olsztyn zdobył niespodziewanie

Szwed 1'ertson.

RYDMARiL

7Ł ostatniej r.htwill

KOPENHAGA. 23 VI (tel. *ł.) —

Cała Kcpenhaga, jak zresztą wizyst-(

PIERWSI WYCTANI

Zgodn e z regulaminem wyśsigu ko

m
:

sja sędziowska wycofała poza tym
z wyścigu za opóźnienie ponad 1 go-

dznę 5 zawodn-°ków Są to: Kiss 1

(Węgry), Oes ołkiewcz, Terl kowski.

Konepczyńsk i Wesolowsk 1 Oprócz
Siem-ńskiego i Czyża nie skończyli
tego etapu: Fronczkowiak. Rozumek.

Ludwik Wóic k. Wojciechowski, Kruk

oraz Węg»er K'eo II - -

Szwedzi i ichal? równ
!
eż z pechem

Z wyjątkiem Karlssona pozostałych

(Ciąg dalszy na str. 5-ej)

WRZESIŃSKI

ników! osł?b'a zespoły narodowe Pol'

sk. I i Polsk II Obie te d.uiya, ia flljMZy S0i30!lU3!J0

dą wprawdzie w dr"gm stit»'e !

czołowe w ogólnej klasyfiRdiii »e»£0-

łowej, ale wyścig ma przeb ec \z-

s<.cze 10 etapów i mogą nastąpić przy

kre niespodzianki.

7AŻ4RTY FINISZ SZWED A I POLAKA

spotkania

W sobotę, 26 czerwca o godzi-
n*e 19 rozpocznie s"ę w Kopenha-
dze międzypaństwowe spotkanie
D^n>a — Polska C'ba ?cspoiy wy-

stąpią w nns!' piiiących 'kfdachc

Dir,'a: E Nielsen. P Petersen,
K Bastrup Birk, A P:llmark, <

V Jensen. I Jensen J Ploger,
K Aage Hansen, K. Lundberg,
J Hanssen K. Aage Praest.

Polska: Skromny, Jand>;da Bar

wiń ski, Waśko Parpan. J*bf<>ński

II, "rzecherka, Gracz, Górski, Cie-

ślik Eobnla.
' ArVtftm *Wwod^w ;

lię'dż*e o'eB-

stalony jeszcze sędzia norweski.

PIERWSZY. DEFEKT NA TRASIE

k; e miasta w Skandynawi stoi dzi-

siaj pod znak em nocy świętojań; k; ej.
Na Północy jest ona wie'k-'m jw

!
ę-

tem. które stolica Dinii ob.- .hodzi nad

morzem Na drugi plan
:

dą wszelkie

inne sprawy, nnwet pi*ma n*e mają
czasu zajmować s'ę czym innym.

N: emn'ei icdnak pra3a dzisVf za no

święciła meczowi z Polską birdzo

wiele m eisca W dz ;
enn

; kach p-otan-

nych i południowych znalazło >ię eo

ten temat w ele słów, znalazły się ar

tylniły
Związek Uuński rob ;

wszyslk? by
przyięci-; wypadło jak n:i'bardzitj ilck

townie Ekspedycja zakwalercH^na

zostanie w najlepszym hotelu Kiuen-

hag w programe przew
:

dz'ane test

f\a'uiecte w (Aszty/iie* fetśśón hŁftifśeinliAki • stoczyli ~ zażarty baj zuliunczony

zwycięstwem Sztveda o grubość guniy. 'Na zdjęciu''ołtaj- rywale ic chwilę- po

przejechaniu mety zerkają 'na; siebie, aby wiedzieć,'-który ••*-nich • ut)skul

przewagę.,

Kpi Derda chwali Kolczyńskiego

Pierwszym z Polaków na mecie tg

zaledwie gumę. zdobywając drugie

miejsce |

DRUGA GRUPA KOLARZY NA MECIE

Kolarz szwedzki Ry/łmark, kt try przy-

b: '
na metę w Olsztynie w grupie sze-

iciu krtłnrzy. zajmując trzecie miejsce

ex aequo z pięcioma Polakami.

elansn ml
świntsi

Znany łińsk" br

egacz maratoński, re

kordzista świata w biegu na 30 kim.

M kko Hictanen poprawił własny re-

kord ;świati na tym ostatn'm dystaa-

a
!
e o 3,4 sek, uzyskując czas 1:40:46,4

godz.

H"etuneo jest w doskonałej torm!e i

staje się poważnym kandydatem do

złotego medale w Londynie w biega

aauatoaskizL

zwiedzenie wszystkich większy»h a- Olsztynie był Wrzesiński, który po za-!

tr&Kcji tvm bardz-ej. że w niedzielę cięte> tvalce uleSl Szwedowi Perssenowi j

drużyna będzie miała już swobodę ru

chu.

W druku iest program, który otwie-

rać będz
:

e słowa powitania w jęz>ku
duńsk'm i po'skim.

Stadion będz
;
e wypełniony do oftat

niego m' eisca Ostateczny skład Ooii-

czyków (podajemy na -'nnym mieił: u),
uzupełniony został o czterech graczy,

ze zwycięskiej drużyny z Finlandią. !

Podkreślić należy żywe zaintei eso-
'

wan e się przyjęciem ekspedycji spw-

towej ze strony naszego poselstwa, a

w szczególności att?-he prasowego p

N; z
:

ńsk'ego, który dokłada wszelkich

starań, by sportowcom naszym ułatwić

i uprzyjemni pobyt.

Czech Puvlas rozpoczął serię defektów,

które już na pierwszym etapie dały się

mocno we znaki kolarzom.

PECJAtNYM SPRAWOZDAWCĄ Z MECZU

Di&ma-Polska

BĘDZIE

red. T. Maliszewski

Łączymy się telefonicznie' z Pozna-

niem.
— Czy p. Derda? Có tam'w Dzie-

kance?
— Większość chłopców już Jelit.

Bir&kuje jeszcze kilku, ra. in. Bazarni*

ka, Grzywocza, Olcjn ka ZagOrsk
;
ego,

Baranowskiego Jest także oczyw ście

Sztem który już rozpoczął robotę Na

razie gimnastyka, stopniowo coraz in

tensywniejsza, tak, że chłopcom ppt

s'ę leje z czoła Sparringi zaczną się
dop'ero w .przyszłym tygodn

; uiwów

czas ułożony zostanie dokładny roz-

kład zajęć.

' —Kto się sprawuje najlepiej?
— Kolczynsk T Jeszcze nigdy nie wi

działem Kolczyńskiego tek sumiennie

i rzetelnie pracująca Może być wzo

rem zdyscyplinowanego zawodn
:

ks. dla

innych Bardzo jestem, podobnie °Jk

Sztam, zadowolony z Kólczyńsk ego.

Mamy również obiecującego' chłop acz

ka w ciężk ej, Pileckiego z Olszt> na.

Duże postępy zrobił Stcc. -

— Jak długo potrwa obóz?
— Do wyjazdu na Olimpiadę, to

jest gdzieś do 20 lipca. Podciągniemy
Sormę chłopców do. tej pory dość

znacznie — kończy kpt. Derda..

Czesi wygrywają trójiiieez

W ZWENIONYCH KOSTIUMACH

Na prośbę Duńskiego Związku Pił

ki Nożnej reprezentacja nasza wystą-

pi na boifku w n'eb eskich ss<>3eń-

kach • białych koszulkach z orłem na

j czerwonym tle. Zm !
ana ta jest ko-

nieczna, gdyż czerwień i biel *ą rów-

nież kolorami Duńczyków Repiczen-
tacja Danii wystąpi w swoich rwy •

1:łych czerwonych koszulkach » bia-

i tym krzyżem i buiych spodeśkach. |

CSR-Węgry
C2V0xfa biegnie 1500 m. w 3. r

9ti!

PRAGA. 23 6 (te 1. wł.) — W dru-

g!m dniu tró'meczu Czechosłowacja—
Ho'and

:

a *- Węgry najlepszy rezultat

osągnąl średn'odystansowiec czeski
' Cevona 1500 m 3:49,4. Pokonał Gara-

iyafWęgry)o20m.
Trójmecz zakończył się zwycię-

Urugn grupa kolarzy, składająca się z trzech zawodników, wpadła niemal

jednocześnie na metę w Olsrtynie. Pierwszym był Napierała (w środku), drugim

m Paprodu (z prawej), trzecim Grzelak (s lewej)

DYNAMO (MOSKWA) J

NADAL LEADEREM

MOSKWA (obsł. wł) Na stadionie

D/namo w Mcskwie odbiło się spot-
kanie p łkarskie o m!strzoslwo Zwiąż
ku R?dz

:

eckiego m ędzy „Skrzydłami
Sow etów" i drużyną „Torpedo" ze

StaPngradu Lotnicy,.którzy W poprze

dnim swym spotkaniu wygrali z

CDKA 3:0, odn'eśli nowy sukces, zwy

ciężąjąc „Torpedo" 1:0. ,I
Obecnie na czele tabe'i m

!
strzow-

skiej utrzymuje się nadal moekiew- J

akie „Dynamo",

stwem Czechosłowacji z

102:88 i. z Holand ą 106:82, Węgiy wł

grały z Holandią 112:76.

WTNIKI:

j 100 m: 1) Go'dowany (Wl 11: 3* K'eln

(H) 11; 200 ni: t) Ho.-clc (C) 22,J; J) K^in

(H) 22,4.. 400 m: 1) Danka'my (W) 4? 1;. 2)
i So ymoist (W) 49.3. 809 m: 1) Wintr. (C) .

[ 1:53,0; 2) Da Ruyler (») 1:55,S. 1500 m: l)
; Cevona (C) 5:49,4: 2) Garay (W) 3:5Ś,«.

5000 m: 1) Zatopob (C) 14:10,4; 2)T->"rgyl
(W) 14:55,0. 110 m pl i 1) Tosnar (C) ir 1;

3) Zwaan (K) 15,5 . 4C0 m pl.: Tosnar (C)
55,4; 2) Snajdr (C) 55,1 . 4x100 m: 1)
',2,0; 2) Holandia 42 4; 5) CSR 42,4. 4x42C mt

') Węgry 5:22,2; 2) tło'aidla 3:25,7; I)
CSR 3:29,1. Ke'ai 1) Ka'lno (C) 11,85; 2)
Knoutok 14,19 . Dysk: 1) Kllct (W 47,70; 2)
Do Bruyn (H) 45,25 . Oszcżcp: Vnrsjcgby
M,22| 2). Kletowollor (Cl «5 «9. M'nl: 1)
tlomoth (W) 54,21; 2) Pollka (V/) 4',»7.
Wiwyt: 1) Fidler (C) 190) 2) Tomlio (C)
185. W dat: 1) Flkoji (C) 72?: 2) Kim (W)
70«. Tyczkai Bom (C) 3»0f 2) Krc'cnr '»9.

Trój<k«ki taaranz (H) 14,10: 2) John (C)
1M».
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o raz czwarty walczymy z Danią
Górski prowadzi atak zamiosł Alszera

SOBOTĘ, 26 czerwca reprezentacja piłkarska Polski staje do czwar-

tego spotkania z piłkarzami Dacii. Będzie to trzeci z rzędu wystąp
W kopenhaskim Idrotsparken, ktćsy jak dotąd, nie był dla nas łaskaw.

Po raz pierwszy skoczne tony mazurka Dąbrowskiego rozległy się na sta-

€• cala pięknej stolicy królestwa Duńskiego w roku 1934. Mieliśmy wówczas

do dyspozycji drożynę o doskonałym styla i wielkich umiejętnościach tech-

•Jczrych. Mogła ona służyć jiko dobry wzór tzw. szkoły środkowo-enropej-
skiej, obarcxonei nie tylko p -k^em, a!e L~ wadami. Efekty wzrokowe nie

pozostawały, niestety, w żsdrr ra stosunku do skuteczności, toteż ©trzymali-
śmy doskonała krytykę Ł— lan o 2'A.

W dwa lata później, w roka 1936

reprezentacja nasza znów znalazła s:ę
w Kopenhadze. Przyjechaliśmy poprze

dzea: famą zespołu, któremu n.av/tele
brakowało, by znalazł się n podina
zwycięzców olimpijskich. Opina spor

towa Kopenhagi była doskonale poia
lo-mowana o wartości poszczsgól-
sych graczy polskich, toteż n-c dziw-

nego, że_ mecz wywołał rozczarowa

nie. Przemienił się on w twardą, nieu

łtępl wą walkę, której brak było jed
nak ciekawszych elementów.

Duńczycy grali „po angielsku" szyb
ko, energicznie, zdecydowanie, bez or

Lamentacji. Nasi trzymali się dobrze

w p erwszej połowie, pod bramką byli
jednak ślamazarni i nie wytrzymali
tempa. W przeciwieństwie do dzisiaj,
mie.iśmy żelazną obronę, a Szczepa
niak był nie do pokonania. Gorzej by
ło z pomocą, srmo wielkich nazwisk.

Dla odmiany postanowił sztab nasz

wówczas przejść ze wzmocnionej de-

fensywy do gry otwartej. Rezultat był
tslri. że pomocnicy nie wiedzieli sam!

jik grać Mimo wszystko remi* Izżał

w granicach możliwości. Tak było w

roku 1936. j

Rek później dostaliśmy wreszcie

Duńczyków w rwoje „łapy". |

Część naszej armii i to me najgorsza
wyruszyła wprawdzie na podbój Buł-

k m Norwegowie przez rok nie próż-
nowali i wielka ilość trenerów zagra-

nicznych zrobiła swoje. Po drugie

Duńczycy mówią o składzie ekspery-

mentalnym, toteż tym razem „Droży-
na Narodowa" oparta będzie na do-

świadczonych graczach. Jeśli nawet

klęska z Norwegami, po której nastą-

p.ło w Helsinkach zwycięstwo nad

irinlandią 3.-0, podważyło nieco samo-

poczucie, to z drugiej strony należy

s:ę liczyć, że stała się przestróg by
nie lekceważyć żadnego przeciwnika-

ECHA SZTOKHOLMU

Wydaje nam się, że Polaków nie le-

kceważono by tam i bez przestrogi nor-

weskiej. Mecz nasz w Sztokholmie wy.

wołał zbyt silny rezonans i dziś jeszcze

znajdujemy jego oddźwięki w praae

kapenhaikiej, która omawiając spotka-
nie z Polską ocenia poszczególnych

graczy wedle formy wykazanej w Szwe-

cji. Nic dziwnego, że na pierwszy plan
V. yarwa =ię nasz główny bohater ówcze-

snego spotkania Mieczysław Gracz, któ.

ry będzie miał sposobność przekonać

Duńczyków, ie poprzedzająca go fama

była uzasadniona. i

Sseaerse mówiąc, nie balibyśmy się

zbytnio występu kopenhaskiego, gdyby

-ijykT4 i odgrażają sag, ae rt Wą D*ń-

esykom boba.

BRAWO ALSZER

Liczyliśmy bardzo na nzpsd, a tym-

czasem

Alszer zachował się jak prawdziwy

sportowiec. Mimo, że nęcił go na pewno

wyjazd do Danii przy, pojawienia się

kapitana sportowego zameldował, że

nie ero je się na siłach. O kara je się, śe

„ma=ai~ Gierwatowskiego (powodował
silny uraa kręgosłupa i o prowadzenia

reprezentacyjnego napadu nie moie być
mowr. A *zs.oda, gdyś Alszer grał z

Polonią dobrae i chętnie zobaczyiłfi-

rny go w reprezentacyjnej koszule*,

Górski gra,
— ale esy rozbita koetka

nie będzie działała hamująeo? Chcemy

wiersye, że ambicja wyróżnienia się w

czasie debiutu reprezentacyjnego po-

zwoli mn przełamać hamulce p^ychicł-
ne i zobaczymy go w Idrtrtą>erken w

zwykłej formie.

Cieślik przeszedł kurację pemcyllioo-

wą. Wrzód zszedł a z nim i (poro kilo-

gram ów, Ponieważ mały nie ma

z czego zrzucać, więc tei końska kura-

cja może mieć ujemne skutki.

P rzęch erka wystąpił w barwach klu-

bowych również po prserwie. Na meczn

z Polonią wyraźnie oszczędzał się. Mel-

dują nam z oboso ćwiczebnego, ie po-

dobno jest w zwykłej formie.

Nie było by w tym wszystkim jeszcze

tragedii, gdyby istniała możność zastą-

pienia w ostatniej chwili pewnych a-

wodników. Nicrttty względy formalne

uniemożliwiają powołanie Biała?» esy

Różankowskiego IL Tak więc kierow-

nictw* napada objąć ma Górski s Gra-

czem i Cieślikiem po bokach. Kombina

cja nie byłaby najgorsza, gdyby Górski

potrafił wczuć tię w rolę kierownika

Tak poprawdzie, spróbowali-

Znajdujemy ich we wszystkich forma-" byim? raezej Cieślika na środku, a Gór-

cjach, począwszy od Skromnego. Kon-' Jóego M łączniku. Górski i Gracz ma-

ją zwyczaj głęboko cofać się, co jełt

przy obecnym systemie konieczne. Je-

śli Cieślik nie znajduje się w najlepszej

nie pechów* ostatnie tygodnie, które

garii, jednak to, co zmobilizowano w! przysporzyły nam więcej inwalidów niż'

.Warszawie wystarczyło, by odpłacfć , korzyści.
^

,., , | "apadu.

za dotychczasowe niepowodzenia. Gdy
by w dniu tym był tylko jeden mecz,

wyrównalibyśmy, a zapewne i przekro
czyli dotychczasowy niekorzystny dla !

mas bilans bramkowy. Był to bowiem

kryzysowy okres piłkarstwa duńskie-

fe podczas gdy polski futbol rozpo-

czął marsz ku górze, który miał o trzy
mać się aż do wojny.

W sobotę zmierzymy się po raz

czwarty. Sytuacja jest nieco odmien-

na. Piłkarstwo duńskie, które należy
do najstarszych na kontynencie, nie

tylko nie ucierpiało z powodu wojny,
ale przeżyło świetny renesans.

Gala Dania oczekuje
— Hallo! Redakcja Politikea? ny w porównania ze składem
— Parlez TOU* irancais? Do przeciwko Norwegu?

yon speak EngHsh? Sprecben — Tak! Wycofaliśmy para
Sie Deatsch? t j graczy, którzy wykazują spadek

Uzgadniamy wreszcie Jeden z; formy. „Nowymi ludźmi" są:
trzech Jeżyków i dalej zbierać środek pomocy Jenssen i prawy
informacje o naszych sobotnich obrońca Basernpp. Napastnik
przeciwnikach. i Aage-Hanssen, który nległ koo-

— Czy macie faz skład? j tuzji w czasie jednego z trenlcgo
— Tak! Jedenastka narodo- wych spotkań z Anglikami, wy

wa już ustalona. Wygląda nastę zdrowia! i został znów wstawi o-

pująco: w bramce L Nilke* ny do reprezentacji.
(Kop. Boldklub), prawy obroń- — Mieliście jakieś spotkanie
ca

— P . Petersen (Akad. Bold- sparringowe?
klmb), lewy obrońca — B.Baae-

_
I tak i nie! Ubiegłej' nie-

mpp (A, B.), prawy pomocnik— w Kopenhadz»
A. Pillmark (Ł B.), środkowy ^g^^gj doroczny mecz £o-
pomocnik — V. Jensen (E*- penfaga — Jatlaadia. Kopenha-
bjoerg), lewy pomocnik » ga wygrała 2:1 (ł;0), ale lorma
Jenssen (A, B.), prawe skrzydło bjia

^^

Nasi gracze nie bar-
— J. Ploger (Frema), prawy ł^z ^

cbcieu mecZjć sie przed cze

nik — Ł Aage-Hanssen (A, B.J, j^^yja ich ciężkim svotkzmem

środek ataku — K . Lmugerg^ poIska> a parn odmówSo na-

(A- B-), lewy łącznik— J;Haasjwet w meczŁ Nis chcą
sen (Frema), lewe skrzydło —'w ^^

prorol-nem, ale oba-
Ł Aage-Preist (Kogę). \ wiam sę o wynik taeczo z Pcl-

Szkielet reprezentacji oparE- rfca.

śmy na trzech rywaliziq^ydi o;
_ Czy mecz wywołał dóe xa

kowego pomocnika prxeciwnik ni. mi,ł | • *t«re«ywaa»e?

wolnej drop do bramki, jak te mf nie-1 BoldWnb, Atod^BOM-; _ j^y p&
^

oibrTf-

jednokrotnie > n« *<Wo. I 1 Frema, J^łynym gracze* stz&M tria od
Mimo Ciężkiej sytuacji nie jesteśny i Ł^peoJiap je«t STOdMy; «-^r/V. f«

złej myśli. Przekonaliśmy łię parokrol- j pOmOOlłk JeaSSCD, Z pOClKXiX«-

rtie, iż pi&arze polscy wsięwszy na im- j nią Jlltlandczyk.
bit są w możności przerosnąć siebie ^a- i —Co sądście o sobotnim wy
mych. Duńczycy nie czują się już tak j ltiVl?

pewnie, jak przed kilkoma tygodniami.

Duńczycy są eięikim przeciwnikiem.
Zaswyesaj Ezli ssybko i ostro, toteż do-

brze będzie, jeśli drużyna nasza me po-

zwoli tobie jus w piemmej mamcie o-

debrae knejatywy, lecz prowadzić bę-
dzie spokojnie swoją grę. A gra ta po-

winna składać się z elementów sztok-

holmskich, a więc mieszanina nowocze-

snej szkoły, przeplatanej płaską kombi-

nacją. Skandynawscy piłkarze nie tą

przyzwyczajeni do te»» rodzaje metod

i kto wie, czy ni* uda ńę zaskoczyć ich

podobnie jsk Szwedów.

NADZIEJE W POMOCY

Liczymy bardzo na pomoc, złeśoną s

zsw*dnŁew twardych i eetryeh. Proa-

Mbyiniy jednak sarówzte Waśkę jak i

Jabłońskiego nie uciekać się do niedo-

zwolonych chwytów, gdyż tego rod2«jn

gra jest na boiskaeh skaodynsw^kidł
bardzo iie widśana. Obrońcy powiom

pamiętae, śe z diwiłą gay Pvpzn nm

do boja o piłkę, należy natychmiast go

aseknrować, by wrazić przejechania srod

37J0QQ do 45X00 widzów ale źe

by był z gtary i amg śe posze-
rzyć, to na Łrfi/HŁarfc znalazło-
by sie drugie tyle ludzi! Cała Da
ma oczekuje «iećerpliwie sobot

— Wolimy zachować milcz»-; jśego potkania]
i«»! Pracd <nni1r3ni<>fn * Nftrwe-W Kopenhadze ocenia się szanse bar-; jjJgl Przed ^łOtkaniem Z NOTWe-

dziej sceptycznie, nie mamy więe naj- gją prorokowaliśmy ZWycięstWO

mniejszego powodu zgóry kapitulować. natj gośćmi W StOSUnkn 5:0, «

Zawody prowadzić będće sędzia nor- tymczasem dostaliśmy lanie i ze

weski, który zapewne zastosuj» metody ; gzliśmy % boiska pokonani li2.

angielikie, zneesy to, że Skromny nie Norwegów taksowaliśmy zdeCJ

powinien bawić się z piłką, gdyż narazi (Jowanie niżej od naszych piłka-
się na atak, na co przepij pozwalają. TTjf tfj^ kiedy zaskoczyli nSS

Oczekujemy, że będzie on obiektywny, tempem. Grali SZybcie) i dlatego

tymbardziej, iż piłkarze nad zdobyli wybrali!
sobie w Odo «ele sympatu. — Czy W składzie przeciwko

Alszer nie jedzie
p&wóiłs
kontuzja!

Ksjuiis

T. Maliszewski Polsce porobiliście jakieś

tuzja na boiska łódzkim przeuła wpra-

wdzie bes gorszych konsekwencji, nie

wiemy jednak, jakie jest rzeczywiste

samopoczucie bramkarza Legii. Jendu-

da zmuszony był również pauzować

przes pewien esas. Całe szczęście, że

przynajmniej pomocnicy czują się jak

AMATORZY CZYSTEJ WODY

Był czas jeszcze przed pierwszą
wojną światową, kiedy to Duńczycy
nadawali ton. Dzięki stałemu kontak-

towi z Anglikami osiągnęli wówczas

poziom, przewyższający znacznie ząb-
kujące dopiero kraje kontynentu eu-

ropejskiego. Nie trwało to zbyt dłu-

go. Po pierwszej wojnie sytuacja zmie

niła się. Nie tylko Środkowa Europa
zdystansowała Duńczyków, a przy-

czyn tego szukać należało w konsek-

wentnym i uporczywym przestrzega-
niu zasad najbardziej ortodoksyjnego
amatorsiwa. One to sprawiały, że pił-
karzy duńskich spotykało się na wiel-

kich międzynarodowych turniejach, a

ich międzynarodowy program był sto-

sunkowo skromny. Nic dziwnego, źe

w tych warunkach znaleźli się rów-

Trzeci mecz
w kryiycznym
momencie

D
O trzeciego międzynarodowe'

' JLI go spotkania piłkarskiego ro-

ku 1948 przystępujemy w warun-

kach gorszych, niż oczekiwaliśmy.
Jeszcze dwa tygodnie temu nie

było powodów do specjalnych o-

baw. Doceniając w całej pełni
wartość przeciwnika walczącego
przy tym na własnym boisku,
wolno nam było, w oparciu o do-

świadczenia z dum pierwszych
spotkań i obserwację formy na-

szej czołowej klasy żywić nadzie-

ję, że kampania kopenhaska nie

jest z góry stracona.

Do optymistycznej oceny upra-

wniał dalej fakt wyraźnej stabi-

lizacji formy oraz krystalizowanie
się wyraźnego trzonu równorzęd-

nież w koncercie nordyckim nie tyl- nie dobrych zawodników. Tyczy-
ko ze Szwedami, ale i Norwegami | ło- się to zarówno napadu jak po-

Po drugiej wojnie, piłkarstwo dtm- mocy i bramkarzy. Gorzej było z

skie przeżywa renesans. Gdy bawili- obrońcami, korzy klasą wyraźnie
śmy przed rokiem w Sztokholmie, sły odbiegają od reszty,

azeliśmy o piłkarzach kopenhaskich Niestety, wystarczyło kilka nie.

naipochlebniejaxe opinie. Byli oni też fortunnych spotkań, by z gruntu

odpowiednio zastąpieni w reprezenta- zmienić sytuację. Jest ona W O-

cji Kontynentu przeciw Anglii. J becnej chwili wysoce kry-

Niemniej jednak od pewnego czasu * tyczna, a to wskutek kontuzji i to

daje się zauważyć nieznaczny spadek.' w t&Jc znacznej ilości, że podwa-
Gdy w ubiegłym roku Szwedzi dwu-! źają one wyraźnie bitność zespo-

krotnie pokonali i to dość wysoko ii* reprezentacyjnego. Położenie

Duńczyków, międzynarodowa opinta fest tym trudniejsze, iż niekorzy-
sportowa była skłonna zapisać to ra stne te zmiany nastąpiły niemal

ezej na konto wysokiej klasy szwedz- w ostatniej ch wili i kapitan spor-

Irich piłkarzy. Z czasem okazało się towy nie ma już właściwie możli-

jedc-k, że siła Szwedów nie jest tak wości zaradzenia zhi.

wielka, jak wydawało się to z pewnej J Zwracaliśmy w ostatnich tygo-

perspektywy i że Duńczycy obniżają dniach parokrotnie uwagę na ko-

swoje loty. Niemniej jednak dobrze wieczność trzymania ostro w ry-

będzie pamiętać, li Czeci uzyskali zach zawodników właśnie ze

przed rokiem w Kopenhadze tylko wy
'

względu na czekający nas mecz

nik remisowy, przy czym reprezenta- J międzynarodowy. Niestety, jak
cja CSR sprzed roka nie była idea- widać, apel ten nie wiele pomógł,

toteż jeśli reprezentacja nasza

ma w szeregu swym nadmiar pół-

fizycznej formie wówesas rola cofające-

go się łącznika może ge przedwcześnie

wyczerpać.

GDYBY-

Poza tym nie ma • czym mówić. Wie-

rzymy. że Gracs owiany Bałtykiem

przypomni sobie sztokholmskie czasy i

śe Bobula da się wagą i energią przeci-
wnikowi dobrze we znaki. Gdyby wszy-

scy nasi napastnicy byli przy pełnych
siłach cieszylibyśmy się, śe posiadamy
wreszcie piątkę znającą się na technice,

kombinacji i dobrym strzale, a tak...

A tak przekonamy się może, że chłop
com naszym nie brak mimo wszystko

gazu i że nie sprawią zawodu.

Akcja wyszkoleniowa piłkarzy
obejmie obecnie młodzików

Opłaciło się
wygrać w Pradze

PARYŻ. (Obsł. wł.) — Piłkarzy fran

cuskich, którzy przad dwoma tygo-

dniami pokonali w Pradze reprezenta-

cję CSR 4:0, oczekiwała w Paryżu

miła niespodzianka. Każdy z zawod-

ników otrzymał premię za zwycię-

stwo w wysokości 28.000 franków.

Gracze rezerwowi otrzymali po 3.000

franków.

Kurs instruktorski PZPN-u w Koszę-
cinie został już zakończony. Kosztem

ok. 600 tysięcy złotych przeszkolono 20

instruktorów piłkarskich, 15 pomocni-
ków instruktorów oraz 5 przodowników,

którzy otrzymali zaświadczenia ukończe-

nia kursu. Pieniądze te wydane zostały

niewątpliwie celowo, mimo że dodatnie

wyniki ekcji szkoleniowej PZPN ob-

serwować będzie można dopiero p«

pewnym czasie.

Z ciekawszych szczegółów dotyczą-

cych kursu instruktorskiego podać na-

leży, że został on obesłany przes wszy-

stkie okręgi za wyjątkiem Białostockie-

go i Opolskiego. Po przyjęciu do wia-

domości sprawozdania z przebiegu kur-

su, Zarząd PZPN postanowił na ostat-

nim posiedzeniu wyrazić podziękowa-
nie trenerom związkowym za wzorowe

przeprowadzenie kursu i przykładną

pracę w czasie jego trwania.

Instruktorzy wyszkoleni w Koszęci-
nie r nie ceni będą Okręgom de wyko-

rzystania w pracy w terenie. Niektórzy
zostali już zaangażowani przez Okręgo-
we Związki. M . in. instruktorzy Disa i

Żmikowski poprowadzą obóz dla junio-

rów, organizowany przes szczeciński

OZPN, na urządzenie którego PZPN]

Plan następnego etapu pracy «skale-

niowej PZPN — obozu dla juniorów, w

Świdnicy — juś opracowane w !iat

gółach.
Na pierwszym turnusie trwająeym ed

5-go do 24-go łipea szkoleni będą junio-

rzy Okręgów: Wrocław, Kraków, Łódi,

Opole, Poznań, Śląsk, Warszawa, Po-

morze, Gdańsk i Zagłębie, — na dru-

gim turnusie (29 lipca — 17 sierpnia)
uczestniczyć będą juniorzy z: Białego-

stoku, Częstochowy, Kielc, Lublina, Ol-

sztyna, Rzeszowa, Szczecina, Siedlec,

PZPN p. AJftts mtaM *

skład naszej repressHtaeynej
jedcBasdd, która w sobetę 26 IKS.

walezyć będzie w Kopenhadze s sepr*

zesacją Danii.

Z gnesy brarrych wprnłnii w r»

, ehubf edpadł Alszer, kórr w ezzsie

j piątkowego meczu Rud — Pełoiń
' znał silnego uraza kr»gcat^?a i

nie s erseesenem lekaraa wm

wać przes kilka tygodni.

Zamiast Ałssera w akjpcdycft wefcaie

ńdział Kohut.

AMATORZY ANGU

PRZEGRALI Z HOLANDIĄ

AMSTERDAM. (Obsł. wL) — P9 -

karze angielscy, którzy mają reprezea

tować Wielką Brytanię na Igrzyskach
olimpijskich, przegrali ««spodziewa- .

nie Międzypaństwowy mecz z Holan-

dią 1:2 (1:1).

Anglia: Mc Ałisden, Neale-Matining,
j Hardisty — Lee — Fright, Boyd —

Przemyśla ł Radomia. Podział taki, na j Farquhar — Brown, Rawlings — Jo-

dwie grupy różniące się znacznie raso-? sepk_
bem umiejętności i poziomem gry ju-: _

niorów, dokonany został celowo. Junio- ! Holand*: Landmaa, Van Bun - Al-

rzy słabszych Okręgów (wyznaezeni na Beenhakkers - Terlouw - De

drugi turnus) niewiele skorzystalflrr
Vroet

.

Van der
~

R >' Ters
~

podczas równoczesnego szkolenia s bar- Roosenburg - Schaap — Clavan.

dziej zaawansowanymi kolegami, i ed- j Holendrzy, a zwłaszcza ich atak, za-

wTotnie, gdyż s uwagi na wielką różni-1 skoczyli szybkością Anglików, któ-

cę poziomów konieczne jest prowadzę-' rych obrońcy ruszali się niemrawo,
nie szkolenia różnymi metodami. I Tylko dzięki doskonałej grze środko-

'

wego pomocnika Lee, Anglicy prze-

SZWAJCARIA — HISZPANIA 33 grali niskim stosunkiem bramek. Pier

ZURICH. (Obsł. wł.) — Międzypań wszą bramkę strzelił w 13 m Van der

stwowe spotkanie w piłce nożnej Tuyn (Holandia), wyrównał Joseph,
Jfewajcaria — Hiszpania, rozegrane w Na 6 min. przed końcem zawodów

Zuricha, zakończyło się po rówaorzęd zwycięską bramkę zdobył Rooeea-

prsymsł Okręgowi 150 tys. ił subwencji. | ntj grze wynikiem 3:3. I bwf.

Sianlsłatm Habzda

Oczywiście... obrona Gracza
POCIĄG pospieszny, którym jadę

do Warszawy, by stamtąd „za-

cząć" Tour de Pologne — wiezie ró-

wnież 7-miu piłkarzy krakowskich,—
w tym piątkę „etarych" internacjona-
łów (Bobula, Gracz, Flanek, Jabłoń-

sk. II, Parpan) oraz dwóch kandyda-
tów na „repów": Jakubika i Kohuta.

Oczywiście, że wszyscy mamy już foot

balu powyżej dziurek od nosa i dlate-

go właśnie mówimy o_. footbalu. Oczy
wiście, że nigdy nie powinno się mó-

wić i „zainteresowanymi" piłkarzami
na temat», składu aa najbliższy mecz

nie chcieli opuścić boiska —

a spra-

wa ta, jeśli dodać zażalenie, wniesio-

ne przez przedstawicieli kolegium sę-

dziów na kpi związkowego przyspo-

rzy wiele kłopotu Wydziałowi Gier i

Dyscypliny.

ta „zjadliwa". T ak pisałbym o niej
nawet wcale, gdyby nie to, że była
w dużej mierze budującą. Bo oto gra-

cze CracoYii „upominali się" o... Gra-

cza. Ten, ktp zaa t* „odwiecznie po-

różnione" obozy -„pasiaków" —- jak z

racji koszulek w pasy aazywają piłka-
rxy Cracorii — i „gwiazdorów" od' nie widział,
białej gwiazdy aa czerwonym polu

1 „mieć do

(Wisła) — ten aajlepiej oceaić noże,

czym jest „obrona Gracaa" w ustach

Parpana i jego klubowych kolegów.
Ale mówmy o tym..., co mówiliśmy j Prym wodził długonogi środkowy po-

w pociągu. I znów zaczęło się „niewin mocnik.

nie". Najpierw mówiło się o meczach: „2, Mietek to zawace .klasa". 2e

Craeo^fc z ŁKS-em i Wisły z Wartą.! gra zawsze x głową i z a«rceai. U u-

tya, że Maniek Jabłośski wolałby z

pierwszym swoim występnie aa ziemi

I duńskiej aiieć przy sobie sławmego
| swego brata, Edwarda, kMry przeży-
wa obecnie reseeens swej łwishis»

j formy — nie powiemy o takiej „aie-
dyskrecjr, że Bobula jeucae aitfdy

. Górskiego i wolałby
ecyaieeia" s kiaś ^aajo-

mym" (oczywiście mowa o współpra-
cy łącznika i skrzydłowego), bo odra-

dzając taką niedyskrecję, bylibyśesy
o krok od zdradzenia Bobuli, że przed
Bieczem z ŁKS-em, założył się z azai-

nym o „gćrała", że ŁKS wygra i że

wcale aż* żałuje straconej pięćsetki i

Krytyka była surowa. 2e oba te ze- m;a { chce grać <Ba zespołu. 2e Wo i będziemy cię foż nużyi n«i«poke-
•mnł-v IT.TTR i Wirłsl mnrfa n^T». I J•• , I: ••13 1 . . .

tyczną z dzisiejszą!

PO 3« ŁATACH inwalidów, należy to zawdzięczyć
Piłkarze duńscy przygotowują się na brutalom, którzy wciąż jeszcze u-

Igrzyska Olimpijskie, o ile nas pamięć
nie myli po raz pierwszy od 36 lat.

Rozumie się, że robią różne próby i

one to zdaje się były do pewnego sto

pnia przyczyną aieoczekiwaoej poraź
ki z Norwegami i to na własnym te-

renie.

Nie byłoby jednak dobrze, gdyby
gracze nasi z faktu tego wysnuwali
«byt dalekie wnioski. Przede wszyst-

wijają się po boiskach, starając
się pokryć swe nieumiejętności
polewaniem na kości bardziej
skutecznego przeciwnika. Żało-
wać tylko wypada, że każda o-

strzejsza krytyka tego rodzaju
gry wywołuje protesty nierozum-

nych kibiców, których woleli

byśmy widzieć róvordeż... poza

boiskiem sportowym!

}«» Parpana, czy „aby maolofowi,
który ich będzie wióeł do Daaii, nie

stanie aię w drodze coś złego" —

lecz prosimy: przywrócić <k łask Ora-

A jeśli Twoja aaczęlłiwa ręka 1 no-

gi Gracza (oczywiście, że i jego part-

społy (ŁKS i Warta) mogą nie „prze- kondycja je*t zawsze na po»o»eTM
zimować" w lidze. Potem jeszcze Ja- 2e słabsza gra, to najczęściej wynik

i dlatego właśni, mówimy o składzie,' -wytłumaczył zagadkę" pozo- zniechęcenia ł ociężałości i uiezrozu-

ale tak „niewinnie", bo tlkokwt > | ^RSU ^Tła" ^ »T>

że, kto będzie i kto powinien grać! SL JSZl j T^L TT -

D ^ ł <> P«y tym „prarie krakow-^za.
przeciw DanU. jh °f £ dnłżT°T ludwmow- skiej" . 2 . to ona pisze za surowo e'

sklej znalazła jakoby zaprzeczenie Graczu i kpt. związkowy, eaytając to

Bo « a aa właśnie najczęściej robi PTX
*

Z 3-ch (słownie: trzech) zdo powiada:
się to, co nie powinno. Stąd później bramek, pot«4n jeszcze wspo- j „Skoro tak, to Graca aie będsie i dadzą nam

—

co oby się sta-

b. niemiłe historie", Jak sprawa kpt,; "U" 5 »® coś o takich meczach, gdzie grał". j ło — zwycięstwo w Kopenhadze, wt*.

sport. KO ZPN-u, mgr. Zastawniaka,' PT °wadzi się raz i drugi (Tamovia, Le
_

. . . , j dy... każ Parpanowi i jego krakow-

który na meczu o mistrz, klasy „A":! Garbarnia), a przegrywa z różni- 1
.

* kapltanł,! Ob^^emy poprą- J skim kolegom kupić dla mnie w stoli-

Prokocim - Wieczysta zachowywał
;CJ»' edne i bramki i hajże na Sopli- i, r0J

P°«ynamy fa oświadczeniem, i cy Danii
^^^

jaii uwaiać będą
się w sposób, mogący doprowadzić do 1 Oczywiście, że „Soplicą" był lTM *-

mU za

stosowny; jeśliby zaś Mietek ja-
wystąpień przeciw prowadzącemu

te kpt. sport. PZPN, Alfus. ,

ze 4 ". ch kolegów w napadzie w;ódl i Ciebie i nas wszystkich, wte-

zawody, sędziemu. Jakoż zawody te
'

Mogę go jednak zapewnić, że cieszy 1 ITs na zdobTcTe' brS ^Zt t fv S

zostały istotnie przerwane, gdyż za- się wielką sympatią i uznaniem, skali tylko po Uej (C,cy czt3i *

wodrncy, wykluczeni przez sędziego wśród piłkarzy. Toteż krytyka nie byk meW*^ £. ^bro^



Jlr n fflnUiD "łPOKTOWT
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warszawska 2-ka zajęła 3-cie miejsce
«SPEDYCJA wioślarzy polskich, cie nasi stracili a miejsca parę długości do finału. Niestety wszystkie lq>w le-

ktorzy brali udział w wielkich i przegrali wyścig zd-- dowanie. i dzir (06(11]) juł miłt.mir prze* mnr

międzynarodowych regatach na Sawie Kierownictw* p iłożyła pra. osady i * finale, klór; odbył tię następ

v Belgradzie, nie moie niestety po- test, uwzględniony gospodarzy, nega dnia, IVacjr nie «Urtvwali.

chwalić się dużymi sukcesami. Najle- którzy dopuścili naszych zawodników

piej spisała si? warszawska dwójka bez

sternika — Siesicki i Ccpek (Wiała

W-wa), która zajęła trzecie miejsce, wal-

cząc do upadłego aż da samego finisz*.

Czwórka ze sternikiem (Drazek, Pa- juf)itfeUSZOWC W.T.Ws

min. nu SOOO ml

wspaniały bieg Zatopka
Slijkhuis odpadł po 3 i pół kim.

irzysz, Czarkowski, Chudziński i ster.

Jankowski — ZZK Bydg.) odpadła, w

przedbiegu, a czwórka bez sternika'(M.

Kawiecki, Pawlak, J. Kawiecki i San-

do lierski — T . W. i*łock) najęła 6

sniejsce.

Na porażki naszych wioślarzy dożył

się szereg przyczyn Najpoważniejszą

niewątpliwie jest późny początek seso-

au. W Polsce wioślarze wychodzą na

wodę dopiero w pierwszych dniach

kwietnia, podczas gdy gospodarze re-

gat — Jugosłowianie trenują cały rok.

Jugosłowianie byli sresztą doskonale

przygotowani do zawodów, co zadoku-

mentowali zdobyciem szeregu pierw-

szych , miejsc. Przebywali oni na tri)

miesięcznym obozie przygotowawczym,

a którego przyjechali prosto na start.

Również i Czesi wypadli dobrze, a

głó ie dlatego, że do dyspozycji ich

stoi cały szereg basenów krytych.

W Polsce mamy obecnie tylka jeden

kryl; ba«en da treningów wioślarskich

(w Bydgoszczy), reszta zastała arajna-

Wims w ftacit wojny.

Ekspedycja nasza przyjechała da Bel-

p-adu dopiera w piątek, w przeddzień

sawoiiów, i s miejsca musiała zająć' się

przygotowaniem i dopasowaniem wypo-

życzonych łodzi, które, minie całej kur-

tuazji gospodarzy, nie zawsze orlp'ówjl»-

dały naszym zawodnikom. Ponadto pa-

nował upał dochodzący do 40*.

W zawodach wzięły udział «wady

Triestu, Jugosławii, Węgier, CSIt, Ru

imunii i Polski.

Najlepiej zaprezentowali się Jugosło-

wianie, a dalej Czesi i Węgrzy, którzy

aie powrócili jednak do swej formy

W o'edzs

elę. dnia 27 bm. o g-idz
14 30 na teren'e W T W odbędą się
Regaty Jubileuszowe Program Re-

gat obejmuje biegi na iedyntiach,
dwójkach podw6

:

n.ych, czwórkach no-

wicjuszy czwórkach pań. czwórkach

pół wy ścigo wych i ósemkach pdf»y-
śc go wych, oraz -wewnętrzny bieg Ko

ła Semorów W T W, tj wioślarzy,
którzy -

są członkami Klubu eo oa)-
mn

:
ei lal 20

W Regalach Jubleuszowych biorą
udziałosad* ,K W Wisła'. W K W

i AZS. niezależnie od wielkiej ilości

zgłoszeń towarzystw i klubów z miast'

które mniej uc
:

erpiały w latach woj-
ny. a zwłaszcza z Płocka, Bydgoszczy,
Włocławka i Kruszwicy.

Wyniki techniczna:

CzwAfka sa rtarałklaai — l-»zy przed-
M*|i I) CVK Praga - 7:32 2) Węgry I—
7:40. 3) Rumunia — 7:41,7. 4) łedinstwo

(ługosł.).
H-sl przadbleg: 1) Sibenik x (Jug.) —

7:17.5. I) Węgry II - 7:28.5; S) Lokorno-
tiva (Jug.) - 7:31.5 4) Polska — 7:32,8 .

Czwórki ze sternikiem (finsl) — 1) Sibenik

(ług) - 4:48. 2) Rumuni» 4:50, 3) CVK

Piaga - 4:51. 4) Węgry I - 4:52. 5)
Węgry II — 4:57, 4) lokomoti» (ług.) —

7:08,2 .

Sklft: 1) Vrtos (CSR) - 7:2ł, 2) Pelrovoc-
ki (ług) - 7:23. 3) Sandor (Węgry) —

7:311. 4) Cserhati (Rum.) — 7:41.3 .

Czwórki bai sternika: 1) Hajduk (ług )—
6:37. 2) Węgry - 6:39.2 . 3) Mladosl (Za-
grzeb) - 6:37.3. 4) Miadost II (Zag) —

6:48.8 . I) CYK Praga - 4:54,4 . 4) Polska—
6:5».

Dwójka baz sternika: 1) W-»gry — 7:02,3,
2) Mladost (Zag) - 7:10. 3) Polska —

7:28, 4) Rumunia — 7:30 4. 5) Zagrab —

7:36,1 . ósemki: 1) Crvena Zwezda (ług)
- 6:14 4. 2) w-gry I - 6:16 3) B'esk (Pra-
ga) — 4:20, 4) M'adost (Zagreb) — 4:2»,
5) Rumunia — 6:51.4 .

PRAGA, 23.6. (łel w!.) — Men

międzypaństwowy Polska — Czacho-

slewacia odbywa! się w cienia za sex
-

•ic bardz
:

ej interesującego nie tylko
Czechów, ale i cala op'n ;

ę sportową,

trójmeczu mężczyzn Czechosłowacja—
Holandia — Węgry.

Pojedynek czołowych długodystan.
ąowcdw świata Zatopek — Slijkhuis
ściągnął aa trybuny około 40 000 wi-

dzów Przeżyli oni welki dzień bo Za

topek ustanowił aa,'lepszy tegoroczny

wyn k na św'ecie 14:10,4, przychodząc
do mety samotni*.

Holender, który doskonale biegi de

3000 m w b ładnym stylu tuż tui za

Zaiopkiem, nagle zaczął słabnąć i po

3.5 km przerwał bieg. Zawód, «ki

Srfkhuis sprawi! swym rodakom. Cze-

chom i liczącym na nie£o znawcom ci

ropeiskim. wytłumaczył Holender a-e
-

d^spozycją po podróży samolotem

Można przypuszczać, że iest to praw-

dą i nadal uważać należy SI ikhuisa

za groźnego rywala Nie skończył bte

Blef zapowiada! aią wspaniale.
Dwaj rywale biegli nadzwyczaj rówae.

8tW ts> - 2:07, 3000 m 8:19,« To było
tempo aa rekord świata ! gdybv aie

katastrofa SI ikhuisa, kto wie, czega

swiarikem mogły być aasze zawód

•iczk' które przyglądały się begdwi
już po ..odwalenia" swej porcji z pierw
szego dnia. I

Wyniki techniczna:

IM ai: 1) Slcnerowa (C) 12.4; 2) Moda- j

równa (P) 1? S; 3) «amova (C) tł.t; 4|
Hejducka (P) is.J .

M ss pł.: t) Lomska (C) 1l,t; J) WM
(P) 12.5; 5) Matesova (C) 12,» , 4) Pa>ft*4»-
*ia (P) 14,2.

Wzwył: i) CMumika (C) 145, 1) Ma*»
:kova (C) 145: 3) Milen (P) 1»; 4) P»
kówna (P) 135

Kala: i) Komarkova (C) 11.94; ł) MM».

hackowa (C) 11.73 3) Flakowiez (I•)' lljft
4) Wajsówna (P) ll.tt

Oczezap: 1) Sinoiadzka (P) S.34 . D .

StachowiczAama (P) 37.37; . J) Ingrcwe (Q
37.34; 4) fcjrianova (C) 34.54

Jnnicy strzelają w Bydgoszczy
Masowy udział miasta i wsi .

. Ekipa polska, której kierownikiem -był B, f odkrył "W* karl
-

Wejście na Regaty — przystiń p Nawk °«ko wiceprezes PZTW oraz trener Ziłopka, choć uzyskane w znakorui-

WTW — W downią bezpłatną będzie
brzeg Wisły w pob.iżu ulicy Solec.

Ciesielski i Bydgoszczy, podejmowana tym CŻasie, •!« jest tym, czego OCZC-

była po zawodach przez Ambasadora RP kiwanfe
w Jugosławii p Wendego. |

70 In! pfHcy
10 godny jubileusz Tow. Wioślarzy

młodych ludzi zorganizowało się, w ta

jemnicy przed ówczesnymi władzami,
w celu uprawiania sportu wioślarskie-

go Dzięki tym pion ;
erom polskiego

wioślarstwa, w kilka lat później, zosta

ło zalegalizowane W T W., co dało
przedwojennej. > ,. , ... .

Organizacja zawodów bardz» spraw- Prz*kład ^orzenta s,ę tak ch samych

eaa. przyjęcie gości serdeczne. Zaintere-

sowanie zawodami bardzo duże. Na

regalach obecny był ambasador R. P.

•w Belgradzie Wende wraz « całym

swoim sztabem.

Tor na Sawie miał 2.000 metrów dłu

gości. "•" •' ni
«

Zawody otworzyły przedhiegi czwórek

ze sternikiem. Polacy wylosowali przed-

hieg, w którym poza nimi startowały

W n-edzielę. 27 czerwca br War- W. T W stale pociąga ku sobie licz- wia, obydwie te kategorie łodzi Klub

szawskie Tow Wioślarsk e organ.zuje ne rzesze młodzieży sportowej. Wio- otrzymał bardzo uszkodzone. |
uroczv«ł'jić swego jubileuszu. ślarze WTW startują stale w do- Częściowo zostać uru:h..mit>ne kit,

W 1878 r w Warszawte. kilkunastu rocznych Regatach Związkowych o Mi bowc warsztaty budowy i naorv»-; ło

i . strzostwa Pc'ski i wielu nnycb waż- dzi. ale wobec braku dobrych uate

niejszych Regatach M ędzyklubo- r ałów. wyprodukowały ruledwic. kil i

wych WTW zdobywa w elokrot- ka łodzi i to cięższego typo. I

nie tytuły Mistrzów Polskich i b erze Drugą bolączką WTW. — to nie

udział w 3-ch Olimpiadach: w Paryżu, mai 2upełny brak trenerów, o za»ia-

Los Angelos i Berlinie Kilkakrotnie nicznych nic może być teraz mowy,

WTW zdobywa 1 miejsce w z wiąz a dobrzy polscy trenerzy znikli z ho-

towarzystw w innych, położonych nad kowej tabeli punktacyiuej. ryzontu sportowego,

wodą nraśtach Polski: w Płocku, Wło w|aUch,939_|943wTWtra K«>»o Regatowe WTW liczy obec-

cławku. Kaliszu. Łomży itp. c.; bardzo WIe,u swych C2}onków , n;e n!e ponaj 30 zawodników W rot u ze

Bogatymi w wydarzenia sportowe mai cały dorobek swego długoletniego organizowane iuż były Regaty
istn'enia. Wewnętrzne Nowicjuszów a w bieżą-

W T W strac-ło w latach wotny Cym roku W t W Ufało udział w

ponad 100 lodzi: wyścigpwyęli, pólwy Regatach Płockich, 'a obecnie robi ¢-

ścigowych > turystycznych. slatnie przygotowania do Regat Jubi-

Obecny tabor WTW składa się leuszowych.

W Bydgoszczy odbywają tlę obecnie

Jgónopoiskia Zawody Strzeleckie Po-

wszechnej Organizacji ..Służb» Polsce".

Otwarcie zawodów odbyło się 21 bm
oddaniem strzałów honorowych przez gen.
3
ryg. Polturzyckioga. pika Fińskiego. Pia-

•ydenta miasta I szeregu przedstawicieli
władz i społeczeństwa bydgoskiego.

Program zawodów przewidywał nasię-
żujące konkurencje:

1)kb wojsk 300mdlakadrySPidta
junaków. 2) kb. wojsk. 100 m dla juna-
ków. 3) kbk. sport. 50 m dla kadry ju-
naków. 4) pistolet 50 m dla kadry. 5) pi-
stolet 25 m dla kadry.

Zawody zgromadziły na starcie najlep-
szych strzelców wyeliminowanych spótrOd
JunakOw I instruktorów.

Eliminacja ab Jęły gminy I powiaty.- a

następnie województwa
117.821 junaków w całej Polsce walczy-

ła a uzyskania motliwołci startu- na za-

wodach centralnych:
Po raz pierwszy w historii naszego spor-

tu strzeleckiego siągnę'i£my p'?nows, eli-

minację ai do najmniejszej wsi. Wyniki I

poziom zawodów przaszły najlmtał—
1 przewidywania.

Niemała sensację fest. ta w hranł
łofeatibrowei na 50 m w drugim «niu »

wodćw junacy uzyskali wynik lepszy W

kadry, wybijając i 256 pkt wobec t 24» »

kadry (na 1.500 mołllwych) Nawtasear
trzeba dodać, ie wiród kadry ią M|
miary strzelcy co ppłk Wałilawtkl, a^r .

Matuszak I mjr. iTupczon.

0'ganlzacja zawodów w żwawa, mim»
•Ie" 'ch trudności, (akio niisłr«»,-?*in
da zawodami blisko 120-tysięcznej neśajr
zawodników. ^

GLóz wioślarzy

są dzieje ..Macierzy Polskiego Wio-

iJarstwa" Jeszcze na długo przed
1914. r W T W sprowadza łodzie wy

ft'gowe"żza granicy, organizuje Rega-
ty Wewnętrzne a n

:
eco później Re-

gaty M:ędzyklubowe. w których obok

W dniach 27 czerwca
— 18 lipca od

będzie się w Bydgoszczy przedolimpij-

ski obóz wioślarski, na który będą po-

wołane osady zależnie ad swych ostat-

nich występów - międzynarodowych w

Jugosławii i Szwecji. W dniu 18 lipca

odbędą się w Bydgoszczy ostateczne za-

wody eliminacyjne, po czym osady wy-

brane do polskiej ekipy olimpijskiej

skoszarowane zostaną na obozie, który

trwał bv<lwe aż do wyjazdu aa Igrzytkp

olimpijskie.

;Katnsirola Rsiila

! po biegu
i BRUKSELA.. (Obst wf.) — Geetoa
1 Reiff, doskonały długodystaiuyw.M

belgijski, uległ w ubiegłym- tygodai*
wypadkowi, który okazał' się sa ssez^

ście niegroźny. Zdaniem lekarzy-Reiff
będz e mógł podjąć treaingi jiti aa 3

tygodnie.
' W przeddz

:
eń wypadku Reiff-starto

wał w biegu na S.000 m. który'mial
być sprawdzianem jego możliwoici; W

biegu tym Reiff uzyskał wspaniały
czas 14;14,2. jest to drugi Wy hit' M

tym dystansie w roku bieżącym. (Za-
topek osiągnął w don 22.6 .-

—

14:10.4).
i B eg Reiffa przeprowadzony został

w ten sposób, że kolejno kilku ire-

dniodystinsowców prowadziło go 0

określonym poprzednio tempię lOOO m

, pr?eb
:

egl Brff m 2:42: 2000 m m

15:34i 3000 m w 8:29: 4000 m w «1:27.4.

z kilku łodzi półwyścigowych i tury-
jeszcze osady Lokomotiv (Zagreb). wioślarzy dawnego zaboru rosyjskiego. głycznych. odebranych od tych
Sibenik i druga osada węgierska,

Naszym nie powiodło się w momen-

cie startu. Starter jugosłowiański wyda-

wał komendy w języ' u francuskim, ale

francusczyzna ta była bardzo niewyraź-

na i trzy osady wystartowały na słowo

„messieurs", natomiast nasza wyszła do- [

piero na komendę „partez**. Falstartu i ° Dcnoa

tego nikt nie cofnął, tak że w reziilta-' ..W iank

nieraz startowali ich koledzy z zabo- sobie po njemcach przywlaszc ,,

'"w T a i,eS n,em,eck ieg °

t kilku łodzi półwyśc-owycn. sprowa-
WTWorganz„,e własny chór dzonych prze2 p Z T W. z Wrocła-I

„Dudę , własne „Koło G>mnastycz-
ne" i zapoczątkowało szereg uroczy-

' STRAT HONOROWY
stości i obchodów wioślarskich.

W b eżącym roku na terenie WTW,
na nowo zorganizowała s

:

ę bardzo -u

shl wa przed wojną Sekcja Wioślarska

AZ.S.

inż E. Lenartowicz

START-

-Widzew +

liczbie wznawia starosłowiański

obchód sobótek, nazwany również

ami".
1 Po1918rWTWjeszczebar-

dziej rozw ja swą działa"ność sporto-

wą, przyczynia się do zorgan
! zowania

P Z T W. a nieco późniei Warszaw

skiego Komitetu Międzyklubowego.
W pięknym lokalu WTW odby

wały s
;
ę uoroczne sejmiki w'oślar-

skie, a często zebrania i zjazdy róż-

nych sportowych organ
:

zacji WTW.

prowadziło własne warsztaty budowy
łodzi, a niezależnie od tego sprowa-

dzało zza granicy najnowsze typy ło-

W T W angażuje,
ndudy, wstawionego do repre- pierwszego w Polsce, zawodowego tre

'skł na mecz z Danią. i nera angielsk ego.

Zawody o mistrzostwo Klasy Państwo

wej: AKS Chorzów —
' 'idzew lór" wy-

znaczone na 8 lipca br. w C swie,

prz"'- ł
one zostały przez WGiD PZPN na

proSbę obu k'ubów na dzieA 24 czerwca

(czwartek). AKS który bv' inicjatorem

zm'-ny ter-' -ów zawo 'ó>" Jest tak pew-

nym zwycięstwa, le zdecydował się ro-

zegrać zawody w składzie osłabionym dzi wyśc gowych

brak'

zentacjl

Start honorowy wyścigu dookoła Pohki odbył się na ulicy Daszyńskiego.

j Starterem byl prezydent Warszawy Toł wiński. Na pierwszym planie Szwedzi.

Za chwilę kolarze ruszą do pierwszego etapu Warszawa — Olsztyn. Na piew

*zym planie zespól Szwecji, który okazał się bardzo groinyvk przeciwnikom.

to było w Los Angeles
(Ze wspomnień starego wioślarza)

ROK 70-letnlogo Jubileuszu Wa<-1

szawskiego Towarzystwa Wia- '

tlarskiogo, poruszył starsiych człon- [
ków tego k'ubu. Związani s nim

przewałnia od młodych' swych lat,
jeszcze i teraz, pominę nieraz (

ukorczone] szeićdzleslątki, gotowi
są do wyczynów wlaśtarsklch, chać

Jut nie na lagalowym torze. |

Mieszkając często poza Warszawą
nla mogę ani wiosłować, ani zaj-
mować się organizacją sportu wia-

ilarsklego, a fsdnak niezwykły |a-
blteuiz nasuwa ml, |aka M-letnłe-

gnu członkowi klubu róine wspom-

nienia. ladnama s nich, aktualne-
mu za względu na zblitaiącą się
XIV Olimpiadę w tandynia, po-

iwięcaia aiaca czasa.

FRZED 1932 r woślarstwe polskie
osiągnęło już tak wyroki po-

ziom, iż na równi z lekkotaletyką i

szermierką zakwalifikowane zostało

do liczby tylko trzech gałęzi sportu,
które reprezentować miały Polskę na

X Igrzyskach Olimpijskich, nad odle-

głymi brzegami Pacyfiku.

Znana w owych czasach poznańska
dwójka bez sternika, Budz'ński — M

:

kołajczak po zdobyciu tytule mi-

strzów Europy w Leod'um. stale u-

trzymywała wysoki poziom swej kla-

sy, iż pomimo braku konkurencji w

Polscfe, zakwalifikowana została do

wyjazdu. |

Gorzej iednak było z obsadzeniem

innych wioślarskich konkurencji Dużo

szans m'ała czwórka ze sternik: em

ze względu na dotychczasowe wyni-
ki, a zwłaszcza na trzecie m<ejsce
zdobyte przez Bydgoskie Tow Wio-

ślarskie-na IX Olimpiadzie w Amster-

damie. ' |
Ostatnio trzykrotny z rzędu m!strz

Polski, czwórka ze sternikiem „K W.

04 Poznań" bez konkurencji w Pol-

sce, średniej dobrej k!asy aa mistrzo-

stwach Europy, była jednak za słabą
na 01imp

:

adę, w której obok uczestni-

ków Mistrzostw Europy, startować

miaty osady najlepszych na świecie

wioślarzy anglosask
; ch: Anglii, USA.

Kanady, Australii i Nowej Zelandii,
obok n

;
ezbyt groźny:h wioślarzy Bra-

| zylii, Japonii i Argentyny.
Na wniosek ówczesnego kapitana

zw
:

ązkowego. P K Ol orzekł, iż do

Lot Angelos, oprócz poznańskiej dwój

ki bez sternika. po<echać będzie mo-

gła i czwórka ze stern k'em, wszakże

silniejsza od będących stale na jedna-
kowym poziomie wioślarzy K. W.

04.

Na wezwanie P K O!., odpowie-
dzi! najstarszy w Polsce klub War-

szawskie Towarzystwo WiośIarsk f
e.

WTW posiadało wówczas najbo-
gatszy tabor łodzi wyśc gowych, W.

T W posiadało dobrego zagraniczne-
go trenera, a na liście swych, sporto-
wo czynnych członków, trzech wyso-

kiej klasy wioślarzy: Janusza Śląza-
ka, Edwarda KobyTńskiego i Stanisła

wa Urbana. Do tej trójki brak było
czwartego wioślarza i to szlakowego.

Szczęśliwy traf zrządz
:

l,iido
Warszawy przeniósł się w tym czasie

jeden z najlepszych polskich szlako-

wych, członek B. T. W., Jerzy Braun

Zameldował się on u kapitana zw ąz-

kowego i wkrótce był już członkiem

W.T.W.

Opracowany został plan przygoto-
wań przedolimpijskich. Postanowiono

tymi samymi wioślarzami W T. W

obsadzić dwie konkurencje olimpij-
skie: w czwórkach ze stern

:
kiem i w"

dwójkach ze sternikiem. W począt-'
kach stycznia przystąp: ono do pty/-
^otowań prowadzonych przez trenera (

Haspla.

Dwa razy na tydzień w
:
osłowan'e

w zimowym basen e WTW, dwa

razy na tydzień specja'ne ćwiczenia

w klubowej sali : gimnastycznej, raz

na tydzień biegi na przełaj Wszystk: e

te ćwiczenia rozpoczynano w łagod-
nym temp e, stale je zwiększając W

tym czas
:
e dokooptowano do W. T

W. jednego z najlepszych w Polsce

sterników, Jerzego
' Skolmowskiego,

posiadającego rutynę w startach za-

granicznych. Olimpijczycy jui byli w

komplecie.

W połowie kwietnia, gdy aura ze-

zwoliła w
:
oślarzom wyruszyć na tor

regatowy, ukazan-'e si* nowozorgani-
zowanego zespołu stało się sensacją
wśród wioślarzy warszawskich.

Czwórka ze stern
:

kiem, przez dłuż-

szy czas trenując na ciężkiej ło»''"

półwyścigowej, stale*: z łatwością bi-

ła wszystkie spotykane na treningach
osady innych klubów, trenujące na ło

dziach wyścigowych. |

Jednocześnie kapitan zw'ązkowy
na terenie P. K . 01. uzasadnił koniecz

ność wysłania z wioślarzami na Olim

piadę, ich własnych łodzi i opracował
plan elim

:

nacji przedolimpijskich, któ- j
re dla wykazania, iż nowe osady są:

naprawdę wartościowe, nrałysię od-

być na jeziorze Wltobelskim pod Po- .

uaaicm.

Wszakże projekt wysłania polskich
wioślarzy do Los Angelos. spotkał po

ważnych przeciwn
:
ków. Na sejmiku

wioślarskim, znany wioślarz poznań-
ski, po powrocie z kilku!etn

:

ego po-

bytu w USA twierdził, iż wogóle pol-
scy wioślarze, zwłaszcza w czwór-

kach ze sternikiem < ósemkach, dale-

cy są od wysokiej klasy wioślarzy a-

merykańskich.

W przededniu ePnrnacji przedo'im-
p jskich na łamach „Sportu Wodne-

go", jeden z wybitnych znawców wio

ślarstwa, uzasadn ! ał wielkie ryzyko w

wysyłaniu czwórki i twierdz'!, iż osa-

da taka, by zdobyć prawo do wyjaz-
du, pownna wykazać na torze dwóch

kilometrów wody stojącej czas 7 min.

10 sek.

Tymczasem olimpijczycy, zawsze w

asyście motorówki z trenerem, a czę- .

sto i z kapitanem związkowymi tre-

nowali uczciwie. Gdy wyjeżdżała
czwórka — biła wszystkie napotyka-
ne na tren

:

ngach ósemki. To samo

rob ; ła dwójka ze spotykanymi czwór-

kami.

Nadszedł wreszcie czas efim!nacp.
w których czwórka ze sternikiem W.

T. W bije dwukrotnie mistrzów po-

znańskich i k:lka innych osad, uzy-

skując czasy na przepisowym torze 7

as,8a.i7as.7*.

Równie wysoką klasę wykazała
dwójka ze sternikiem W T W., b''ąc
dotychczasowego mistrza Polski ,.T .

W. Włocławek" i innych jeszcze prze

c'wnikó\y.
P. K . Ol. otrzymał z Ameryki

przyjemną wiadomość, iż włze'kie

koszty, zw
!
ązane z pobytem polskich

olimpijczyków na terenie' U. S. A,
pokryte będą przez tamtejsze polskie
organizacje.

Wkrótce ustalony został ostateczny
skład polskiej ekspedycji. Wioślarze!

Braun, Ślązak, Urban, Kobvl ński,
Skol mowski, Bndznski i .Mikołaj-
czak, trener Haspel. Kierownikiem

grupy mianowano niżej podpisanego.
Lekkoatleci: Kusocińsk

:

(10 i'5'Vml,
Walasiewiczówna (100 m). Wajsówna
(dysk). Schab ; ńska (płotk ),' Helias*

(kula), Pławczyk (skok wzwyż) i Sie-

dlecki (dzesięciobói), trener K'':m-

berg. kierown ; k grupy kpt Józel Ba»

ran. Szerm'erze: dr Pappe. Seijda,
Frydrych, Dobrowolsk*. Suski,

:

Nycz,
kierownik grupy dr. Pappć, trener

Szombatelly.

W; oślarz Skolimowski opracował
d!a ekspedycji rysunki kostiumów re-

prezentacyjnych i treningowych, oraa

namalował piękne znaki , i napisv aa

skrzyniach, zawierających łodzie wi*>

ilarskie. Id. c. a.)

I
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Gorączka olimpijska °g afl " a Polską
Lekkoatleci przystępuję do egzaminu w Krakowie

Notatnik lekkoatlety

GORĄCZKA olimpijska, które} wyniki odbijają się głośnym echem po

i wiecie, opanowuje powoli | Polskę. W sobotę i niedzielę na stadionie
krakowskim zdawać będą pierwszy egzamin przedolimpijski nasi lekkoatleci.

Co słychać
w Kielcach

itWdniu19i20bm.odbyłstęw
Kielcach turniej piłkarski z udziajem
najlepszych drużyn spółdzielczych w

Polsce. Do rozgrywek stanęły , SKS ,

(Warszawa), Wisła (Tczew), Sokół j
(Rzeszów) i Kielecka Tęcza. W pierw- ,

łzim dniu SKS (Warszawa) pokonał.
Wisłę (Tczew) 5:2 (0:2). Bramki dla j
zwycięzców zdobyli: Wierzchucki 3 i j
Burzyński 2, dla Wisły Cebel i Pierz i wrwyź — 155, w dal — 540; kula —

ka. Tęcza zwyciężyła w drugim spot- j 12,50; dysk i oszczep
— 41,00.

730 sie byłby na poprzednich Igrzy
skach wiele wart, teras Adamczyk i

wynikiem 729 jest drugi w Europie.
Wiele jednak z wyników, uznanych

za minima, nie gwarantuje dobrych
miejsc. 14:50 na 5 km jest słabe, jefłi
idzie o Igrzyska, 48,8 na 400 m trzeba

biegać kilka razy dziennie i można

przebrnąć bardzo mało. Nic nie »obi

się x 3:56 na 1500 m.

Są to jednak czysto teoretyczne roz

la - 15,30; dysk — 47,00; oszczep
—

watanił
-

bo1tak
z miai-

68,00; młot — 51,00; wzwyt — 190; mów Pozostani «
w Krakowie nietknię

w dal — 729, tyczka — 410; trójskok j
— 14,80; dziesięciobój — 6600 pkt; dla ' W tej chwiK paszport ma już Ło-

pań — 100 m 12,0; 200 m 25,0; mowski. Najpoważniejszymi kandyda
800m—2:20,0;80mpł. 12,2; ' am i do towarzyszenia mu w podróży

0 co walczyć będzie elita polskich
lekkoatletów? Minima olimpijskie
brzmią: dla panów lOOm — 10,6; 200

m—21,8;400m—48,8;800m—
1:53,0; 1500 m

-- 3:56,0; 5000 a —I

14:50,0; 10000 m
— 31:30; maraton —

2:45,00; 110 m pł. — 15,0; 400 m pł.—!
55,0; 3000 m z przeszk. — 9:35,0; ku-

kaniu Sokół z Rzeszowa 6:1 (2:0), uzy

•kując bramki przez Ziętala, Sławiń-

skiego, Stankiewicza, Rutkowskiego,
Florczyka i Klimka. W dniu 20 bm.

Są to wyniki, które gwarantują wy-

jazd na Igrzyska i warto im słów kil-

ka poświęcić.
Jakim cudem znalazło się 800 m

są Adamczyk i Gierutto w dziesięcio-
boju. 6600 pkt. jest dla obydwu, są-

spotkał się Sokół z Wisłą i SKS z Tę- | tego chyba nikt nie potrafi wy-

ezą. Rzeszowianie zwyciężyli Wisłę tłumaczyć? Bieg 800 m pań zakończył
(Tczew) 3:0 (2:0) — natomiast Tęcza

'

swój sławetny żywot olimpijski w ro-

pokonała zdecydowanie warszawski

SKS 4:0 (0:0), zdobywając bramki

przez Sławińskiego 2, Ziętala oraz sa-

mobójczą.
Należy napiętnować niesportowo za

chowanie się graczy warszawskick,
którzy nie mogąc się pogodzić z po-

rażką awanturowali się na boisku i zo

•tali pożegnani gwizdami.

Ostateczna tabelka turnieju:
1. Tęcza, Kielce

2. SKS Warszawa

3. Sokół Rzeszów

4. Wisła Tczew

10:1
5:6

4:6

2:8

kn 1928 w Amsterdamie. O jego zmar

twych wstaniu i wstawieniu do progra

mu olimpijskiego nic nie wiemy. Radzi

my tei Cieślikównie nie zajmować się
tym dystansem, zwłaszcza, że zaczyna

dobrze biegać sprinty.

TEORIA I ŻYCIE

Minima ustalane są nie tylko z

względnieniem wartości wyniku, któ-

rego odzwierciadleniem mogłaby być
tabela fińska, ale przędę wszystkim
w skali porównaczej ze światowymi re

zultatami. Dlatego też wybaczyć moż-

na rozpiętości, Np. taki skok w dal

Nowiny z Poznania
Zarząd POZB poważnie myśli nad pod-

aietianiam poziomu boksu w Wielkopol-
sce. W tym celu zamierza co dwa tygod-
nie urządzić w większych miastach pro-

wlcnjonalnych zawody propagandowe re-

prezentacji Poznania z reprezentacją da-

nego miasta przy czym pary byłyby od-

powiednio dobrane. Równocześnie POZB

•tara się o organizacją mistrzostw Polski

dla juniorów planując przeprowadzenie
ćwierć i półfinałów w miastach prowin-
cjonalnych, finały zaś w Poznaniu.

4 lipca br. odbędzie się w Pozna-

niu zjazd prezesów i kapitanów sporto-

wych wszystkich klubów zrzeszonych w

Poznańskim Okręgowym Związku Motocy-
klowym. Ze względu na doniosłe znacze-

nia obrad, obecność wszystkich obowiąz-
kowa. Zjazd odbędzie tlę w godzinach
przedpołudniowych przed wyścigiem o

„Zloty kask",

jf W sobotę I niedzielą 26 I 27 bm.

odbędą tlę w Poznaniu na boisku miej-
ikim .Arena" ogólnopolskie zawody lek-

koatletyczne dla akademików. Dotych-
czas wpłynęły jut zgłoszenia ponad 100

zawodników między innymi członków gru-

py olimpijskiej Buhla, Grzanki, Lipskiego,
Statkiewicza i Rutkowskiego.

Działający na terenie województwa
komitet olimpijski zebrał do tej chwili

2,5 mllj. zł na rzecz sportu polskiego. W

uznaniu zasług Komitet otrzymał pismo
od władz centralnych, w którym wyraża-

ją one uznanie I podziękowanie za do-

tychczasową pracę Komitetowi.

W lipcu Poznań będzie świadkiem

trzech Imprez ogólnopolskich w lekko-

atletyce. 10 i 11 lipca odbędą się głów-
na mistrzostwa Polski seniorów, 15 do 18

21 I 22 Igrzyska Zawodowych Związków
Odzieżowych. Prócz tego 4 lipca POZLA

organizuje międzyokręgowe zawody lekko-

atletyczne Szczecin — Poznań w Pozna-

niu.

11 bm. z przystani kajakowej HCP na

Warcie nastąpił wyjazd 27 kajakowców,
biorących udział w ogólnopolskim spływie
kajakowym o nagrodę Kuriera Wielkopol-
skiego do Szczecina. Między uczestnikami

znajduje się jednoręki harcerz Tadeusz

Tobiasz z Sieradza, który bierze udział na

jednoosobowym kajaku.

Tu mówi
Radom

W eledzlelę rozegrane w ładowie dwa

towarzyskie spotkania piłkarskie z czoło-

wymi drużynami sąsiednich okręgów.

„Broń" gościła u siebie wicemistrza okr.

Kieleckiego, Starachowicki KS wygrywając
niespodziewanie 5:2 (2:1). Miejscowi któ-

rzy znów odmłodzili swój skład, zwycię-
żył) przekonywująco i w dobrym stylu.

Bramki dla miejscowych padły za strza-

łów Czaplickiego — 2, oraz Maciąga Za-

rychty I Grzegorczyka. Oba gole dla po-

konanych zdobył Dudek. W SKS-łe grał po

dłuższej przerwie przedwojenny zawodnik

tego klubu I były gracz stołecznej „Po-
lonii" bramkarz Szombara. Sądzvował p.

Mendyk.

Na boiska w „starym ogrodzie" wice-

mistrz podokręgu RKS klóry wystąpił bez

kilku swych czołowych graczy I z rezer-

wowym bramkarzem przegrał gładko z

„ Lublinianką" 0:4 (0:5) która przyjechała
też w mocno osłabionym składzie.

Gra toczyła się przy stałej przewadze
drużyny lubelskiej.

Sędziował p. Fomln. Widzów niewielu.

W sobotę odbyło tlę na boisku „Broni"
doroczne „święto sportowe". Program
, ,święta" obejmował pokazy gimnastyczne
I konkurencje lekkoatletyczne dla zawod-

ników z miejscowych szkól średnich I

podstawowych, oraz dla zawodników z

klubów sportowych.

Wyniki uzyskano na ogół słabe, do, cze-

go przyczyniły się w pierwszym rzędzie
zła warunki atmosferyczne.

We wtorak odbyło się dokończeni za-

wodów i rozdanie nagród.

dząo po wynikach «eystiwanyeh, la*

two osiągalne, eą murowane.

CZY NIE PRZEHOLOWANO?

Ale i tym dzieeiędobojem jest co»

nie w porządku. W Krakowie Gierutto

i Adamczyk mają odrobić drugą częić
10-bojn, a więc 110 m pŁ, oszczep,

tyczkę, dysk i 1500 m. W dwa tygo-
dnie później w Poznania aa mistrzo-

stwach Polski czeka ich cięższa pró-
ba — cały dziesięciobój. I znów te m

szczęsne 1500 m.

Przypomina mi się autentyczna hi-

storyjka przedwojenna, zresztą b, we

soła i tragiczna zarazem.

Na jednym z obozów w. f . kazano

zwycięzcy biegu na 3000 m płynąć w

sztafecie 5 X 50 m.

Nie umiem pływać — bronił się.
Biegać 3000 m to umiałeś — powie-
dziano i chłopak rad nie rad zaczął
w czasie sztafety tonąć.

Startować w 8 konkurencjach jedne-
go dnia to umiecie, a 1500 m biec nie

chcecie — można by powiedzieć o aa

szych wieloboistach.

Jui widzę, jak toną olimpijskie szan

se w 10-bojn. Bo nasi wieloboifci, to

nie biegacze. 1500 m dla nich da się
porównać chyba z próbą pobiegnięcia
maratonu przez Buhla.

Po krakowskiej próbie Giernccie i

Adamczykowi odechce się treningu do

mistrzostw Polski. Po mistrzostwach

Polski przez kilka dni będą odpoczy-
wali, by nogi doszły do siebie, A kie-

dy znajdą czai na dojście do olimpij-
skiej formy?

Mam wrażenie, że chętnie] przyjęli-
by zawodnicy niezbyt lekką próbę od-

robienia 9-ciu konkurencji w odstępie
dwu tygodni I to przyniosłoby zapew

ne większą korzyść i dałoby zupełnie
realny sprawdzian możliwości.

Jeśli idzie o kobiety, to bój olimpij-
ski toczyć się będzie w dysku, atako-

wać będzie minimum w skoku w dal

Nowakowa.

To są ewentualni kandydaci do Lon-

dynu. Reszta „olimpijczyków" w go-

rączce walki o paszporty przez najlep
szych, powinna się zdobyć na dobre

rezultaty, by nie mówiono, że obóz

Przygotowań Olimpijskich nie spełnił
swego zadania w przygotowaniu olim-

pijczyków na rok 1952.

Obozy kondycyjno-wyszkoleniowe: orga-

nizuje PZLA w sierpniu dla mężczyzn w

Olsztynie i dla kobiet w Zakopanem.
Wyznaczone są następujące zawodnicz-

ki: Pankówna, Piwowarówna, Wieczorków-

ne, Wajsówna Hamerlik, Wasilewska, Gę-
bolisówna, Szendzielorzówna, Bregulanka,
Hajducka, Srwarcówna (Śląsk), Kucharków-

na, Lagówna, Plóeiennlczak, Slomczewska,
Hofmokl, Peskówna, Piotrowska Psbit,
Gozdek (Łódź), Cieliikówna, Brześniow-

ska, Lesznerówna, Kamińska, Czerwińska,
Dobrowolska, Nogajówna, Kowalewska,
Kruszkówna, Pyłlakówna, Ostojska (Po-
znań), Brockówna, Drzewiecka, Wiśniewska

(Gdańsk), Gorzkowska, Pieczara Boro-

wiec, Ditkowska, Perczykówna, CiellewJ-
czówna (Kraków), Staruszkiewlczówna,
Gawrońska, Gburkówna (Pomorze), Fiako-

wicz, Babinkówna, Michalska, Paszkówna,
Rączewska (Wrocław), Gutkowska (Urbi ; n),
Borkowiko-Plotrowske (Puławy).

Do Olsztyna mają stawić się następują-
cy zawodnicy: Mach, Nowak, Korban, Ku-

bera Krzyżanowski, Świniarski (Gdańsk),
Rutkowski, Skalbanla, Mrożewski (Poznań),
Pawłowski, Owczarek, Sosnowski, Poko-

rowski, Dychto (tódl). Wideł, Serafini,
Niemczyk, Puzio (Kraków), Dunecki, Sie-

miątkowski, Grzanka, Masłowski, Dzwon-

kowi ki, Twardowski, Sobecki (Pomorze)
Rutkowski, Możaryn (Ołsztyn) tzendzio-

lorz, Kozubek, Praski, Mucha, Walasek,
Deja, Szymoszek, Kocot, Czeszek (śląsk),
Nowak. Małecki (Wrocław), Mirowski,

Gburczyk, Zwoliński, Kuberski, Junysta-
Borkowski, Kowalski, Dębowski, Twardow-
ski (Warszawa).

listy te ulegną chyba rewizji, bo zna}-
dują sią na niej nie wszystkie talenty
(Orsztynowicz wśród pań, Stawczyk wśród

panów itd.), są natomiast zawodnicy zu-

pełnie nieznani (la przykładu większość
warszawiaków).

•

Delegatami PZLA na eliminacje w Kra-

kowie będą: Moskwa, Foryś Cz., Sienkie-

wicz, na mistrzostwa męskie w Poznaniu:

Sienkiewicz, a kobiece w Bydgoszczy:
prezes PZIA W. Foryś.

•

Syrens przed mistrzostwami Polski za-

mierza wysłać swych zawodników aa

10-dnlowy obóz kondycyjny.
•

Za 10 zł mogą startować w mistrzo-

stwach Juniorów stolicy chłopcy urodze-

ni najwcześniej w r. 1931. Zgłoszenia
przyjmuje sekretariat WOZLA do dnia 2S

czerwca (mistrzostwa w niedzielę 27 bm.

o godz. 10-ej ne stadionie WP).*

Przeglądem młodzieży lekkoatletycznej
stolicy będą drużynowe mistrzostwa kla-

ty B w dniu 2» czerwca. Startować w ni eh

muszą wszystkie kluby zgłoszone w WO

ZLA. Dla zawodników przewidziane są kon-

kurencje pięcioboju, dla zawodniczek —

trójboju.

Półfinały szczypiorniaka
ww RrzemyśKu

W Przemyt tu odbyły się półfinałowe roz-

grywki szczypiorniaka męskiego o Mi-

strzostwo Polski ki. A grupy' U.

W pierwszym meczu HKS „Czuwaj" z

Przemyśla niespodziewanie pokonał RKS

„Skrę" z Warszawy 7:6 (4:2). W drugim
spotkaniu AZS Katowice wygrał z CKS z

Częstochowy 9:5 (5:5).
W drugim dniu Skrą uległa AZS 4:t (3:3).

Przy stania 43 dla Skry warszawianie nie

wykorzystują rzutu karnego . (10 min. do

końca zawodów) oraz dwóch 100% sy-

tuacji podbramkowych. Drugą niespodzian
ką był remis CKS z Czuwajem 4:4 (3:1).
Do 15 min. drugiej połowy CKS prowa-

dził 4:1 Jednak złe przygotowanie kondy-
cyjne uniemożliwiło utrzymanie wyniku.

W ostatnim dnłu Skra pokonała CKS S£

(4:0).
W drugim spotkaniu AZS pokonał Cza-

waj 7:5 (3:4).
Publiczności w każdym dniu około J0Q

osób. Organizacja sprawna.

Czego feszcze brak
w prawie mistrzowskim władaniu rakieiq?

R ADOSNY fakt zwycięstwa nad j wód do zadowolenia. Krzyczy jeszcze
silnym zespołem tenisistów Ru- | do Skoneckiego, wybiegającego na

munii przysłonił nieco w pierwszych' kort do walki: z Viziru: „Władek, nie

momentach konieczność wydania spo- j daj się!" i już omawiamy krótko, jak
kojnej, trzeźwej oceny tego, co się j „się pokonało" tego Caralulisa. „Ba,
działo, i jak się działo przez 4-ry dni j ba, żeby się tak było, jak oni (Rumu-
na centralnym korcie Legii. Zachłysnę ! ni) na Riwierze i w Paryżu (mówi
liśmy się trochę wszyscy i nabraliśmy Kończak) —to byśmy zagrali o puchar
bojowego wigoru, który to wigor m. z Włochami i nie wiadomo, jaki byłby
in." dawał takie oto obrazki: wynik"...

Po wygranym meczu z Caralulisem, Naszym zdaniem,
Kończak leży jak kłoda na tapczanie'
w szatni. Jest oczywiście, jak wszy-

lipce Igrzyska pocztowców, a w dniach scy, zadowolony i ma uzasadniony po-

raczej wiadomo.

Dostalibyśmy w skórę. Nie egzaltujmy
się zbytnio. Nie mamy zamiaru pom-

niejszać ciężaru gatunkowego zwy-

wćwczas będziemy niepotrzebnie roz

dzierać szaty.
Cóż jeszcze? Otóż 50 proc, zdoby-

tych punktów pochodziło z błędów
przeciwnika. Nie pomniejsza to sukce-

su, ale nie dowodzi, aby nasi gracze

umieli bezapelacyjnie grę prowadzić,
narzucać swoje koncepcje i definityw-
nie „wykańczać" przeciwnika. Tych
atutów miał stosunkowo najwięcej
Skonecki, choć i on często w chwi-

lach krytycznych dla siebie wolał

przejść „na przerzut". A przerzut, to

przecież nic innego, jak wyczekiwa-

Toruń
me/duje

Przy udziale 57 zawodników odbył się
w Toruniu tradycyjny wyścig pływacki
„ Wpław przez Toruń" / zorganizowany
przez ZZK Pomorzanin. Mimo niezbyt
sprzyjającej pogody na całej długości
trasy biegu pływackiego zebrało się po-

nad 10.000 widzów. Wyścig rozegrano w

konkurencji juniorów, pań i seniorów.

W konkurencji Juniorów pierwsze miej-
sce zdobył Gołębiewski (Pomorzanin),
wśród pań triumfowała Jaruszawska (Po-
morzanin), bieg seniorów wygrał Rudziń-

ski (Pomorzanin).
• ję W meczu piłkarskim toruńscy koleja-

rze pokonali groźny zespól grudziądzkiej
Wisły 8:4. Toruńczycy swe wysokie zwy-

cięstwo zawdzięczają lotnemu i strzało-

wo dobrze dysponowanemu atakbwl, w

którym szczególną formą błysnął Rembe- ,

cki. Łupem bramkowym podzielili się dla

Pomorzanina Kamiński — 2 Kosobucki 1,
Melkowski 2, Rembeckl 2 oraz Przybylski
1. Dla Wisły Nawrocki 2, Kulerski 1 I

Młodzleniewski 1.

Międzyokręgowe spotkanie piłkar-
skie pomiędzy okręgami Krakowa I Po-

morza odbędzie się w Bydgoszczy w dn.

7 lipca br. Reprezentacja Pomorza ODie-

rać się będzie na drużynie mistrza Po-

morza Pomorzanina (Kos.).

MIEUU

pkt st. br.

t) AZS Katowice 6:0 22:14

2) HKS „Czuwaj" Przemyśl 3:3 16:17

3) RKS „Skra" W-wa l-A 15:15

4) CKS Częstochowa Id 11:18

Do finału, który odbędzie się w Rado-

miu w dniach 27, 28, 29 bm. zakwalifiko-

wały się AZS Katowice i HłCS .Czuwaj".

Baiarąg
mistrzem w koszykowe*

Ostatnie z cyklu tegorocznych imprez
międzyszkolnych w Warszawie były mi-

strzostwa w koszykówce. Zgromadziły ona

15 drużyn z 12 szkół. Gimnazja Batorego,
Reytana i Kołłątaja wystawiły po _dwte
drużyny.

Gimnazja te podzieliły się trzema pierw-
szymi miejscami. Zeszłoroczny mistrz Pań-

stwowe Uc. Komunikacyjne zajęło dopie-
ro piąte miejsce. Mistrzostwo zdobył am-

bitny zespół gimn. Batorego, którego dr»

ga drużyna zajęła czwarta miejsce. Wice-

mistrzostwo zdobyła pierwsza drużyna
gimn. Kołłątaja, trzecie miejsce pierwszy
zespół gimn. Reytana.

Wynik ogólny: 1) g. Batorego (i druż.)—
10 pkt. — stos. koszy 133:67; 2) gimn.
Kołłątaja — 8 pkt. — 94:60; 3) gimn. Rey-
tana (i druż.) — 6 pkt. — 100:74; 4) gimn.
Batorego (łi druż.) — 4 pkL — 88:89; 5)
Państw. Lic. Komunikacyjna — 2 pkt. —

62:117; 6) gimn. Beytene (11 druż) — 0 pkt.
52:110. (ZO)

ZAWODY PŁYWACKIE W SOPOCIE
Na zakończenie tegorocznego „Święta

Morza" Miejska Rada WF i PW w Sopocie
organizuje dnia 29 czerwca 1948 r. o go-

dzinie 11-ej zawody pływackie .Dookoła

Molo w Sopocie" (dystans 500 m dla ko-

biet, 1000 sn dla mężczyzn).

Zawody odbędą się dla stowarzyszo-

nych i niestowarzyszonych w konkuren-

cjach żeńskich I męskich (od lat 16) Indy-
widualnie i zespołowo. Dla zwycięzców
przewidziane nagrody.

Zapisy przyjmuje Zarząd Miejski m. So-

potu, pokój Nr 87, ii p. teł. 52-151

wewn. 317 .

Okrąg rzeszowski czeka
na decydujqcq rozgrywkę

I cięstwa nad Rumunami i pełnej ofiar- nie na błąd przeciwnika. To się cza-

I ności gry naszych repów, lecz przyj-
:

sem uda, ale raczej nie jest wskazane,
| rzyjmy się teraz wszystkiemu spokoj-! zwłaszcza w dzisiejszym systemie
I nie, a zauważymy napewno, że czoło- gry.

wym naszym tenisistom brak jeszcze Nie posiadamy jeszcze sztuki ata-

Sport w stolicy

Cuda związane z wyłonieniem mistrza

Okręgu dzieją się nie tylko we Wrocła-

wiu, Kielcach czy Przemyślu — ale takia
I w ?.zeszowło. Nie będziemy już poru-

szać spraw robienia wyników, podkłada-
nia się, składania protestów w ostatnim

tygodniu rozgrywek, Itp. Znacznie ciekaw-

szą Jest sprawa sposobu formalnego wy-

łonienia »Istna wobec faktycznego sta-

nu rzoczy przy wyjątkowym układzie dru-

tyn w koAoowei tabeli mistrzowskiej kla-

ty A.

Tak się złotyio, te po zakończeniu roi-

frywek 3 ktaby: Resovia, Legia Krosno I

PZL Rzeszów posiadały równą łłość punk-
tów, przy czym dwa pierwsze takie Jed-

•akowy stosunek bramek.

Zarządowi Okręgu nasunęły się wątpli-
wości, Jak należy przeprowadzić decydu-
jącą rozgrywkę. Przepisy nie mówiły wy-

raźnie, ery rozstrzygać ms jedno spotka-
nie pomiędzy I pierwszymi drużynami
esy ponowna rozgrywka pomiędzy 3 po-

siadającymi równą ilość punktów. Sprawa
została zdecydowana przez Zarząd PZPN

który ogłosił interpretację | 104 Postano-

wień PZPN stwierdzającą, że w podob-
nym wypadku: „o tytule mistrza rozstrzy-

gają spotkania wyznaczone przez odnośny
OZPN pomiędzy 3 drużynami posiadają-
cymi równą ilość punktów, przy czym

rozgrywają one pomiędzy sobą tylko po

Jednym spotkaniu na neutralnym terenie.

W tych ostatnich rozgrywkach dec/duję
Ilość uzyskanych punktów I stosunek bra.

mefc".

Rozegrana na neutralnym terenie spot

kania' dały następujące wynikł:

1 ukształtowały
sposób:

1) Legia

2) PZL

3) Resovia

Logia uzyskała

tabelkę w następujący

3:1

3:1

0:4

S:3

6:4

1:5

leQla — Retovia

PSI — Ketovia

M

Id

tegc i owego. j

CO SIĘ najwięcej rzucało w oery?

Brak wykańczania akcji w chwi-
lach decydujących. Polacy grali na-

ogół lepiej w sytuacjach, kiedy prze-

ciwnik prowadził, niż wówczas, kiedy
prowadzili sami. Kiedy mogli wykoń-
czyć przeciwnika i to się właśnie

wówczas nie udawało. Niewątpliwie
jest to brak rutyny turniejowej i o- i

trzaskania z sytuacjami o większym

wprawdzie lepszy sto-

sunek bramek, ala nie było^pewności, czy

interpretacja PZPN-u dawała mistrzostwo

stosunkiem bramek jeżeli tę samą liość

punktów uzyskały dwa kluby. Znowu spra-

wę wyjaśniać musiał Zarząd PZPN: sto- j napięciu nerwowym. Tego szlifu nasza

sunek bramek decydują w wypadku po-
'

siadania równej ilości punktów przez 3

drużyny, co jest ujęte odpowiednimi prze-

pisami w Postanowieniach PZPN — nato-

miast przy równej łlośd punktów u 2

drużyn decyduje spotkanie pomiędzy nimi.

I chociażby to miało być dziesiąta spot-

kania, formalności musiało stać się za-

dość. Legie I PZL rozegrają zawody, któ-

re wyłonią mistrza Okręgu. Tym razem w

wypadku remisowego wyniku, drużyny ro-

zegrają dogrywkę 2x15 min., a jeżeli i ona

nie dałaby rezultatu gra toczyć się bę-
dzie aż do uzyskania pierwszej bramki,
ale cale zawody nie mogą trwać dłużej
niż 2 I pół godziny. Bo... wtedy należy
grę przerwać I wyznaczyć nowe spot-
kanie.

czołówka nie posiada, bo posiadać go

zresztą narazie nie może. Ale to iest
ważne. Udało się z Rumunami, dzię-
ki wyjątkowej ambicji i ofiarności, ale

może się nie udać następnym razem. I

3«k widzimy w plłkarstwłe mogą

zdanyć się różne niespodzianki, zarówno

na boisku, jak I przy papierkowa) robo-

cis przy zielonym stoliku. Sprawa wyłonie-

nia mistrza komplikuje się, drużyny roz-

grywają zawody W) dwudniowych odstę-

pach —

a wszystko to dzieje się w okre-

sie ostatniego tygodnia przed mistrzo-

stwami młędzyokręgowyeti.

Rondez -

vous

tenisistów juniorów
w Krukowie

KRAKÓW 23.IV. Najlepsi tenisowi

juniorzy poker spotkają eif w Krako-

wie w trójmeczn Kraków — Katowi-

ce
— Warszawa. Warszawa przyjeżdża pracę umożliwią im możliwości dalsze

kowania, a więc sztuki dobrego ser-

wisu i dobrej gry przy siatce. Te dwa

elementy wymagają doskonałej kondy
cji fizycznej, Tej kondycji jeszcze też

nie ma. Mecz z Rumunami dał bodaj-
że pierwszy raz w tym roku próbkę
ile to sił i energii fizycznej trze-

ba mieć w zapasie, by walkę taką
nie tylko przetrzymać, lecz w niej do-

minować. Na pierwsze, dzięki ambicji,
starczyło tych sił, na drugi© — raczej
nie. Nad formą fizyczną należy pra-

cować nie tylko na korcie. Jest zba-

wienna rzecz
— lekkoatletyka. Czy

nasi gracze trenują sprinty, skok w

w dal, skok wzwyż i biegi przełajowe
(wytrzymałość)? Zapewne — to jest
żmudne, ale jeśli się ma ambicję zajść
dalej, wyżej? Mówimy tu przecież o

możliwościach na przyszłość, zachęce-
ni ostatnim zwycięstwem. Żeby jego
echa nie zamarły w jednym etapie,
lecz żeby ożywiły przyjemnym dźwię-
kiem pracę na przyszłość, która jest
trudna i powtarzamy — żmudna.

SADZIMY, że władze sportowe pój
dą w tym naszym tenisistom na

rękę. Że wzamian za ich rzetelną

s mistrzem Polski KudLińskim i T-mi-

strzeui Radziem, Katowice wystąpię s

Magnerówną, barw Krakowa bronić

będą Kozłowski, Wojciechowski i Ku-

balanka. Zawody rorpoczynają się w

nłedriel».

go rozwoju. A także pokuszą się o jak
Najszybsze uzupełnienie czołówki za-

strzykiem. nowych sił, co wymaga

znów szczególnej troskliwości. Nie da

się tego zrobić odrazu, ale przy do-

brej woli, można to zrobić stosunko-

wo niedługo. (Sg).

Skład Warszawy na mecz o puchar
1. Kałuży s Poznaniem został już ustalo-

ny. Kpt. związkowy Clchecki wyznaczył
następujących zawodników: c

Bramkarze: Skromny, rez. Borucz, obroń-

cy: Serafin, Maruszklewicz I, rez. Pruski;

pomoc: Waśko Szczurek, Wiśniewski, rez.

Milczanowski; napad: Mordarskl, Szymań-
ski, Hauton, Górski, Cyganik, rez. Olszew-

ski, Borowiecki.

Ostateczny skład ustalony został na go-

dzinę przed zawodami. Spotkanie to od-

będzie się w najbliższy wtorek—29 czerw-

ca o godz. 17-ej na Stadionie WP. W

przedmeczu spotkają się dwa teamy ju-
niorów, jako ostateczna eliminacja przed
wyjazdem reprezentacji młodzików na

obóz PZPN do świdnicy.

TUR Mewa — Targówek Os. 4:2 (3:2).
Bramki: Iżycki, Mioduszewski, Pawliński

i Czerniakowski. Sędziował Malczewski.

Płomień (Błonie) — ZZK (łowlcs) S:1 (1:0).
Bramki dla zwycięzców: Ssfarzyńsld (3),
Zatorski (3), Iwanicki (1) I Sobolewski (1).

PIŁKA RĘCZNA
Wydział Gier zweryfikował Jut mecze

klasy A .w szczypiorniaku męskim. Mistrzo-

stwo zdobyła Skra p. 18-I br. 79:49. przed
AZS-em 16:4 I 96:55, 3) SKS 10:10 i 93:68,
4) Iskra 10:10 i 90:82, 5) Marymont 6:14 I

65:80, 6) Drukarz 0:20 I 26:113.

Finały klasy C w siatkówce męskiej:
1) Bzura (Chodaków), 2) Czyn (W-wa), 3).
Przyszłość tWłoehy), 4) Huragan (Woło-
min). Pierwsze trzy drużyny awansują do

klasy B.

WOZP» wysyła na obóz męski juniorów
piłki siatkowej I koszykowej do Sierako-

wa (7 — 28 lipca) 22 zawodników. W cza-

sie 2 — 22 sierpnia 14 Juniorów ptlkl siat-

kowo] i szczypiorniaka.
Obozy żeńskie odbędą sly w tych sa-

mych terminach w Akademii WF IM Bie-

lanach. Weźmie w nich udział 41 dziew-

cząt.

Turniej miast w siatkówce żeńskiej od-

będę się 21 — 22 sierpnia w Piotrkowie

Trybunalskim. Warszawa wysyła drużynę
bez zawodników SKS którzy walczyć bę-
dą w tym samym czasie w igrzyskach
Związków Zaw.

Męski tumie] miast odbędzie się rótf-

n
!
eż w Piotrkowie 28 — 29 sierpnia. Jażnic-

kl, Jaźnicka i Kawecka otrzymali zwolnie-

nia ze stołecznego AZS-u i zgłosili swój
akces do PoloniŁ

PŁYWANIE v

Jui we wtorek WILANÓW — WARSZAWA .

Zgłoszenia do tradycyjnego wyścigu pły-
wackiego na Wiśle wciąż napływają.
Organizatorzy spodziewają się udziału po-

nad 120 zawodników. Protektorat nad za-

wodami objął dyrektor Głównego Urzędu
Kultury Fizycznej Tadeusz Kuchar. Zwy-
clęzca zespołowy otrzyma nagrodę ufun-

dowaną przez GUKF (rzeźba pływaka, któ-

ra otrzymała pierwszą nagrodę aa konkur-

sie przedolimpijskim).

Piast (Oiiwlce) organizator meczu Gli-

wice — Warszawa zwrócił się do WOZP

z prośbą o przełożenie zawodów z 1 na

8 sierpnia.
Jabłoński Tadeusz, przedwojenny In-

struktor Polskiego Związku Pływackiego,
zwrócił się za pośrednictwem Legii o kar-

tę wstępu basen. Przebywał on ostat-

nio na Zierftiach Odzyskanych I obecnie'* 1

przeniósł się na stałe do Warszawy.

Mistrzostwa Warszawy trwają. W ponie-
działek I wtorek odbywał się wyścig na

1500 m. Udział brało 78 zawodników.

Wyniki:
Klasa I — 1) Jabłoński (El.) 24,39,2; 2)

Zelman (YMCA) 25,45 ,2; 3) ludwikowski

(Elektr.) 26,22 ,0 .

Klasa II — 1) Ziemllskl (AZS) 26,57; 2)
Pecewicz (YMCA) 27,34,5; 3) Slonlewskl

(YMCA) 29,06 ,2 .

Klasa 111 — 1) Pankowski (Polonia) 31,29,3;
2) Kulnlarskl (YMCA) 32,49 0; 5) Królikow-

ski (YMCA) 34,55 ,2 .

W punktacji drużynowej prowadzi
AZS"— 954,5 pkt. przed Elektrycznością —

949 oraz YMCA — 557.S pkt.



Kr 51 PRZEGLĄD SPORTOWY ftr.S

Dwa etapy kotarze mafa poza soba
ale szeregi ich jui sq zdziesiątkowane

dzo zła, nie zorganizowano punktu
odżywczego na trasie.

9 zawodników przybyło do mety w

czasie ponad 2 godziny gorszym od

pierwszego kolarza na mecie, a We'

sołowski miał nawet 3 g. 18 m. opóż
nienia. Do Olsztyna nie dojechało 4

zawodników: Kudert, który poturbo-
wał się wpadłszy do rowu, Łoza, Kacz

marek i Wydarkiewicz. O złej nawierz

(Dokończenie ze str. 1-ej)

czterech miało defekty gum, ale trze

ba przyznać, że zmienili je z imponu-
jącą szybkością.

DOBRE TEMPO

Pomimo xłej nawierzchni azosy,

zwłaszcza aa odcinku za Olsztynem,
tempo wyścigu było bardzo dobre, bo

•wyniosło 34 km w ciągu pierwszej go ,

dżiny. Pierwszy ofiarą defektu padł
chni f208? świadczy 15 defektów gum

Siemiński. Dobre tempo czołówki spo
n " Pi«TMzych 25 km. Z czołowych

wodowało rozciągnięcie się wyścigu j «wodników polskich na tym odenku

aa dużej odległości. Pietraszewski, któ lubili dętkę Siemiński i Pietraszew-

ry przebił gumę, gonił czołówkę 16 ki- łkl ' i zawodników

łomerów |w^5»erskich. Kiss I przebił gumę już

Só^kl' od startu był pechowy dla na pierwB ^ ch
kilometrach, Szalay

Zagranicy. Przebili tataj gumy: Szwed "«"^ał koło, kiedy ,adąc ścieżką
Widevall, Czechosłowak Pavlas, a Wę ®®łrafjł na piasek; Kiss II „spuchł
£er Kiss II wycofał się z wyścigu. | >nż w

c

Pułt
,

usku
'vf

Nl ' elePie >

W Elblągu Potny finisz) czołówka slę j Szwedom: Widewall i Persson II

•kaładał się już tylko z 32 kolarzy:
mł fU defckt 7 ^m, a Karłsson złamał

4 Szwedów, 3 Węgrów, 4 Czechosło- koło ' Z 2e8 P* łu Polska 1 Ka "

waków i 16 Polaków. Najszybszy o-
' P lak ' Wrzesiński i Wójcik utrzymali

kazał się tu Szwed Olle Persson, któ się na czoł ?wce do sarae ' met ?'

ry pokonał nieznacznie Rzeżnickiego.' CZESI CZEKAJĄ NA BUFET

[W następnej kolejności przebyli pół-1 Czesi jechali we czterech w drugiej
metek: Wandor, Wójcik, Pietraazew- grupie czołowej aż do Chorzel, gdzie
•ki, Wrzesiński i ICapiak. Grupę ezo- m;a} być punkt odżywczy, którego je-
lową zamykał Węgier Madi, który je fa^ nie organizowano. Czesi byli

głodni i poczekali, aż im przygotują
„bufet".

«bał tul za Napierałą,

GUMY! GUMY!

3 km za Elblągiem Olle Persson

przebił gumę. Został mu do pomocy

Persson II. Szwed z imponującą szyb
Scością zmienił gumę i już po 4 km do

gonił czołówkę. Kiedy obaj Szwedzi

rej Czesi bez Hanusa, który jui na

pierwszych kilometrach miał defekty
gum. 100 km przebyła grupa czołowa

w3g.13m.
W Chorzelach, gdzie na zawodników

oczekiwały eamiast obiecanej żywności
kubły a wodą i tabliczki czekolady
pierwsza grupa miała 3 mifraty prae-

wagi nad drugą.
Pierwsza grupa ae Szwedami jechała

odtąd razem aż do samej mety zdoby-
wając coraz większą przewagę. Fnewi-

ga ta wzrosła prawie do 12 minut na

mecie.

Na metę w Olsztynie wpadła gm*»

8 urwodnikow. Na finiszu najszybszy
okazał się Szwed Olle Persson, bijąc
«resztą ledwie o grubość gumy Wrzeeiń

skiego.

WYNIKI hOO ETAPU
WARSZAWA — OIIZYYN

Klasyfikacja ItidywłchrafM
1) Olle Persson (Szw»eja) — 7:01,1*.
T) Wrzeslfekl — 7:110,».
I) Kaplak, Czyż, Wandor, Stolarczyk,

Wójcik I Rydmark (Szw.) 7:01,46.
9) Napierała, tt) Paprocki, «1)

czas wspólny 7:11,11.

Buknreszt-Knłowice 3:2
lądrzejowska, Skonecki wygrali miksta

We wtorek i w środę odbyło się w na pewno będzie się starał zrewan-

Katowicach tenisowe apodcanie między-1 iować Polajwwi sa poniesioną poraż-
miastowe Bukareszt — Katowice. Rozę- kę w Warszawie, ponadto Vizivu gra z

grano 5 meczów, po których Bukareszt

prowadzi 3:2, De rosep-anta posoetały
jcezoe 2 mecze, które odbędą aif dziś.

Dotychczasowe wyniki eą następujące:
Caralulis pokonał Nłeatroja 6:0, 6:4,
7:5; Jędrzejowska miała cięższą niż w

Warszawie walkę ae Stancesen, leci wy

grała 13:11, 7:5. Viairu rwyciężył Koń

tlPletraszawskl — 7:«.«, tt) Nawaoak iCZaŁa 8:<5, 9:11
*

6s4 > P1? «J» 1

7:14,14) 14) Módl (Wągry) 7*4,44, II) Ka- walka była zacięta.
berła (CSR). 1«) Vavarka (CSR). 17) Woj-! W grzo mieszanej «riTMnf<maS dość
daszek, 1«) Rzefnickl. 1») Łazarczyk. M) , . , „r, , T, . , *T ~7
Wldevall (Szw.) . 21) S.łyg. .22) Karl.son J^rzejo^ska, Skonecki,
(Szw.) 7:21.1». 23) Wyglanda, 24) SlamMskl,'
25) Bukowski. 24) Patoky (W) 7:25,07, 17)
Motyka, 28) Persson II (Szw.), Jł) laśkia-
wicz. 10) Królikowski.

Klasyfikacja drużynowa:
Polska I — 21:01.57, 2) Polska H —

21:13,49, ) Szwecja 21:225,36, 4) Polska III
— tt>89,18, Wągry I C*aehasława«|a.

bijąc bez wysiłku parę Stancescu,
Schmidt 6:4, 6:1, podobnie jak bez

większego wysiłku debł nzmuńaki Cara-

lolie, Schmidt wygrali 7» Skocetlam,
Bratkiem 6:3, 6:1, 7 ti.

Dziś dokończenie m^ean. Grają: Ga-

rałnlw — Kończaic, pczy czym Ramm

W Wimbledonie sensacja pierwszej klasy
Cuceni polrofłfll Drobnego!

TEGOROCZNY turniej wimbledoń- j
wich (Australia) - Van dan Eynda (Bal-

. .... , . „ gla) 6:2, 4:4, 8:ir, Parkei (USA) - Coombe

_ ski, który rozpoczął się 21 bm., (Nowa Ze|andia) ź:2_ <:2; Brovn

dostarczył już w drugiej rundzie singli | (usA) — Buttler (Anglia) B:7, 4:1 4:6, 6:2,
panów niebylejakiej sensacji. Rozsta- j 9:7; Bergellin (Szwecja) — Hovefl (Anglia)
wiony na 6-tym miejscu Drobny uległ! «* «;«< /«Ikenburg (USA) - Brl-

* TX»•AKł' chand (Be| 9' a) «'.3; Patty (USA) —

Włochowi Cucelliemu. Jest to już 5-te u|r|ch (Dn|a)
^

i:4 7:5; Ajbołh (Węgry)
w tym roku zwycięstwo Włocha nad Comery (Anglia) 4:3, 4:0, <:2; Drobny (CSR)
Czechosłowakiem. Dwóch porażek do- ; Choy (Chiny) 6:1, 4:3, 6:5; Mulłoy (USA)—
znał Drobny z rąk Cucelliego na Ri- | 4:2

'„
<:4 'J :S;

h

, ', ,„,. 7..
:

(Czechosł.) — Qulntavalle (Wiochy) 4:2
wierze, dwóch we Włoszech i teraz

Na wertepach szosy grupa czołowa

jechała w dobrym tempie 33 km w

ciągu pierwszej godziny, zostawiając
po drodze pechowców lub marude-

rów. Na 75 km czołówka składał się

bylf juTtVlko^o "l00~m od_ 'czoYówki/ ' u4 z 32 ZBWodników ' na 71 którz
* | nia por"ażka mocno nadwyrężyła sławę

Persson II przebił gumę. Rodak jego' wystartowali 2
Warszawy. Tempi wy-, pierwszej raldety europejskiej. Drob-

fuż nie czekał, bo musiał ratować żół- ś
,

cl
,

g ° wi nadawali Szwe<ki 1 P° 20 knł
ny jest w pełni fonny, czego dowt>-

tą koszulkę leadera wyścigu. !f8 ^®' w grupie czołowej jecha dem nicdawne jego zwycięstwo w

, . v . , ło aż tylko 10 zawodników. Oprócz praj7P Parker»TM • 1:6, <:4, 6:3: M,t,c (3u9 ''~
Na 115 km przebił gumę Kapiak, '

.

3
* rradze naa farKerem. , czyński 4:3 7:5 8.6

Stolarczyk oraz Szwed Wideyall. Ka- ^ e " sona !K^marka, Wę- pozostałe liczne walki przyniosły j , rBnd»: Patty (USA) - Abdesselam I Miiic' pugosławla) - "palih (Anglia) 8 4

piak dogonił czołówkę dopiero po 48 Madl byio tU ,ledm ' U HolakoW:
zwycięstwa faworytów, z których naj- (Francja) 4:1. 4:1, 4:1; Falkenburg (USA) -

4:8, 6:2; Cernlk (Czechosłowacja) - Snart

kilometrowej gonitwie. Na ostrym za
^ ' W" esiński ' Wójcik, Czyż groźniej przedstawiają się Ameryka-

7:5 '
»

ad 3man (Australia)-
' 1 '-- Cl1 '" ' ^ ! (USA) — Carlson (Anglia) 4:0, 6:0, 4:2; del Bello (Wiochy) 6:3, 4:2, 4:8, S:7, 7:S;

Mottram (Anglia) - Nielsen (Dania) 6:2, ) pUncec pugosławla! — Sada (Wiochy) 2:4,
6:4, 6:1; Mulloy (USA) — Redl (Austria) 1

6:j 4..2, 43.
Gra podwójna mężczyzn:'Morea, Russell

4:1, 6:2; Harper (Australia) — Destramaau
znów... Doskonały Włoch „umie" jak (Francja)_6:2, 0:6, 4:3, 6:7 4«; Oet Bello
widać grać z Drobnym, którego oatat i (Włochy)" - Reny (Francja) 6:Ł 7:5, 2:6,

6:4; Palsh (Anglia) — Vodlcfca (Czechosł.)
6:2, 0:6, 6:1, 7:5; Sedgman (Australia) —

Sawhney (Indie) 6:2, 7:5, 6:4; Van Swoi
(Holandia) — Spychała 9:7, 4:S, 3:4, 2:4,

yf 6:2; Grand et (Francja) — Wittman (Anglia)

Niestrojem, co powinno dać punkt Bu-

karesztowi.

Z Katowie tenisiści rumuńscy wy-

jeżdżają dziś w nocy do Sopot.

4.-1. 4:4, 4:4; Asboth (Wągry) — Haenes
(Norwegia) 7:5, 4:4, 6:1; Cucelli (Włochy)
Drobny (Czechosł.) 4:4, 16:14. 1:6, 2:6, 6:3;
Pallada (lug.) — David (Anglia) 6:4, 4:0,
6:2; Bromwich (Australia) — Jackson (Ir-
landia) 6:0 6:0, 4:2; Strugess (Pld. Afryka)
Petan (Balgla) 6:4, 7:5, 4:2; Washer (Bal-
gla) — Greeya (Anglia) 6:1, 4:1, 4:1.

1 mada singla pań: Hart (USA) — Gan-
non (Anglia) 4:4, 4:0, 4:1; Todd (USA) —

Walker — Smith (Anglia) 4:2, 6:1; Scofijld
(USA) — Matar (Liban) 4:1, 4:1; Curry Hofacrc — 52,7, 3) Bolen — 53.

Amerykanie
w przedolimpijskiej
formie

Lekkoatletyka amerykańska może

pochwalić się w sezonie przedolim-
pijskim doskonałymi wynikami swych
czołowych zawodników, którzy naj-
prawdopodobniej stanowić będą ka-

dsę olimpijskiej reprezentacji USA.

Poniżej podajemy trzy najlepsze wy

niki lekkoatletów amerykańskich w

każdej konkurencji:
100 yardów: 1) Patton — 9,3, 2) La

Beach — 9,4, 3) Parker — 9,5.
220 yardów: 1) La Beach — 20,2, 2}

Patton, Bienz i Heck po 20,6 sek.

440 yardów: 1) Mc Kenley — 46, Z)
Matson — 47, 3) Rucks — 47,7 sek.

880 yardów: 1) Bolen — 1:51,4, 2)
Hensey — 1:53,3, 3) Fulton i Whit-

field po 1:53,6.
1 mila: 1) Sink — 4:13,2, 2) Karvar

— 4:16,3, 3) Thompson — 4:18,4.
120 yardów płotki: 1) Dillard —

13,6, 2) Duff — 13,9, 3) Dixon i Er-

furth — 14,2.
400 m płotki: 1) Cochran — 52,9, S)

(Anglia) — Rice (USA) 43. 8:4.
1 runda: Prentiss (USA) — Wilford

(Anglia) 4:4, 4:2; Boitock (Anglia) _
Do-

laachall (Austria) 4:1, 4:4.
•

W ramach dalszych giar o mistrzostwo
Wimbledonu uzyskana w Środę następu-
jące wyniki: Bergelin (Szwecja) — Weiss

T<o-1 (Argentyna) 4:6, 4:1, 6:1, 75; T. Biown
(USA) — Walton (Anglia) ta. 4r2, 7-J;

kręcie w Nowym Dwora, przewrócił j
WandoT \ Storczyk i Nowoczek. Z

aię Olle Persson.

Po 4 godzinach jazdy przeciętna gru

py czołowej wynosiła 33 km na godz.
Na moście przez Wisłę miał defekt gu

any Czechosłowak Hanua. Na 162 km

przebił gumę młody Sałyga, który u-

trzymał się w grupie czołowej.

Czołówka, która jechała przez wy-

pełnione tłumnie ulice Gdańska, skła

dała się teraz ledwie z 17 kolarzy, a

w tym 2 Szwedów, 2 Czechosłowa-

Ików, 1 Węgra oraz po 4 zawodników

zespołów Polska I i Polska II. Nieda-

leko za Gdańskiem czołówka zgubiła
Węgra Patoky i Czechosłowaka Va-

Yerkę.

Na asfalcie szosy pod Gdynią raz po

raz próbowano w czołówce ucieczek,
ale powiodło się to tylko Wójcikowi,
który wygrał wyścig z przewagą 52 se

kund nad grupą, złożoną z 12 zawod-

ników.

WYNIKI INDYWIDUAMI II-GO ETAPU
1) Wójcik 1:50,18, 2) Olle Persson (Szw.)

1:51,(4, Rzainickl, Wrzesiński, Rydmark
(Szw.). Keberla (CSR), Vaverka (CSR), Ka-
plak, Napierała, Olszewski, Wyglonda, Bu-
kowski, Pletraszewskl, Wandor. Wszyscy w

Identycznym czasie Jak Olle Persson.
4) Persson II (Szw.) 1:55,34, Łazarczyk,

Widavall (Szw.), Nowoczok. Wszyscy w

eiasia Jak Parsson II.
4) Motyka 6:03,52, Szalay (Węgry).

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
NA ll-GIM ETAPIE

1) Polska I 17:34,44, 2) Polska II 17:35,42,
J) Szwecja 17:39,22, 4) Polska III 17:39,22,
I) CSR 17:52,58, 6) Wągry 18:24,31.

RUSYFIKACJA ZESPOŁOWA PO 2 ETAPACH
1) Polska I 38:36,43, 2) Polska II 38:49,51,

I) Sxw*c)a 39:01,88, 4) Polska III 39:48,40,
8) CSR 40:01,48. 6)Wągry 40:18,52.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
IPO 2 ETAPACH

1) WÓJeHt 12:51,37, 2) Olle Persion 12:52,38,
Wrzsslńfkf, Rydmark, Kaplak, Wandor.
Wszyscy w Identycznym nasla Jak Olle
Panaoa.

7) Napierała 13:84,15, S) Pletraszewskl
13106,07, 9) Stolarczyk 15:07,SI, IB) Nowa-
«rek 13:09,48.

Na następny di miejscach inajdają tlę:
Kafeita I Vaverka (CSR) dale) Rzeźnicki,
Łazarczyk, Widevall (Szwecja), Wylanda,
Bukowski, Węgier Madt, Gyelak a 28-ty
|est Parsson II (Szwecja).

KlASYłlKACTA KLUBOWA PO 2 ETAPACH
(Bfaay Jaal pod «wagą czas dwóch ptarw-
siyah na m*cie z każdego klubo):

1) ZZK Warszawa 26:05,45, 2) Ruch Cho-
nórr 26:14,13, 3) Partyzant ŁAdą 26:52,01,
4) Sarmata Warszawa 26:32,01, I) Elektyci-
aoś4 Warszawa 16:49,12.

PRZEBIEG I-GO ETAPU
Regulamin wyścigu „Dookoła Pol-

aki" przewiduje, że zawodnik, który

grupy tej ubył niedługo potem Nowo- 0to szereg ciekawszych wyników
czek wskutek defektu gumy oraz zmę waik rozegranych dotychczas:
czony Węgier. Drugą grupę prowa- Single panów, 1-sza runda:

dzi! Napierała, a oprócz niego z Po-

laków byli tutaj: Pietraszewski, Pa- Sturges (Płd. Afryka) — Van Meegeren
(Holandia) 6:2, 6:0, 6:5; Cucelli (Włochy)

procki, Grzelak i Motyka oraz czte- Mc Oabe (Irlandia) 6:2, 6:4, 6:1; Brom-

Śląskie A, B, 0
A NARCIARZE JUŻ SKACZĄ szczęście sytuacja ulega błyska-
TtjARCIARZE śląscy grupujący licznym zmianom. W Jeleniej

lisię w Szczyrku — skacza!,
Gorze

produkuje się nowe pol-
Przecieram oczy. Jest piękne ii\skle naci^i tak zwane Stylony,
palne lato, koniec czerwca sło-\które kosztuh 1 (jeden) tysiąc
neczna pogoda. Jestem zupełnie złotych. Polskie naciągi są nie

trzeźwy, a narciarze jednak ska. \tylko tanle
• również bardzo

czą. Jak to się dziee? Dzieje się \dohre 1 trwałe
-

W ten sP°sób

w sposób niesłychanie prosty.! walczymy plagę naciągaczy i

Duszą narciarzy śląskich jest An' stracimy wspaniały temat do na-

tek Wieczorek. Własnym wysil- pękania, którym był zawsze brak

wiem wybudował ogromną 10- sPrz?tu
-

metrową huśtawkę, dzięki której

Podziękowanie
dla PZPN

(Argentyna) — Ducos (Francja), Sada (Wło-
chy) 9:7, 6:4, 4:4; Cernlk, Drobny' (Czecho-
słowacja) — Batts, Nieoll (Anglia) 4:1,
4:2, 4:2; Bergelin (Szwecja), Harper (Aw-

W związku z przeprowadzoną przez stralia) — Geelhand, van dan Eynda
PZPN akcją zbiórkową na rzecz Pol- Belgia) 4:4, 4:1. 6:4; Bromwich. Sedgman

(Australia) — RInkel, van Swoi (Holandia)
skiego Komitetu Olimpijskiego, ten o-

statni nadesłał do Zarządu PZPN pis-
mo z podziękowaniem, a którego ury-

wek eytujemy:
„Dzięki stanowisku sajętemu przez

PZPN oraz wpłatom z imprez piłkar-
skich można było przeprowadzić przy-

gotowania olimpijskie i w tych gałę-
ziach sportu, które ze względów finan-

sowych same dokonać by tego nie mo-

gły.
W związku c powyższym Polski Ko-

mitet Olimpijski na posiedzeniu w dniu

5 czerwca postanowił jednogłośnie wy-

razić Polskiemu Związkowi Piłki Noż-

nej podziękowanie za dotychczasową
pracę*.

4:4, 4:1, 4:2.

Wzwyż: 1) Vessie — 203, 2) Knecht
— 202, 3) Heitzman i Hangar — 201.

Wdał: 1) Steele — 792, 2) Robert-

son
— 762, 3) Duff — 759.

Tyczka: 1) Morcom — 440, 2) Mont

gomery
— 437, 3) G. Smith — 434.

Trójskok: i) Evana — 14,43, 2)
Barksdala — 14,29, 3) Hastings —

14,25.
Kula: 1) Fonville — 17,68, 2)

Fucha — 16,28. 3) Shipkey — 16,26.
Dysk: 1) Gordłen — 54,55, 2) Kad«-

ra
— 52,75, 3) Franks — 52,24.

Młot: 1) Felton — 55, 2) Dreyer —'

54,67, 3) Hurnham — 52,24.

Oszczep: 1) Seymour — 72,20, 2)
Biles — 68,07, 3) Salisbnry — 66,47.

Dziesięcłobój: 1) Baker — 6 .730 p„

2) Mondschein — 6 .667 p., 3) Robert-

son
— 6.454.

Zgodnie z przewidywaniami
Folki przegrały w Pradze 39:50

można szybować w powietrzu i

eliminować wszelkie wady stylu.
Huśtawka ta pozwala wykony-
wać wszelkie ruchy z pozycji, u?

której narciarz przelatywać bę-
dzie nad autentyczną skocznią.
Ale to nie wszystko.

Motocykliści PKM (W-wa)
zwyciężajq w Grudziqdzu

Odbyte w ub. niedzielę w Grudzią- PKM 1.55,5; bieg VII: 1) Chlebicz

PRAGA, 22.6 . (tel. wł.). Czeszki- w

pierwszym dniu prowadziły po 5 kon-

kurencjach 29:21 mimo, że nasze spra-

wiły kilka miłych niespodzianek, (Si-
noradzka, Moderówna).

Polki wykazywały wielkie zdener-

wowanie. Dowodzą tego przede wjzy-
stkhn biegi. Na 100 m Polki zrobiły
trzy fallstarty, na 80 m pł. dwa. Że
w tej atmosferze zdenerwowania o-

szczepniczki polskie zdobyły się na

zwycięstwo (czego się nie spodziewa-
no) zapisać należy na wielki plus.

Pierwsza konkurencja meczu i pier-
wszy rekord Czechosłowacji. Komar-

kova w kuli jest w tej chwili pierwszo

W Szczyrku istnieje skocznia dzu na torze żużlowym zawody moto-

letnia, no której skacze się uży- cyklowe o mistrzostwo ligi, zakończy-
wając zamiast śniegu — darniny.

1
ty się zwycięstwem motocyklistów 1.50,4, 2) Dąbrowski PKM

Lada dzień nadejdzie specjalno i o , .

masa ze słomy, która pozwoli o- dziądz i — „Ostrowią" Ostrów. Zawo | 2) Szatkowski Olympia 1.49,4.

Na 200 m Bemowa i Strakova zde-

cydowanie prowadziły przez cały dy
stans. Porażki naszych sprinterek w

biegach indywidualnych były zapowie
dzią klęski w sztafecie 4 X 100 m.

Na pierwszych zmianach sztafety nie

zapowiadało się jednak wcale na po-

rażkę. Mitanowa przegrała nieznacz-

nie ze Strakovą, a Moderówna zdoby
ła nawet metr przewagi nad Lomską.
Słaba zmiana Polek i Sicnerowa na

na ostatniej zmianie sztafety spowo-

dowały wielką różnicę na mecie.

Skok w dal przyniósł łatwe zwycię
stwo Nowakowej, która najlepszy W7

nik uzyskała już w drugiej kolejce*.
Moderówna miała trudności z rozbie-rzędna. Zwycię"|yła rzutem 12,94. Ma

u' 51 'Jl •?! ymP ia chackov "

była zdecydowanie lepsza j gTeT^T uzTIaVdo^ieTrw* ostlt

150 4- 2)gD^bro!ikr PKM 1 50* ^ ^ | nim skoku
- °y

skobolki
zdeklasowały

Lada dzień nadejdzie specjalna PKM Warszawa przed „Olympią"' Gru > bieg ix: 1) WąTowski PKM MTA j "^^^100 m najbardziej zde| Cyników,'SŚcfsię^ nlVsS-

,, . ... . se rw o wana była Hejducka. Po dwu Wali£mv
siągnąć odległość 30 - 40 me- dy te dały pubhcznosc. dużo emoep. b; pozaprogramowyn! 0 ^J falstartach nie odegrała też w biegu
trowl Podczas kiedy o sztucznym Brawurową ,azdą popisywał, s.ę Wąs:

^

0^mp.. iwolii żadnej roli. Na mecie była wyraźnie
Olympia 1.49,5 przed Wąaikowskim ostatnia, tak jak Sicnerova pierwsza.
PKM 1.49,7. Publiczności około 6.000 . Zaciętą walkę stoczyły Moderówna z

lodowisku mówi się, dyskutuje,
rozważa, roztrząsa, analizuje,
konferuje — Wieczorek z owa-

rzyszami budują, konstruują,
eksploatują pierwszą w Polsce

letnią skocznię narciarską. Bra-

wo narciarze ze Szczyrka!

BAŁTYK JEST NA ŚLĄSKU

Ta geograficzna nowość jest
ogromnie pocieszająca dla kola-

rzy. Bałtyk szumi na śląsku coraz

kow^ki PKM W-wa i Zwoliński Olym
pia Grudz, Żużlowcy Ostrowii jechali
z pechem. Na skutek defektu moto-

rów, na ostatnich okrążeniach, straci-

li dwa pewne pierwsze miejsca. Po

meczu PKM W-wa ma równią ilość

punktów z „Olympią" Grudz, (46).
Bieg I: 1) Najdrowski Olympia

[N.S. U .) 1.49,9; 2) Dąbrowski PKM

(NSU)U0; bieg II: 1) Wąsikowski
PKM (NSU) 1.49,4; 2) Zwoliński Olym-
pia (Suudbeam) 1.53; bieg III: 1) Chle-

we rowery

W najbliższym Tour de Pologne,
czołowi kolarze polscy kręcić bę-
dą na Bałtykach. Oby przypływy
na metę były dla nich najłaskaw-
sze, oby odpływy defekciarskie

były jak najrzadsze, oby na gu-

przybędzie do mety w czasie o jedną m0wych falach Bałtyku dopływa
godzinę gorszym od pierwszego kola-1 śmia^ fo zwycięstwa.
rza na mecie, może być niedopuszczo j
ny do następnego etapu. Groźba ta' CÓŻ DALEJ SZARY

zawisła po pierwszym etapie Warsz«- NACIĄGACZU?
wa

— Olsztyn aż nad 43 zawodnika- Wszyscy znamy naciągaczy te-

mi! Jednak komisja sędziowska „uła- nisowych, to ci, którzy naciągają
skawiła" ich, gdyż zaszły tu specjalne biedne ofiary sportu tenisowego.
łagodzące okoliczności. Etap był bar-, Naciągają, to znaczy robią nacią-

długi (221 km), szoea była bar-1 gi. Naciągi kiepskie i drogie. Na

głośniej, a głównym portem Bał- j
bi

« PKM (NSU) 1.53,5; 2) SzałkowsM

tyku jest Nowa Wieś, w której ! Olympia (Tryumf) 1.54; bieg IV: 1) Wą
pod okiem starego fachowca ko-| s5kowski PKM 147 ' 5 (najlepszy czas

larza Fajgego produkuje się no-| dnia )' 2 ) Najdrowski Olympia 1.50,5;
krajowe — Bałtyk. I bic 2V: U Dąbrowski PKM 1,51; 2) Re

jek Ostrowia 1.52,9; bieg VI: 1) Zwo-

liński Olympia 1.52,4; 2) Chlebicz

KRAMER ZAWODOWYM MISTRZEM USA
Na kortach Forrasl Hlłls w Nowym let-

ka edbył się turniej tenisowy dla za-

wodowców a mlstrsastwe Stanów Zjedna-
cionych. lak była da przewidzenia, da
finału zakwalifikowali się: dolychczasawy
mistrz — Bobby Rlggt I lesiłoroczny
zwycięzca tarnlaju wlmbladońsklega —

lack Kramer. W finale zwyciężył Kramer,
bijąc Rlggsa w czterech setach: 1IH2,
4:2, 1:6, 4:1.

Drugi sukces odniósł Kramer w grze

podwójno), mając za partnor§ Pancho So>
gurę (Ekwador). Obaj odnlaill zwycię-
stwo nad dotychczasową parą mistrzow-
ską Ameryki Rlggs — Budga 4:6, S:7, 4:4,
7:5, 8:4 (walka trwała przeszła 3 godziny). 1

Organizacja zawodów bardzo sprawna., Bemovą. Walczyły na całej trasie, ze

(P. Z.)

11 SIŁ NA W M PRZ1Z PŁOTKI

AMSTIRDAM (Obtł. Wł.). Znam sprln-
tarka holenderska Blankara — Ceaa «zy-
skała w blaga na 80 m przes plotki do-
skonały czas 11 sak. Wynik tan Jest a 0,3
sek.. lepszy od rakorda iwlatowago, na-

łażącego da Włoszki Testonl. Rekord
Jednak nla będzie prawdopodobni*) uzna-

ny przaz Międzynarodową Federację lak'

startu wyszły razem, na mecie o dłoń

lepsza Moderówna,
Wielką niespodziankę sprawiła Mi-

tan, której czas jest mocno wątpliwy.
Polka wyszła ze startu razem z Lom-

ską, prawi* razem przechodziły płot-
ki, na mecie różnica wynosiła maksi-1 jjURZA MISTRZEM D. ŚLĄSKA
mum metr, a na sztoperee zrobiło się VFROCLAW, 23.6 . (TeL wł.) - W

aż 0,4 a. Albo Lomska nie ^osiągnęła j dccydu;ącym spotkaniu 0 mistrzostwo

200 m: 1) Bemowa (C) 26,3; 2) Strakova
(C) 26,5; 3) Brockówna (P) 27,2; 4) Gem-
boiisówna (P) '27,5.

4x100 m: 1) CSR (Strakova, Lomska, Be-
mova, ?lcnerova) 49,8; 2) Polska (Milan,
Moderówna, Brockówna, Hejducka) 51,1.

W dal: 1) Nowakowa (P) 532; 2) Valen-
tova (Q 528; 3) Chlumska (C) 527; 4) Mo-
derówna (P) 520.

Dysk: 1) Wajsówna (P) 37,28; 2) Dobrzań-
ska (P) 36.50; 3) Stachoviczova (C) 33,45;
4) 2eniszkova (C) 35,24.

doskonałego czasu, albo Mitanowa, „ A D(>w0 Ś1 ka Burza to.

koatlatyezną, ponieważ Halandarka Magla gdyby kapano jej dobrze czas, mogła | .

'

,,
•

pisy silny» wietrzą. , T>-I. ._-
' nała 1X5 2:1 l2:0>-

Prowadzenie zdobył w 14 m Zwo-
wyrównać rekord Polski 12,2 Walasie j

•lag odbył się w przat-wła mfędzypaA- wiczówny. I

słwawago spotkania plłknrsklaga między o.. . , ,, hu{ rii q I liński z pięknie bitego rzutu wolnigo
reprezentacją amalarsk, Angtll, . Hala. ki Emocji dostar ^

odległości 25 m Wynik podwyższył
o , , . . . exu• w 43 m Pańkowski.

I czył natomiast oazczep. Stachowiczów.
_

^

„

^IOTT KASK- I LIPCA ! na pokonała 0 5edea CMtymetr lawo- ! Po Prze ^ e ^ 5m P. adła ^ ^m>e-
'OTHA* (OtHt. wl.V lm zezwoleniem rytk, Infirov,, za Co należą się jej sło Podbramkowym jedyna bramka

wa uznania. Ale należą się jej i przy
Związku Mofacyklewaga — dla IKS, strzelona przez Bieńkowskie-

go. Gra była ładna i fair. Widzów ok,
10.000.

Polsklaga
Meteklub „Unia" (Poznań) erganlzaja
4 lipca ogólnopolskie wyiclgl motocykla, kre słowa za styl gorszy, niż w ub,
wa a „Złoty kask". Wyiclgl adbędą alę roku. Sinoradzka poprawiła aię znacz-

na tana trawiastym w Ławicy, długoif nie j
^^

wyminie,
ładnego okrążenia wynosi 2,1 km. Wyiclgl pDAfjA nfl uei »») _J,V U.
składają się t 4 biegów dla motoeykll PRAGA, 23.6. (teł, wl.j — Jak by-
powyiaj 350 ccm, dq 350 ccm, do 250 ccm ło do przewidzenia, lekkoatletki pol-
I x blagu finałowego, de którego zakwa- skie w drugim dniu meczu poza sko*
^"""0 S- łwvd,icy P° w "°a 61

- kiem w dal i rzutem dyskiem ni© zdo totiski o mistrzostwo Anglii, r"ozegra
były się na lepsze wyniki, które mo- ny na trasie Windsor — Cheswich,

równiot 'bHag^dla'
1 n!as^fnW o°d

pojomno4cl ^y poprawić ogólną sytuację, Mecz wygrał znany biegacz Holden V cza

do 130 cem, który Jednak nie będzie *ak°ńczył się zdecydowanym zwycię-, ste 2^36:44^6, Na drugim miejscu upla

HOLDEN MISTRZEM ANGLII

W MARATONIE

LONDYN, (Obsł. wł.) _ Bieg mara-

wchodzlł da konkuroncjl główna}. stwem Czechosłowacji 50)39- śowal się Richarda — 2;28:3,2.
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Pięściarsiwo na cenzurowanym
Nad czym radzić powinno

tegoroczne Walne Zebranie PZB
Artykuł dyskusyjny

SEZON bokserski można uważać za bokserskim. Mamy tu na myśli a i e •

ukończony. Stoimy obecnie przed rawncwalki.

walnym zebraniem PZB i jest to wła- W obecnych stosunkach nie można

ściwa chwila, aby bez zachłystywania mówie serio o należytymi) doborze prze-

ślę niepotrzebnym optymizmem zasta- ciwników. Publiczność plaei, żeby zo-

nowić się czy istotnie wszystka. jest w baczy£ osiem walk — trzeba za tym pu-

porządku? Chodzi przede wszystkim bliczności pokazać osiem walk. Ciągnie
a to, czy boks dotarł n na» wszędzie sję w:ęc M w|06y M ring różnych mio-

tam, gdzie mógł i powinien był da- dzików i niedouczonych bokserów i rzu-

trzeć? u się icK na pożarcie klasowym prze-

Niestety, odpowiedź na te pytania ciwnikom, bo_ trzeba wypełnić pro-

nie może być pozytywna przede wszy- gram. Metoda ta prowadzi nieuchronnie

Btkiem dlatego, że przywykliśmy pa- do różnege rodzaju tragedii.

Postulat sklasyfikowania hnkwrów

nia poza tym i inną jfnrcn ralę do gpoł
nienia. Nie należy upuminać, ie boks

jest sportem par excellence indywidua!-,
nym. Bokser -tacza zawszr swoją walkę
i znosi z ringu przede wszystkim ..łas-

ną porażkę. Wśród powodzi różnych
imprez — międzynarodowych, między-
klubowych i indywidualnych — bokser

snuje z trudem nie własnej kariery spor

towej. W książeczce spurtowa-lekarskiej
zapisują mu zwycięstwa,' porażki, ad

czasu do czasu urządzają jubileusz za

setną, dwusetną walkę i... la wszystko.
Wydaje się, ie bokserzy będą waleli

wyraźne szczeble ich kariery sportowej,] Punkty zapisuje delegat wydziała mr następuje pa «rejestrłwnas w jef*
niezależne ad "licz wgu widzimisię, leexI łowego jednocześnie x wpisaniem wyni-, książeczce sportawo-lekarskiej padwójae}

?*dobyte w apoeóŁ sprawiedliwy i nrt-

(uluwany jednaka dla wszystkich pięś-
ciarzy w całej 1'tlan.

ku walki. Oprócz- tega na podstawie! ilości czystych punktów ujemnych (taa.
protokułów zawodów OZB wpisują dal pa potrącenia panktów dodalnicfcł »

kartotek zawodników wszyetkir uzyska-j stosunku da ilości punktów dodatnich,
ne i «tracone punkty i ogłaszają aa tej! jaka poprzednia była potrzebna da a.

podstawie awam> lub spadek zawodni-! wansu. inaczej mówiąc aa -W czystydb
ków z klasy da klasy. I pkt. ujeoinyeh następuje spadek » exir»

Jak już pawiedziellśmy za asięgnię-, klasy da klasy A itd.

luwah karską z wpisem d» kl. C . Aby «e W czystych punktów dodatnich (tza. m RY TTI RYŁO»

«trzymać adnotację a przejściu .Ie kl B P* potrącenia punk ów uj*ninycfc> aa-J CO BT TU BIŁU-

musi uzyskać 16 czystych punktów do-! stępuje awans, do kl. B. Za dalsze 20j Praede wszystkim uzyskamy Tnaemw

datnich. Punkty dodatnie otrzymuje się: ezyjtych punktów dodatnich awans do' większą ilość imprez, kórc obejmą mim

jeden —

za zwycięstwa nad zawodni- kl . A i za dalsze 20 cz. pkt. dod. awans tylko szczyty pięściarstwa, ale wszystka*
kiem klasy a jeden szczebel niższej do extra-klasy. Z uwagi na to, że extra- jcgm dolne formacje rezerwowe,

(większa różnica klas nie jest w agóle j klasa powinna mieć charakter ogólno- j^-jj chodzi i imprezy indywidualna
dopuszczalna), dwa —

za zwycięstwo j polski, do punktacji dodatniej zawodni- będziemy mieii w 0itręgad, pUnt^y
nad bokserem klasy lej samej, trzy — A kl. zalicza się jedynie zwycięstwa

^^

trz; mistrzoswa dla klas A,
za zwycięstwa nad zawodnikiem klasy j nad zawodnikami z innych «kręgów * B i C, * więc razem 4 imprezy: W £aU

wyższej a jeden szczebel i cztery - za' państw, oraz z zawodnikami extra-klasy og6inopolsldej będziemy mieli mię&p.
zwycięstwa w zawodach międzynarodo- j własnego okręgu. Do punktacji ujemnfj okręgowc ni^e^twa Falski, da M.

wych. I "««^a się wszystkie porażki bes wy-
^ ^

wnyM.;dop^^^±

JAK BY TO BYŁO?

Przypuśćmy więe, ie' każdy, początku-
jący bokser otrzymuje książeczkę sjiuf'

trzeć na sport pięściarski przez pryzmat
istniejących przepisów PZB, które rze-

czywiście nie są w stanie doprowadzić
do tak bujuego rozwoju uprawiających
boks.

ZA MAŁO STARTÓW

Ho tych przepisów polega m. in. na

tym, że obejmują ene nikłą ilość im-

prez i nie mogą wskutek tego zapewnić
wszystkim zarejestrowanym zawodni-

kom pewnej minimalnej ilaści startów

w ciągu roku. Wiadomo powszechnie rozpoczęcia XIV M ędzynaroduwego w przedwojennym wielk m raidz
:
e

jak nieliczna jesl grupa bokserów, któ- Rajd„ Samochodowego W sobotę. 26 Trypohsie, —

porusza tylko czarnym'
rzy mają zapewniony udział w zawo bm^ 0 godzinie 6-tej wystartuje pierw jak smoła wąsikami i uśm echa wę-

dach. Przygniatająca większość pięścią szy samochód z Placu Zwycięstwa w Komandor Sportowy tej imprezy. Ini.

rzy zdana jest w tej mierze na widzi- Warszawie. Zeydowski. twórca regulam nu ra'du.

Punkty, ujemne otrzymuje się adwret-j j?ku-
Spadek

Automobiliści przed trudną
XIV Międzynarodowego Raicu A. P.

Jni tylko parę dn ; dz'eli nas od kierowców, o wszecf-światowej sławie, | Pan Prezydent R P ofiarował

grodę dla zwyc
:

ęsk
:

ego

. W-wa; 2) He|duk. Jawa — CS*; 3) Owak.

, . Jawa — CSR; 4) Pohorecky. Aero M —

zespołu, bę- CSR. 5) Hodac Aero m
— CSR—AK.«

dz e » ( więc o co ubiegać Pozatym M,« Aelo M _
CSR - AK; 7) Vlcek.

szereg, (na ucho mówią, że iest ich Aero M — CS* — AK. 8) Kratner Aaro

misię kierownictwa własnego klubu '

Wśfód atłtomob.Tętów oczyw-ście
i właściwie nie wie po ca trenuje, lub

^^

poruszenie Kto może _ szy

-

co ma miejsce najczęściej - nie tre- kuje maszynę Warsztaty zawalone ro

anje wcale. Łotą g,are jamochody, pam ętaiące

Sport, który nie daje przeważającej częst0 czasy przedwoienne i całą woj
ezęści swych zwolenników możliwości Uf; przechodzą w pośpiesznym tem-

brania udziału w zawodach publicznych pie kurację Woroncwa! Ty ko polski
— taki sport odcina się ad dopływu re- automobil sta potrafi na tak ej maszy

zerw i jest skazany na wegetację. ! n;e po;echać z powodzeń em Każdy
Tę prostą prawdę pojęło dawno kie zagraniczny kierowca spoirzałby na

rownictwo sportu piłkarskiego, tworząc nią z obrzydzeń em. splunąłby i w

b ałych rękawiczkach siadł, za kierów

nicą depiero co dotartego wozu. poły
skującego św eżym lakierem i nikla-

mi, —

z gruntu i z precyzją fabrycz-
ce do rą du przygotowanego, —

no .. .

i pojechałby z niewątpliwą klasą!...
Ale nasza ..ferajna samochodowa" to

brać zaciekła: n
:
e ma nowego samo-

chodu:. pojedzie na starym — i wie-

rzy, że os'ągnie na" n m dobre wyniki,
(oby, oby!..) .

za
:

ęty dzień i noc. ale. ie pracowity
jak mrówka, w ęc chwali sobie, „że
mocno za baidzo jest umęczony"—

mówią.
całe mnóstwo] cennych nagród i.pre-
mii pieniężnych nagrodzi trud najlep-
szych. I

P0DZT *Ł NA K'AST

Regvl-»min Ra ; du podz ! elił s^mor-ho

CO NA TO PIĘKNE PANTE7- i dy na we^ł -e pojem""ś-i s'ln
:
-

N^iwiększym' przeciwn ! czkpmi rai- ka: w Ul. I do 750 cm i?"Me 15 za-

du były z początkn żony kandydatów wodr.
:
Vów. w tvm 8-m ; " Czechów, w

na zawodn'ków No i trudno się im D doąl ccm 'edzie 19 7^wd"
:
Vńw.

dz wić... Z chwilą, gdy Pan i Wlad- w tvm f Czechów w TP 1 5^0 cnn 25

ca" postanowi brać udz^sł w raidzie. Z"W (wra-1 Po'acvl IV — 2 0^0 ccm

zaczęły się w domu drakonsk
:
eo-25zsw.4Cze-^ńwwV—do3000

I pitana związkswega - PZB

zawodnika do klarf aitoej extr»-klasy i mimia mistrzów międzyakff

Igawyeb A-klasy. Ewentaalaie kapitaM-

wi moźnaby przyznać prawa dopną
nia da mistrzostw kilko dalszych
dników, z A-klasy. W . ten sposób w ska.

li ogólnopolskiej będzie razem równiei

4 imprezy.
Imprezy dla jnmerów' pamijany em>

Iowo, ponieważ imprezy talde , nie t|
w agóle au potraebae, aai eelawe. Z

rbwilą wprowadzenia podziału boks»

rew aa cztery , kłasy utrzymywanie kl»

rj juniorów traci rację byta. Wystarczy
zrobić słuszae założenie, ie wszyscy

uiładzicy znajdą się na krócej, Ida •Ha-

żej w kL G, ba ad niej maszą rozpocząć.
Jeżeli chodzi z kolei a imprezy dr»

żynowe będziemy mieli w oki^garh -n>.

strzostwa klas C, B i A z normalną wal-

ką a wejście do klasy wyższej i unikn ą

cie spadku do klasy niższej. Mistrz »

kręgu klasy A bierze udział w druijuo.
wych mistrzostwach Polski.

dla coraz to liczniej napływających ama-

torów gry w piłkę nożną coraz ta nowe

aystematy gier mistrzowskich. Dla

100 000 piłkarzy PZPN dysponuje dzi-

siaj imprezami w ramach mistrzostw

trzech klas okręgowych i dwóch klas

państwowych. Jesteśmy głęboka przeko
nani, że gdyby doszło do wiadomości

PZPN, że dalsze 10.000 amatorów pił-
karstwa nie ma ca z sobą robić — to

PZiNP nie "zawahałby się zaproponować
u.worzenia klasy D w tych «kręgach, w j
których ten nadmiar niewyzyskanych dlaj
sportu zawodników istnieje. I byłby to

wniosek słuszny, bowiem trudno sobie

wyobrazić „sportowca w stanie spoczyn-

ku", w stanie długo rwalego wyczekiwa-
nia aż uwolni się miejsce w drużynie
biorącej udział w rozgrywkach.

PODZIAŁ NA KLASY

Powinien więc nastąpić podział klu-

bów i samych zawodników na klasy.
Podział ten nie tylka rozszerzy wielo-

krotnie system drużynowych i indywi-
dualnych bokserskich rozrywek mi-

ttrzow.kich i spowoduje przez to znacz-

ny napływ świeżej krwi do szeregów
pięściarzy. Podział na klasy usnnie dru-

gie obok .Jj-zrobocia" zło w sporcie

27 KIEROWCÓW Z CSR

A konkurencja w tym raidzie bę-
dzie bardzo poważefe. bo 27. m u pierw
szorzędnych k

:
erowców czeskich na

samochodach fabrycznych, przygoto-
wanych „non plus ultra" Z naszej
„W elk?e| Tróiki Samochodowej" we-

źmie udział w zawodach zdaje s ę

tylko Mazurek Ripper n'e daje zna-

ku życia, zapewne gdz
:
eś w zaciszu

garażu wpatruje s*ę chmurnie w swą

staruszkę Bugattkę. z której już nikt

nic nie wykrzesze Rychter chodzi iak

gradewa chmura, bo wogó'e niema

wozu. Mazurek ma jechać na „cytry-
n e", ale się jeszcze trochę tego wy-

piera. Kto go t-m w
:
e? Mistrz Ma-

zurek, który nabił tylu europejsk ch

Przed walnym zebraniem PZB
W 14 okręgach 226 Mubów 1

W związku z mającym s
;
ę odbyć w szczególne kii by rozegrały 1170 spot-

końcu miesiąca walnym zebraa*eta Pol kań, w tym klvbyj okręgu przód ją- chosłowacki

sk'ego Zw'ązka Bokserskiego Zarząd cego
— śląskiego 2S7, z okręgu po*

PZB wydał sprawozdaaic z działał- znańsk'ego — 168, z okręgu pomor-

•ości. skiego 130 t wrocławskiego 112. L ;
cz-

PZB zrzesza w chw<li ebeerej 14 o- ba zarejestrowanych zawodn
:
ków wy-

kręgów z 226 klubami leb stowarzy- nosiła w dniu 1 maja 1948 r. 8915

szen'ami. Najliczniejszym okręgiem (okręg śląsk' — 1435, okr poznański
jest śL-isk' zrzeszający 37 klubów, aa-

— 1294, okr. łódzki — 1.225 zawod-

stępnie Poznań — 36 kh bów, dalej n%ów).
Wśród klnbów Warta (Poznań) zrze-

sza 290 zawodn ków dale' ida Cr*co-

via — 208,ŁKS (łódź) —198,KS
(Wrccław) — 155, HCP (Poznań) —

121 ZZK Poznań) 115. ZWM Zryw"
— 105. W sia (Kraków) 101 i Legia
(Warszawa) — 100.

We wszystk'ch ckręgach 5est 159 »ę

dziów związkowych oraz 180 kandy-
datów Najw'ęcej sędziów tzw"ą»ko-
wych *' kandydatów posir.dr- Poznań —

47, Łódź — 46 Warszawa — 45, Szczc

cfn — 32, Ślssk — 29.
1 Ewidenc)- . kadry 'ns^r k*orskiej zwe

ryfikownei przez Wydziel W "szkole-

niowy PZB wykazr.je: stop
! eń trenerr

posiada 26, instrrktora — 58 . pomoc

nlcdw instr.iktorrk'ch — 6, przodow
I aików — 108 i sekndantów — 101 V
' roka sprawozdawczym pow

?(,V,;zy*
. się liczba nanczyc'cl; boksa, (wyląc:-
j jąc sekundantów) o 115 kandydatóv
iWter chwili n

:
e ma w Polsce ośrod-

ka, w którym nie by luby ckocUź prze

I do walka bokaa.

szczędności: wlegiatura, długie.- tet-

n
:
e sukn

:
e. kape'usze z całym ogro-

dem 1t'b kunrkiem na rondz
:
e.w

:
elko

ści koła. nowa svpfaln
:
a z mMacii ie

sionowego drzewa — wszystko to.

choc'aż projektowane i praw
:
e za-

tw
:
erdzcne — pozostał" w sferze nie

ziszczonych marzeń Samochód po-

chłonął i pochłania wszystko 2adne

ambroz
:
e nie nęcą tak zswodn"ka. jak

w z'e tań.-zei benzyny Nowe opony

śn ;
a mu się w nocnych marzeniach

wedni«ina?aw ;
e. Szept „ukocha-

nej" niczym mu. wobec precyzyjne)
pracy nowych tłoków

Jednym słowem „ra
! d" i „samo-

chód" przysłonił sobą wszystko!

USTĄPIŁY—

Po c?ężk'ej, 8-miu godz nnej, zawo-

dowej pracy, zapalany ra
:
dowiec sie-

dzi i kelkulufe, <?' by to jeszcze ulep-
szyć swój wehikuł, studiuje regula-
nrn i., chytrze przemyśla zwyc

:

ęskie
chwyty. I tak powol — to łagodne
szaleństwo zaczyna ogarniać żonę i

dz'cci Oto i małżonka zaczyna się in-

teresować. nie tyle może możl wością
otrzymania wym ennych części (przyj-
dą, czy nie przyjdą?), ile przyszłymi
szansam-' na zwycięzcę swego dozgon-
nego towarzysza życia. „Pierwszy"
na planie jej życ

:
a. musi być

:

pierw-
szym w zawodach, — inaczej niepo-
dobna... -

A niełatwo będzie Tfł'być to pierw-
sze m

! eisce: w XIV Międzynarodo-
wym Ra

:
dz ;

e startuie 89 k ! erowców.

Zgł^rzono 12 zespełów, z czego 4 cze-

i 8 naszych.

ccm 19 zaw . 6 Czechów w VI nowy-

że*' 3 000 c.m
— 4 zawodn ; ków Stsrt

w każdei k1a? !
e nasłani w'odstępach

dwi-nvtiftfwycb wz^l ied->om
:
nuto-

wych. a to w ya^^rinś-i od 1-^^-
-

rtfło

szonyh samochodów w danei klasie

TYTKO PUNKTY KARATE

Regulamin jest tak przeminie
skonstruowany, łe ń*e b<>dz;

ewtyra
ra

-

'dz|ę punktów dod-fn'ch tvlko kar-

ne: a tych można nałapać całe mnó-

stwo: snóźn !
en

!
e się na punkt-v kon-

trole bfdą karane punVt-^nr karny-
mi spóźnienie się na lrtórvknlw ! pk
punkł kontro'nv czasu łub mete eta-

pu. powyżej iedne ; gadziny ponad o-

kriH'onv CZĆS PRTE:S.7DU. POWODUJE wy

kluczen ;
e z Raidu Kpźda klasa ma

swą określaną szybkość, która n
!
e

można przrkronzvć ani w7wvź ani

?n!ż Zresztą nafn! '«ze szvb'-<ości są

bardzo dostępne: dla klasv T-szei —

40 krn/g. TT-e' — 43 Vm'<?. ITI-c'ei —

47 km'tJ TV-ei — 50 Vm'g, V-tej —

55 Ł-m/g. VI-łei — 60 km'g.

M—CS*—AK.»)PaukertJawa—
CSS: 10) laniewici. DKW — AP Kat.; 11)
Tomaszewski. DKW — AP Morski; 17) Go-

I ławiecki. DKW — AP Kr ; 13) Chodow'ec,
DKW — AP W-wa; 14) Niziołek. DKW —

'

AP W-wa; 15) Gajewski. DKW — AP W-wa.

Klasa II: 1) Karwacki. Het - AP M : 2)
Goszczyński. Opel K — AP W we; 51 Sut-

nar. S!"ger — CSR; 4) DbaW Skoda —

CS5: 5) Ceiiner. SVoda — CS' «) W^t.

Skoda — CS5; 7) Bob=k S^oda — CSR; ,

^) Netu«l' S'<oda — CSU, 91 Komar. Sko-
da — CSR; 10) Swoboda Stoda — CSR;
11) Pu'e'son Skoda — AP Gwardia; 12) !

Turski Stoda — AP Gwardia: i?) Wóito-
wic70wa Fiat — AP Poznań; 14) M>okow-
skl Fiat — AP Szcz.; . 15) Wójcik Fiat —

Kr : 1« Balaban Slever — AP W-wa;

17) Kulik Hansa — AP W-wa; 18) V^chal.
łTDF — CSR; 19) Loth KDF - AP W-wa

Klasa III: 1) Łuczyński Ope» Ol — AP

M.; 2) tacrkowski. lancia — AP Pozn . 3)
Postawka Lancia — AP Kr; 4) Perkow-
ski. Lancia - AP W-wa. 5ł Cv'"nq Opel
ot — AP Kr.; i) Jagielski. Opel Ol. —:

Wwa i

Klasa IV: 1) Dębski Mercedes — AP

CTĘSI.; 2) Watowskl Mercedes — AP

WrocI : 3) 2vs7kow"=H Mercedes - AP M .;

4) Korzeniowski Mercedes — AP W -we;

•!) Holowska. "'anderer — AP Kat : 6)
Pietkiewicz Citroen — AP Wróci . 7) Tę.'
tycki Citroen — AP Gwa-d'a- 8) Ziółkow-
ski. Citroen - AP Gw : 9) W!«srzba. Cl -

•roen — AP W-wa: 15) Dobry Srfsio' —

CSR. 11) Hovorks BMW — CSR 17) Mi-1

rek. 8MW — CSR; 1?) Sie»"k 8MW — |
TSR; 14) S^vr-uf, BMW - AP Kat ; 15)
Pod»t3w-ki BMW — AP Kat : 1«) Borow-

czyk BMW - AP Kat;, 17) lichocka SMW
*P Ka» : «) S»anis«w-ki BMW — AP

tódf; 19) MichPlowski. BMW — AP t#>di:

?0) W i^wirr BMW — AP M; 21) Maj-
kowski, BMW — AP M : 22) Da-nski BMW

AP Kr : 7?) Tarnawa — AP Ka'- 24)

Tekliński. A*"0 — AP W-wa ZZK; 25)
Rychter - AP W wa.

K'esa »: 1) Ferie W"lys — AP Kai; 2)
Typować dz ś zwyrięzcę w ogólne? ?mo'arz, W"'vs — AP Bydg; 3) R6^ckl.

klasyfikacji iest ?rubo orzedv/czesne.
Nie zn. -my zupehre kierowców cze-

sk
:
ch. cho^^ż n'e wątp: my. że są oni

..p
s
erwsza klasa" ale „fortuna varia-

b lis", — zdarza s'ę czasem „fuks na

torze" To ! edno iest pewnym, że raid

wyłoni nowe t-Jpnty, które m"że kie-

dyś iak gw'azdy na firma-

menc'e polskiego sportu samochodo-

wego, |
M de Lavanx j

USTA ZAWODNIKÓW !

K'asa I: 1) Krzyszczyk, Fiat — A P .

Willys — AP Bydg : 4) S'iwlńsk! Włllys
AP Bydg ; £) Jedra, Willys — AP Bydg.;
<) AsTk^nazy. Wl'lvs — AP. MON: 7) Sb-

bai, Willys — AP MON: 8) Ws-itewskl,
Wi !ys — AP MON; 9) llowisckl. W "'ys —

AP MON; 10) Piskorek. Willys — AP Gwar-

dia; 11) KuMosz. Wi iys — AP Gwardia;
12) Biernacki, Hanomag — AP Gwardia;
13) Pohl, Ja<T!ar - CSR; 14) Nowak Ci-
'roan — AP ZZK, 15) Molcsr. Ta«ra — CSR;
1«) Bitlner. Ta'ra — CSR; 17) Martinek!
Tatra — CSR: 18) Hrf>i'~<<>n. Tatra — CSR;
19) Kohoul Tatra — CSR.

Klasa VI: 1) Bzefr.iczek Chryt'er — AP

Kat.; 2) Wo"as, Chsvro!»» — AP M; 3)
Witkowski, Chevrolet — AP W-wa; 4) Sił-
cha-da. Jaguar — AP W-wa.

COŚCIE Z DALEKIEJ PÓŁNOCY

okręsf wrocławski — 24 okręgi; szcze

c'ńsk ; łód7k', i warszawsk' po 19 kln-

bów. gd.;isk' — 17. rzeszowski — 13,
pomorski i częstochowski po 12. ol-

sztyńsk' — 6. krakowski — 5, biało-

stocki — 4, i lcbełsk' 3 klcby.
Wedln^ nadesłanych protokółów w

czasie od dn
:

a1maja1947r.pa-

WARUNKI PRENUMESATV

mles?^eTn'e 4 95.—

Wptaeai wylęcinte na adres łdninitiia

cjl - Warsiawa. al Mokotowska S

atPizeg ąd Spo tow*
' koala P. I. O. I 1923

CENT OGtOS7Eft 1

ła 1 mai m tekicia miokaUl iadnal

szpat* - WtL
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MiSTRZOSTWA DRUŻYNOWE

Temat jak rozgrywać mistrzostwa dra

żynowe Polski nie daje spokoju działa-

czom bokserskim. Zeszłoroczne valne

zebranie PZB doszło do wniosku, że w

roku eliinpijskim należy uwolnić wię.
cej terminów dla imprez migdzyokrę^
gowych, aby uzyskać lepszy.. przegląd
czołówki. Była to decyzja słuszna,
nakże — jak większość decyzji PZB —

nie sięga ona istoiy zagadnienia i regii-
' luje sprawę na b.. krótką metę.

Wydaje się, ie istnieją dwa wyjścia
z impasu. Albo dopuśęjć do mistrzostw

wszystkich mistrzów okręgowych i wte-

dy rozgrywać całe mistrzostwa sys emenj
eliminacyjnym przy rozstawieniu. 4 dru-

żyn, i bez tzw. puli finałowej, albo u-

tworzyć ligę bokserską (klasę państwo-
wą) z udziałem istotnie najmocniej-
szych klubów w Polsce i rozgrywać mi-

strzostwa systemem punk'owym. Celem

do którego zmierzamy jest niewątpliwie
liga. Jednakże jak widzimy na przykła-
dzie PZPN liga ma także swoje poważ-
ne minusy.

LIGA?

Do sprawy utworzenia ligi bokser;

skiej należy podejść b. ostrożnie, aby
dla małych celów nie poświęcić celu za-

sadniczego. I nie można chyba monie

poważnie a utworzenia ligi dopóki nie

zostanie rozwiązana sprawa finansów

klubów A, B i C klasy.

Należy zerwać z dotychczasowym
zwyczajem regulowania spraw finanso-

wych w sporcie bokserskim w spi^ób
jednaki dla wszystkich klubów i zasto-

sować gradację ulg. Kluby C-klasy na-

leżało by zwolnić ze wszelkich świad-

czeń w 100%, kluby B-klasy w 66% i

kluby A-klasy w 33%. Sprawę odsi t-.'k

związkowych i diet powinno rozstrzyg-
nąć tegoroczne walne zebranie PZB.

Sprawa ulg kolejowych zależy od Mi-

iiterstwa Komunikacji i nie pozostaje
nic innego, jak łudzić .się nadzeją, że

mając do wyboru: dać lilgi i mieć nirły
Jochód i pasażerów, czy też nie dać :>!g
•Je nie mieć ani pasażerów, ani do mio-

dów — Ministerstwo wybierze danie ulg
1 osiągnięcie małego dbchodu. Ocz; v.i-

cie chodzi nam tylko o kluby A, T? V G

klasowe, które w obecnej sytunc' ile

korzystają z komunikacji kolejóWsj..

Przedstawiony wyżej program .mi-

strzowskich imprez, indywidualnych i

Irużynowych, umożliwi przypaszcz. !r>'e

.ażdemu bokserowi bodjj jeden start w

roku. Jednakże każdy z zow-odnikow hę-
Izie niewątpliwie d^zyl do. awańrr:

wyższej klasy i chciał w tyn» celu

ezyć po rzebną ilość walk d!a o.
' -^'.y-

ia- wymagmej. ilości punktów. Na. tVm

;le powinna wytworzyć się w kl Ij h

tmosfera wiecznego ,,g?odu imprez" i

dyną odpowiedzią kierownictwa b'ę»
' 'ie organizowanie tych ' imprez. ' je."H
•k będzie istotnie, to proponoVv.my

,irzez nas podział na kl.-sy odegra rolę
, doskonałego ko'a1izatora procesów ro>-

Iwojowych
polskiego pięściarstwa.

Wurotrrea


