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Nr 52 Warszawa, 28 czerwiec 1948 r. Rok IV

Wioślarze w Szwecji bez

POGROM PIŁKARZY W

DANIA- A 8:0(4:0)
KOLARZE W POLSKIM GDAŃSKU

Wójcik nadal liderem w wyścigu Dookoła Polski
POZNAŃ, 27.6. (tel. wl.). Ze względu na to, że 5 etap wyścigu

kolarskiego „Dookoła Polski" Szczecin — Poznań przekraczał znacz-

nie 200 km, dystans 40 km ze Szczecina do miejscowości Perzyce

kolarze przejechali spacerkiem. Towarzyszył im wóz megafonowy,

przygrywając skoczne melodie. Etap ten zaczął . się więc b. wesoło,

ale konkc był. b . przykry, bo chociaż wszystkie 3 drużyny Polski

znalazły się na mecie na pierwszych miejscach, a Wójcik nadal u-

trzymał koszulkę lidera, możem/ to zawdzięczać tylko wielkiej am-

bicji i prawdziwie ofiarnej jeździe naszych kolarzy, którzy na dłu-

gim odcinku tego etapu doznali jednak licznych obrażeń cielesnych.

Od startu ostrego w miejscowości Pe- Rzeźnicki i Wojcieszek. Po 5 godzinach

rzyce prowadziła fatalna szosa na od-

cinku 20 km i tylko na tym krótkim

dystaiitśe aż 20 zawodników miało de-

kół. Z czołowych zawodników

Jazdy czołówka przejechała 182 m.

ZNÓW KARAMBOL

cach Poznania zasługuje na najwięksi

uznanie. W przeciwieństwie do Szczeci-

n widzowie karnie oczekiwali na

swoich miejscach dopóki nie przyjechał

do mety ostatni zawodnik. Na zawod-

ników oczekiwało na stadionie 71 har-

cerzy. Mieli oni na ramieniu numery*

startowe zawodników i każdy z nich

miał opiekować się przybywającymi na

metę kolarzami.

IDYWIDUALNIE:

1) Wrzesiński 5:2«,fO, 2) Veverka, 2)
Korbie obaj o 2 sek. za zwycięzcę, 4)
Grzelak 5:46,5 , 5) Wójcik 5:4«, 1«, 6) Pie-

traszewski 5:55,5«, 7) Stolarczyk 5:53,40 , 8)
Madi 5:55,50, 9) Wojcieszek 5:55,57 , 10)

Na przedmieściu Poznania nastąpił «llwwski 5:56,27 ., 11) Nowoczek 5:57,47 ,

mi** tutaj defekty: MlckC S^ .Karamhol: rt, Bukowskiego wpadli Ka- JJ ^^.^s/^ch^ S

V-deval (Karlsson i tym razem czekał piak i Rzeźnicki. Bukowski doznał o- tazarczyk, 17 Napierała, 18) Szalay, 19)

na , swojego rodaka), Czech Pavjak, któ-i gołnyfch: obarżeń ciała, d Kapiak ranę Videval, 20) Persson II, 21) Rydmatk, 22)

ry urwał -kierownik, dalej Qlszewski,' szarpaną ramienia. ' prowizorycznym Starzyński, 25) Glinka, 24) Karlsson, 25)

Bański, Persson II, Starzyński, Napie- optrunku wszyscy pojechali dalej. Bu- g-fjTM'V
rąła i Sałyga, który przewróciwszy się; kowski po przybyciu na metę o mało DRUŻYNOWO:

pokaleczył sobie twarz i rękę. Pomimo nie zemdlał- z bólu. Ofiarna jazda Ina- . 1) Polska I — 17:22,00, 2) Polska II —

złego stanu szosy grupa czołowa, która szych zawodników zasługuje na szcze-
1 7:56,5J, 5) Polska III — 18:18,40, 4) Szwe-

malała coraz bardziej, przebyław cią- gólne podkreślenie. Sałyga przyjechał WYNIKI^INDYWIDUAINE PO 5 ETAPACH

do mety z obandażowaną głową i ra- | 1} wójcik 27:11,52, 2) Wrzesiński 29:15,44.
mieniem. Czechosłowk Puklicky przy- S) Kapiak 29:27,51 , 4) Pietraszewski 29:55,54 ,

był na rowerze, który miał tylko jedna ' s >R » dma,k 2»=«.«. «> Madl 29:48,45, 7)
Veverka 29:50,00, 8) Stolarczyk 29:55,07 ,

9) Rzeźnicki 29:56,51 I 10) Viderval 29:59,37 .

gu godziny 33 km

TEMPO ROŚNIE

Nasz specjalny wysłannik, red. T . Maliszewski telefo-
nuje z Kopenhagi:

Międzypaństwowy asecx piłkarski Dania — Polska 8:0 (M). Bia»

ki dla Duńczyków zdobyli: Ł A. HanBMes, Pra«ct, K. A . Hansm,

I. Hanssen, Praest, PflSger, K. A. Hanssen, Praest, Sędzia Pedersen

z Norwegii. Widzów ok, 38 tys. Drużyny grały w składach; Da-

nia: E. Nielsen, P. Petersen. K. Bastrup, A. PiQmark, V. Jensen,

I. Jensen, I/ Piloeger, K. Aage Hansen, K. Lundberg, J. Hanssen, C.

Praest. Polska: Skromny, Jan dud a, Barwiński, Waśko, Parpan, Ja-

błoński, Przecherka, Gracz, Górski (Kohut), Cieślik, Bobula. Sto-

sunkowo najlepiej-w drożynie polskiej wypadli Waśko i Parpan.

Duńczycy rozpoczynają grę, z miej-

sca atakują i już w pierwszej mimcia

Skromny ma możność wkroczenia w ak-

cję. Za chwilę następuje kontratak Pol-

ski rprawym skrzydłem, Przecherka jed-

nak marudzi-i traci piłkę. Lewa strona

Duńczyków jest bardzo niebezpieczna,

tym bardziej, że nasi obrońcy źle mę

ustawiają. Wolny rant

w stronę naszej bram

ki mija na szczęście

bez dcutku. W 5 mi-

nnde pod bramką na

ezą roki się tragicz-

na-sytuacja. Skromny

wybiega, lecz ' Duń-

czyk przestrzeliwuje

obok pustej bramki.

Nowy" atak Duńczy-

ków —' Skromny'broili główkę Duńczy-

ka. Nareszciepierwszy atak Polaków

kończy się rogiem przeciw Duńczykom.

W 9. min.- ostry strzał Gracza odbija się

od słupka.

Hiobowe daty
tfilkarslwa polskiego

1) Polska — Dania 0:1 rak INI

2) Polska — Węgry 0:5 rak t«4

3) Polska — Francja >:4 rak tm

4) Polska -i- CS* •:« rak 19J1 ;

5) Polska — Węgry rak MM.

6) Polska '— >«g«slawia i* rak 1NT

7)Polska — łosiowi* S» rak' 1W6

8).J>ÓI«ka — S*wee|a: 2rffMint

9) Polska W ra»-"iH«;
:

;

Po 40 km w grupie czołowej było częsć kierownika, a przednie koło by-

już tylko 6 zawodników: Wójcik, Wrze lo wymienione na turystyczne,

siński, Kapiak, Pietraszewski, rewela-1

cyjny na tym etapie Grzelak, który aż J WRZESIŃSKI SZYBSZY

do samej mety nie miał żadnego de-' Meta była na stadionie. Pierwszy ua

fektu, oraz jadący poza konkursem bieżnię wjechał Wrzesiński a tuż za

Czech Kebrle. 16 km dalej do grupy tej '

Ilim Wójcik, który jednak zaraz na

DRUŻYNOWO:

1) Polska I — 07:42,29, 2) Polska II —

89:11,02, 3) Szwecja — 89:15,15, 4) Pol-

ska III 90:52,31 .

Czołówka zawodników z tuyśdgu Doo-

koła Polski mija starożytną bramę miej-'

ską, symbol polskości starego• • grodu'

gdańskiego. •'

dołączyli się Veverka i Stolarczyk.

Dzięki pomyślnemu wiatrowi w plecy

czołówka przejechała w ciągu godziny

38 km.

W miejscowości Gorzów na punkcie

odżywczym cała czołówka zatrzymała

się, aby naładować torby żywnością.

Miała ona tutaj 6 min. przewagi nad

drugą grupą złożoną z 10 zawodników.

Na 97 km Kapiak przebił guinę a 20

km dalej ten sam los spotkał Pietra-

szewskiego, który po 9 km pościgu do-

gonił czołówkę. ,W ciągu 3-ch godzin

czołówka przejechała 105 kin. a po 4

godzinach jazdy miała 142 km za sobą.

Druga , grupa odrobiła nieco stracony

czas.

Na 150 km przebił gumę Stolarczyk a

jeden kilometr dalej Pietraszewski po-

wtórnie złapał gumę.

Na 50 km przed Poznaniem sytua-

cja wyścigu wyglądała następująco: w

pierwszej grupie jechało 5 zawodników:

Wójcik, Wrzesiński, Grzelak oraz z

Czechów Veverka i Kebrle. Z różnicą

prawie 4 minut jechali dalej Pietra-

szewski, Stolarczyk oraz Węgier Madi.

O jedną min. dalej: Kaj)iak, Bukowski,

pierwszym wirażu przewrócił się i przy-

był do mety na 5 miejscu. Szybki Wrze-

siński pokonał swoich rywali na fini-

szu zupełnie bez trudu. Kebrle który

na 11 metrów przed metą jechał jako

drugi ustąpił miejsca Veverce, jakby

dał do zrozumienia, że jedzie przecież

poza konkursem.

Zachowanie się publiczności na uli-

Zagórski „łapie" równowagę
etatnie nowiny z obozu w Dziekance

Sapaś2:2

Na kortach: Sopockiego Xlubu Tenl

sowego rozpoczęły się w sobotę;mię

dzynarqdowe. zawody tenisowe Buka-

reszt — Sopot. Po pierwszym dain

Caralulis uległ Hebdzie 6:4, 1:6,

1:6, 8 Viziru.wygrał ze Skoneckim

6:4 4:6, 4:6, 6:2, 6:2.

W drugim dniu w grze pojedyńczej

pań Rumunka Stancescu grała, z' Ję-
drzejowską. Spotkanie wygrała Ję-

drzejowska 4:6, 6:1, 6c2,

W grze podwójnej panów para ra-

muńska Schmidt. — Viziru pokonała

parę polską Skonecki — Bełdowśki

6:1, 4:6, 6:0, 7:5. Dokończenie'spot-

kania w poniedziałek. Prawdopodob-

nie Hebda zagra z Vizirn a Skonecki

z Caralulisem,

Kongres
hokeistów

W dniu 23 , lipca bieżącego roku od-

będzie się w Zurichu 32 Kongres Kon-

gres Międzynarodowego Związku Hoke.!

ja na Lodzie. Kongres ten, który miał

się odbyć, w Brukseli przeniesiony zo-

stał do Zurichu, ponieważ Hokejowy

Związek Belgijski zawiadomił Związek

Międzynarodowy, że nie podejmuje się

organizacji Kongresu.

Jednym z tematów Kongresu będzie

sprawia dwutorowości organizacyjnej w

hokeju amerykańskim, która omal nie

doprowadziła do zerwania ostatniej

Olimpiady Zimowej. ,

SAMOTNY FINISZ

Wczoraj wieczorem połączyliśmy Komudę, w półśredniej Chychłę,

sie telefonicznie z kapitanem PZB — Kwiatkowskiego (Olejnik nie przyje-

Derdą, który przez całą sobotę wizy- dzie i zapowiedział, że definitywnie

tował przedolimpijski obóz bokserow wycofuje się z czynnego życia spor-

w Dziekance. Oto, co nam mówi kpt, towego), w. średniej Kolczyńskiego,

Derda: Zagórskiego; Ćebulaka i Rudzkiego,
'

. . . . ,- Jw półciężkiej Szymurę, Urbaniaka i «»•» •—;' - ««-" -

.y—sn
— Skład personalny uczestników r 7 . . .. . . vv rumuński Moina, który Jest nadiiełę sa

, , , . J* , . . , Franka i wreszcie w ciężkiej Klimec- . .

-
"

,

obozu jest juz zasadniczo ustalony. ,

'

go kraju na najbllłszę OllńpFadę, prza-
_ , . j, _ k:ego, Steca, Pileckiego i Kołeczkę. '

..

Zaszła W nim jednak niespodziewana .

^

. .

^

biegi , na Ir»nlngu 200 m w 21,I <ok., M-
. . „ ,

• — Ułożony program
— ciągnie da-

zmiana, mianowicie Grzywocz rozcho .

11 " jęc swój własny rekord kr«Jowy o ł,1 >*k.
• •

, a • 161 Kpt, Łi6fu3 ——~ jest przez zawodni- .

1
•

rował się na anginę i w sobotę wie- ,, *,.„
'

„, „ i —

, , , .

•
, ,, kow scisle przestrzegany. Pobudka o

czorem zdecydował się powrocie do, , , . .

• t • •
'

HOINA W FORMIE

ĆtUł (Obsl. wł.) — Doilkoaaiy * Magccs

DUŃCZYCY SA LEPSI

Duńczycy aą wprawdzie lepsi, mają

więcej z . gry, niemniej jednak i Pola.

kom udaje się uzyiskać dwa dalsze rogi.

Dzieje -się to głównie dlatego, że obroń-

cy duńscy w chwilach niebezpiecznych

nie zastanawiają aę lecz; wybijają piłkę

na róg. Dwa strzały

Polaków broni w e-

statoiej chwili bram-

karz duński. Drugi

rzut wolny . do Pola-

ków strzela lewo-

Skrzydłowy duński i

na szczęście piłkę

przenosi. Za. chwilę •

mamy znów, niebez-

pieczny strzał- napastnika duńskiego,

który odbija, się jednak od słupka.. W

17 min., pierwszy róg przeciw Polece. —

Znów .robi się pod naszą bramką sytua-

cja tragiczna, na 6zezęście jednak w o-

(Dalszy ciąg na stronie 2-ej)

domu, opuszczając obóz. Czy wróci—

niewiadomo.

Tak więc mamy w Dziekance: w

godz. 6 -ej i następują lotingi oraz gim

nastyka. Po śniadaniu od 9-ej do 11-ej

gimnastyka i ćwiczenia techniczne.

Po przerwie obiadowej ćwiczenia z'

. tVit-" - '•• 7 'i-' m

: >1^*jtu¢-1

wadze muszej Kasperczaka, Tyczyn- przyborami. W nadchodzącym tygod-

skiego i Kargiela, w koguciej Bazami- niu rozpoczną się lekkie sparringi,

ka i Brzózkę, w piórkowej Antkiewi-

cza, Matlocha i Krużę, w lekkiej Ra-

demachera, Kupczyka (z Poznania) i

Bogacs i Marton-znokautowani
Budapeszt, koniec czerwca prostuje: Bogacs nie był znokautowa

Odbywające się obecnie w Buda- »Y PTMTM Ouvinena, jak kilkakrotnie

1

Na metę u' Gdyni wpr.dł jako pierwszy Wójcik, który po udanej ucieczce oderwał się• od ręszty staivki i zajmu-

jąc pierwsze miejsce w etapie zdobył dła siebie jednocześnie żółtą koszulkę lidera.

— W ostatniej rozmowie ze Szta

mem kończy swe informacje kpt. Der pe~ cTJ ""'irdywidua^^ ^mistrzostwa m Vlnie P°dawała prasa polska, tylko

da, doszliśmy obaj do wniosku, że Węj£ier już pierwszeg0 dnia obfito- ^egł Finowi wysoko na punkty, za-

wyjazd bokserów na olimpiadę musi waj w wieikie niespodzianki, 1 poznając się podczas walki cztery czy

nastąpić wcześniej, niż to było po-
'

* pięć razy z deskami ringu. Poza tym

czątkowo projektowane. Wyjazd ten W wadze koguciej Bogacs został w naieży dodać, że walka ta została

jest przewidywany na dzień 1 sierp- 111 rundzie znokautowany przez „czar pTZez komisję sędziowską uznana za

nia. Sztamm, który wie dobrze, jak ne Ś° bombardiera." Csika. Mistrz reririsową>

wpływa zmiana warunków atmosfe- Europy przez dwie rundy potrafił w wadze p0fc-retjn;e]- Bene I już w

rycznych i otoczenia na lormę pięś- „wymigać się" przed zabójczymi se- pierwszcj rundzie potężnym sierpem

ciarzy, jest zdania, że wyznaczony na
riami Csika, dzięki wspaniałej pracy w S2C2ęjję wstrząsa olimpijczykiem

Olimpiadę zespół pięściarzy musi o-
nó 2- W trzeciej rundzie Bogacs był Martonem I, który po następnym sier

puścić Polskę koniecznie jak naj- wyraźnie zmęczony i ciosy, będą- pie i<łzie do siedmiu na deski. Bene I

wcześniej, a więc najpóźniej w końcu ' ce Ź° w doskonałej formie przeciwni- ponownie wypuszcza swą prawą pięść

lipca powinien być już w Londynie. I ka coraz częściej dochodziły celu. Na
_ nokaut)

— Jak się sprawuje Zagórski? min
utę przed końcem walkx jeden z Bene m startujący dla odmiany w

— Dużo z nim rozmawiałem 1 stwier ' sier Pów Csika wylądował na szczęce wadze ci?żkiej wylca2ał nadzwyczaj-

dzam, że doszedł już po ostatnich Bogacsa i ku osłupieniu hcznie_zgro- ną formę skruchę. Swą formę po-

swych porażkach do zupełnej równo- madzonej publiczności mistrz Europy twierdził wysokim zwycięstwem nad

wagi psychicznej, Trenuje pilnie i jest
dal si(? »

na

siedząco' wyliczyć, I dobrym Harai'em, skruchę zaś,,, syste

dobrej myślir | W tym miejsc* nasz korespondent matycznym treningiem, (W),



PRZEGLĄD SPORTOWY
mm

F. Maliszeujslti

iewi ołn historia tych... 0:8
Duńczycy się cieszą z odniesionego zwycięstwa
ale twierdzą, ze to jakiś nadzwyczajny wypadek

a piłkarze nasi?No««

Mnszq się wziqć do pracy!
KOPENHAGA, 27-6. (teL wł.). Czwarty mecz z Danią przegraliś-

my 0j8 (O-A), • więc w stosunku, jaki ego ni* ma historia naszych
piłkarskich spotkań międzypaństwowych. W jedny mz artykułów po-

dzających to spotkanie, napisałem, że nie mamy szczęścia do boiska

kopenhaskiego i że nie .Jeży" nam gra dończyków. Sprawdziło ai* t*

eo do joty, niestety znacznie górze), aniżeli można było pizyposz-
ezać. Jaka była przyczyna tego pogromu i to w okresie, kiedy
woln« było pory jąć, że nasze umi.;'ętności piłkarskie stabilizuj sfą1
Odpowiedzieć aa to salefy pod kątem dwa aspektów: primo — to

forma drużyny reprezentacyjne}, wykazana dnia 26 czerwca 1948 r.,

Łtóry przyjdzie "» m obramować grubo czarnymi obwódkami, —

se
-

eundo — to przyczyna, doprowadzająca football nasz nagle do zej-
fcia dałako poniżej przeciętnego normalnego poziomo.

Zajmiemy się punktem pierwszym,
odkładając analizę drogiego do ezaau

powrotu do kraju. Przegraliśmy z Duń

ezykami, ponieważ graliśmy conaj-
saniej o klasę gorzej. To jest praw-

da, której nie zmienia kilka minut

lepszej gry zaraz po starcie, anł też

pierwsze dwadzieścia kilka minut po

przerwie. Ustępowaliśmy gospoda-
rzom przede wszystkim biegowo. By-
li oni w każdym wypadku szybsi, wy

grywali pojedynki biegowe nie tylko
przy równym starcie, ale i wówczas,

gdy zawodnik nasz był bliżej piłki.
Poza tym u zawodników naszych by-
ła jakaś ociężałość, eoś, co widocz-

nie paraliżowało ich wolę. Taki na-

przykład Cieślik, który umie i po-

trafi zerwać się i pójść „na całego",
dopiero w drugiej połowie dał kilka

próbek swego talentu, natomiast do

pauzy błąkał się równie beznadziej-
nie, jak reszta kolegów.

BRAK SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Ustępowaliśmy Duńczykom fizycz-
nie, co wychodziło na jaw przy bez-

pośrednich pojedynkach, w których
tylko z najwyższym trudem udawało

B*m się wywalczyć o piłkęi.i . przy

n'ej pozostać. Duńczycy, a szczegól-
ni ich napastnioy, byli roślejsi. co

Zestawienie tych dwóch różnych
twierdzeń upewnia mnie jeszcze bar-

dziej, że nasi grali poniżej zwykłej
1 DUŃCZYCY

ratował kilka ciężkich sytuacji. Nie-

mniej jednak posiadał jeszcze braki

w ustawianiu się. Że Praest mógł so-

bie swobodnie przejechać z lewego
skrzydła do linii bramkowej i jechać
nią be£ jakiejkolwiek interwencji z

naszej strony, to wina Jan dudy, ale

że zdobył on piątą bramkę z niepraw
dopodobnie ostrego kąta, za to odpo-
wiada już bramkarz, który nie wie-

dział o tym, że w takiej sytuacji po-

winien stać przy prawym słupku. By-
ły jeszcze dwa wypadki: pierwsza i

ostatnia bramka, w których mogliby*
my mieć pretensję do Skromnego. A-

le stwierdzamy też, ie wszystko to

niewiele by zmieniło, gdyż przegrana

8:0, czy też tylko 5:0 na tle gry za-

demonstrowanej na boisku kopenha-
skim, byłaby tak czy inaczej kompro
mitacją,

normy. Jeden z najlepszych znawców

kopenhaskich, red. Simonsen sam by-
ły internacjonał, powiedział, te tru-

dno byłoby ustalić, czy Duńczycy byli
tacy dobrzy, ponieważ Polacy grali
tak źle, czy też Polacy byli tacy żli,
ponieważ Duńczycy grali tak dobrze.

OBRONA BEZNADZIEJNA

Przechodząc do szczegółów, b. złą
notę wypada postawić obu naszym

obrońcom. Barwiński po przerwie nie

co się poprawił, jednak zarówno do

niego, jak i do Jandudy {specjalnie
po przerwie) mieliśmy b. wiele za-

strzeżeń. Ustawiali się ile, nie umieli

zdecydowanie wchodzić, nie umieli

pewnie wybijać piłki i wykopy rów-

nież pozostawiały wiele do życzenia.
Rozumie się, że taka luka na tyłach
musiała z miejsca podważyć cały nasz

system defensywny. Parpanbył do-

bry, wygrywał pojedynki i ratował w

ostatnią chwili. Nie wypadł może

tak błyskotliwie, jak zazwyczaj, ale

miał na sobie-zbyt wielki ciężar.
Również Waśce wystawimy dobrą no

gdyż od pierwszej chwili wkraczał

Bramki sypały sią
juk z roga aMiśaśct

1 Wolny rzut do Duńczyków
kola- nie Gracza bierze Cieślik

(Dokończenie ze str. 1-ej)
etatniej chwili Barwiński broni-

_ ,

nem, wybijajęc piłkę » linii bramkowej, niestety jednak trafia w fiapi*.. Łaat*

rfadawa.

Gdy chodzi o Duńczyków, to byli
oni jednolicie zmontowanym zespo-

łem, niemal bez słabych punktów.
Podobała się przede wszystkim sku-

teczna, efektowna gra napadu.

Napastnicy byli ustawicznie w ru-

chu, doskonale się rozumieli 1 zmie-

niali. Wiedzieli, oo jest w danym BO-

mancie słuszne, tanieli forsować na- *
u ' eł2cze

ssą linię obronną, czy to indywidual-
nym przebojem, czy też dobrym ma-

newrem. Mózgiem piątki tej był środ

kowy dwumetrowy Lundberg, pomy-

słowy strateg i inicjator wielu akofi.

Ludnberg daleki był od szablonu, owi

jał się po całym boisku, ściągał prze-

ciwnika i idealnie wprost wystawiał
swoich kolegów,

PRAKTYCZNIE I INTELIGENTNIE

Doskonałym egzekutorem i nie-

mniej inteligentnym piłkarzem okazał

się prawy łąoznik Age Hansen, zdo-

bywca 3 bramek. Podobały nam się
oba skrzydła, gdyż również 1 zawod-

nych plaż duńskich, gdzie spożyła o-

biad i w drodze powrotnej odwiedzi-

ła słynny zamek Kroneborg. Wieczo-

rem ekspedycja zaproszona została

do jednej z większych restauracji na

kolację. Stwierdzić należy, że przyję-
cie ze strony gospodarzy przekracza
wszelkie oczekiwania. Program jest
poprostu przeładowany. Gospodarze
starali Bię nam każdą wolną chwilę
jakoś urozmaicić. Odlot do Warsza-

wy nastąpi w poniedziałek o god*
10,30.

•

Cała prasa duńska poświęca w

dniu dzisiejszym (niedziela) wiele

miejsca spotkaniu wczorajszemu. Opi
ni* są różnorodne, naturalnie panuje
tu ogólna radość z powodu wielkiego
sukcesu. Niemniej jednak Duńczycy
nie przeceniają zwycięstwa, uważają,
że był to jakiś nadzwyczajny wypa-

dek...

Bawi tu prezydent związku norwe-

skiego, z którym toczą się . dziś wie-

czorem pertraktacje na temat meczu

rewanżowego w Warszawę.

Dojdzie on najprawdopodobniej do

sierpniu. Podczas,
gdy termin meczu rewanżowego z Da

nią ustalony został ma koniec czerw-

ca przyszłego roku.

SERIA ROZPOCZĘTA...
W 26 min. huragan oklaskom- kwituje

pierwezę bramkę zdobył? przez A.

Hanse®a, który piłkę przenosi główką
ponad naszym bramkarzem. W czasie

jednej z akcji Górski zderza się z Duń-

czykiem i kuleje. Ponieważ od tej chwi-

li statystuje oa boisku, miejsce jego zaj
muje w 34 min. Kobot. Wydaje «f w

pierwszej chwili, ie napad nasz zyska
na sile, tde w grancie rzeczy w grze na-

szej niewiele się śmienia. Akcje
^

wWie się rwę, podania eę Ipr^e^ryWeT
ne, Duńczycy a« w każdym wyęadku j

^

szybsi. W 39 min. prewMkrzydkwy <ua;.

ski jest zupełnie sam, • traela pewnie
ostro i zdobywa drugą bramkę.

Rozpoczynamy se środka, Przecherica

pnefaija się, w rewdtaeie jednak piłka
idzi* na róg. Wołny w stronę bramki

dońskiej z pola kamego strzela Parpsn.
Piłka idzie obok celu. Za chwilę mów

rzut wolny przeciw Polsce, ea szczęście
jednak Skromny broni. W 44 min. wy-

stawiony dobrze prawy łucznik duńrid

strzela i «dobywa trsedę bramkę. Jesz-

cze sue zdołaliśmy się nerwowo uspo-

koić, a już prarwoskrzydłowy Pflóger
przebija się i ostrym strzałem ustala

wynik pierwszej połowy na 4:0!

NIBY TO LEPIEJ, A GOLE SIĘ
SYPIA-

akcji Duńczyków prxjmeet <f*l * w»

leja prawo skrzydłowego, ałe tjm raaoa

my mamy szczęście, gdy* ęiBta śdaie »

bok cek. Z kolta snów #or»ey maeiest

pod bramkę Polski, na szczęście jedmfc
poprzeczka rataje sytuację.

Gra jest eoras bardziej otwarta, dceje
polskie lepiej się zazębiaję ł poprawjg
cię wyraźnie Geślik, który oddaje k&

ki ładnych strzałów. ltówais* K*kar

ma dobrę szansę w 22 mk, Jednak »

| stry etrzał brom bramkarz ilnAriU. Ze

chwilę Kohut przebija rię, fcemłaie

strzela, jefe*
oetatmej drwili Mfę wyfct

ja piBcę.

W czasie gry spodziewamy st*, te a*

nam się wreescie sdofcyć pitnm|lm
kf, ustępuj* katastrofa: IUIUAI >/DŁS

wy Praest, zupełnie «* efaatawi*ay *

ddtt ai do linii bramkowsj ł Hm*

wzdłuż linii bramkowej de peUMtf
bramki, strzela s bardzo oetrofa kgtś—
Skromny niestety fatalnie się mtmmH l

mamy w 28 min. 5:0. W 5 rdm. pórniaj
prawoArzydłowy duńrfti, «bejunsej
piłkę s powietrza, ostała wyirik e

woleja na 6:0. Sytuacja wyględa kmi

dziejnie. Gracze nasi ehwilsmi bronię
się diaotyesnie, czasami nawet przepi"»-
wadzaję kontrataki i w- aaasie jedneg*
* tńch Cieślik znów trafia w «.łupek. •

' 42 min. następuje r&g praeoiw Pahe^

Druga połowa przynoś bardziej ekoo- piłkę dostaje na ^owę prawy łęeaeuk—
solidowanę grę Polaków. Duńczycy (n- A . Hansen i umieszcza jf w

j| jakoś śmiej eoergaeaue. T* teł akcje
nasze wychodzę maranie lepiej. W pier-
wszych minutach wybada tak, jakbyśmy
mieli seanse na poprawienie wyniku,— ustalany. Braai 8:0 dla DssiiŁ

minutę później Skromny aoów stf ile

ostawia i «rżał s lewego dkrzydła au£

duje drogę do siatki. Wyidk. dmU je*

Beif. Tm Maliszewski telefonu je w. Kopenhagi*

W 24 godziny po sromotnej klęsce
Humor powracay ale jakie będzie przyjęcie...

Ow wfci «woje. Po 24 godzinach,
jakie dzieją nas ed Sedsmi pol-

,. > • (kiego piłkarstwa, nastrój w «kuzynie
nicy na tej pozycji grali pomysłowo i T . „ . ,

u TT-i-t: ł^ii trochę Mę poprawił. Przyczyni! się do

odb jało się w konsekwencji przy wal "^ 0 /^, 1 ^^ 5 ^ —"

wadzać piłkę do przodu. Inaczej mia-

ła się sprawa z Jabłońskim, Miał on

kttch o górne piłki. Byli oni wresz-

cie bez porównania lepsi technicznie.

Ich długie, górne podania były do-

skonale obliczone; piłka szła szybko,
doMadnie i przyjmowana była nie-

mal zawsze z równą precyz
f
ą, miesz-

czącą w sobie zarodek dalszych ak-

cji.

TRZEBA MYŚLEĆ, MYŚLEĆ
KONIECZNIE

To były walory, tt tak powiem —

astury materialnej. Dodać należy do

tego :ntel
:

gencję piłkarską Duńczy-
ków Ona to pozwalała uczynić nie-

ma! w każdym momencie to, co było
najwłaściwsze, ona ułatwiała wyma-

newrowanie takiej pozycji, która była
dla Polaków najszkodliwsza Momen-

ty w których szyki naszej defensywy
były oałkow!c:e pomieszane, powta-

rzały się aż nazbyt często, W rezul-

kilka lepszych momentów, ale w su-

mie absolutnie nie sprostał zadaniom.

NAPAD DO PRZERWY I

NIE ISTNIAŁ I

Napad nasz w pierwszej połowie
wogóle nie istniał. Kilka akcji, które

doprowadziły go w pobliże bramki

Duńczyków, miały charakter zupełnie
dorywczy. Napastnicy nasi zbyt szyb-
ko tracili piłkę, a co gorsza, nie u-

mieli przełamać bloku defensywnego
czerwonych, ani zdecydowanym prze-

bojem, ani też sprytnie przemyśla-
nym manewrem. Górski nie umiał

wywiązać się z roli kierownika na-

padu. Odnieśliśmy wrażenie, że jego
stan zdrowia nie poprawił się na ty-

le, by można było wstawić go do re

prezentacji. Nawet do czasu, w któ-

technicznie b. dobrze. Umieli nie tyl-
ko precyzyjnie podawać, lecz i pierw
szorzędni* strzelać, toteż w rezulta-

cie cztery dalsze bramki były ich

dziełem (3 lewo skrzydłowy, 1 pra-'
wy], Lewy łącznik mniej rzucał się w

oko.

Mówiono nam w Kopenhadze, że

obrona duńska jest niepewna, a środ-

kowy pomocnik nie trzyma miejsca
Nie mogliśmy tego stwierdzić. Blok

defensywny b. dokładnie zamurował

dostęp do własnej bramki. Napastni-
cy nasi nie mieli niemal nigdy czasu

ani możliwości na swobodny strzał.

Wszystkie one następowały pod naj-
większą presją przeciwnika. Środko-

wy pomocnik Jensen był dobrym sto

perem, obydwaj boczni umieli zarów-

Wazyscy jesteśmy zgodni, ie Duńczy-
cy mieli doskonały dzień. Osobiście u^,
ważam, ie o ileby zmierzyli ćę w ta-

kiej formie-ze Szwedami^ ta kwestia

tego bardzo serdeczny bankiet, jako też'cyniku byłaby pod znakiem .zapytania,
zachowanie się gospodarzy, którzy ani j Zgodził się ze mnę pod tym względem
przez chwilę nie dali pozjiać rozczaro-

wania, jakie wywołać musisłs niecieka-

wa gra Polaków. Owszem, powiedzidi-
I byany nawet, źe zdwo iii awę uwagę i
1

uprzejmość i starali się delikwentów

naprowadzić na ime myśli.
; W niedzielę rano zaprosili całą wy-

cieczkę polskę na piękne wybrześe duń-

skie, wywieźli nas na 50 km do wytwór-
j nej plaży Hombek. Już w czasie drogi
j w autobusie nastrój wybitnie się popra-

wił. Była to przede wszystkim zasługa
, Parpana, który chwyciwssy ca głośnik
'

zaczął imitować radio. Nadał nam spra-

I wozdanie z meczu, jakby powinno było
: wyglądać. Okazuje eię, że Paigxm ma

nieprzeciętny talent w tym kierunku

tak :h momentów było ai nadto wie-

le Powstawały one nie s przypadku
— były owoccra przemyślnych akcji,
błyskawicznej orientacji i odpowied-
ni reakcji w każdym położeniu. Ro-

2i:fflie się, że wszystko to nie wy-

chodz'łoby tak sprawnie, gdyby Duń-

czycy nie natrafili na piłkarzy pol-
skich, wyjątkowo wprost niedyspono-
wany;h. Wolno mi zdobyć s:ę na ta-

kie stwierdzenie, gdyż widziałem nie-

mal wszystk: e nasze dotychczasowe
spotkania powojenne i zn&m mniei

więcej możliwości poszczególnych
graczy. Za wyjątkiem Parpana i Waś

ki których przeciętna zbliżała się
najbardziej do normalnego poziomu,
wszyscy inni grali poniżej swych daw

aielszych możliwości, z mniej lub wię
eei korzystnymi wahaniami. Nio dziw

aego, że na bo
:

sku wytwarzały się
sytuacje wprost kompromitujące, w

których piłkarze na6i wyglądali i alt

analfabeci. Było to tym

przykrzejsze, że prssa duńska przygo

towała publiczność na wręcz coś prze

eiwnego, odmalowała Polaków jako
mistrzów piłki, opierając się przewa-

żnie na wiadomościach ze Sztokhol-

mu, który zachował nas w jak atjlep
siej pemięcl,

D. ftczycy twierdzili po tawodach

te graliśmy w pierwszych t5 mlnu

tach b. dobrze i nagle nastąpiło zała-

manie. Osobiście nie mogłem dostrzec

tej „dobrej" gry. Miałem od pierw-
szej chwili zastrzeżenie i po 5 mlnu

tach widziałem, że ni* wychodzi de—

tak jak awykla.

no „przykryć" Polaka, jak też za-; gdyŁy
^

tak jak Pw?Knl ,0

początkować akcję afensywną przy _ Łyliby&ny dzii „w^
pomocy długich precyzyjnych piłek. I

Obrońcy nie grali może zbyt efek- j Po tcj reoort(d(wej na3tapil
townie, bez imponujących wykopów. popfa wok3bly. Pa(pan zspozaai Dufr

,, . . , .

al® grali praktycznie i wystarczająco.; w ze ^-attirai przebojami kra-
rym został ponowme kontuzjowau.y, W źorących xnomentach nie tracUi J ^

,

^

^^a w koń.

nie popełniali zasadniczych Rn Mła drttż}ma rozn»u>ła się i zaczęła
ów. Bramkarz był b. dobry i ^^ ^^

Do reszty zapomniano o meczu >

chwilę, gdy znaleźliśmy się na plaży,
gdzie po b. obfitym lunchu gracze rzu-

cili się do morza.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy
?amek królewski, przerobiony na mu-

zeum, a ledwie znaleźliśmy się w Ko-

tac e przeciwnik, który ostatni zna- ... . f , . , T..

hr\ się w posiadaniu piłki, miał przed
m

.

e

,

bł ?. snął fonn ??boskaLeg,, :f
N, f ^owy,

Sobą całkiem puste pole. Przykrych f'' f20 ^hf błędó
podskoków, ba, nawet nie było pró-: miał ki]ka efektownych parad.
by w tym kierunku, co umacnia na. W końcu naleźałoby jeszcze stwier

w przekonaniu, że Górski nie ozuł się
^

ie był to mecz 0 wyjątkowej
leszcze na «łach. ] iiości gtrzajów w cłupki j poprzecz-

Cieślik, przed przerwą nie mógł, ki, zarówno z naszej strony, jak i ze

wejść jakoś w uderzenie. Poprawił strony Duńczyków.
się b. wyraźnie w drugiel połowie, Sędzia Norweg Pedersen nie miał ,_ __

dał szereg próbek swej doskonałej: zbyt trudnego zadania. W jednej, czy penhadze," trzeba było już' a^wu wv-

techniki, miał tylko pecha, że jeden drugiej ocenie popełnił uchybienie, f,rać
^

na jaltęś wytwomę kolację. W

strzał poszedł w słupek, a główka W, ale był bezwzględnie obiektywny i w tej zawodnicy nas aę w humorze

poprzeczkę. Gracz był dobrze pilno- J sumie wywiązał się dobrze ze swoich 7Me2aie lep^ym, ale maję trochę stra-

wany. Nie to jednak było przyczyną

iego słabszej gry. Pan Mieczysław nie

miał zwykłej zaciętości i widzieliśmy
szereg momentów, w których nie

szedł do piłki, ze zwykłą energią. Ze

skrzydłowych lepszy był bezsprzecz-
nie Przecherka, który parokrotnie do

brze przeszedł i centrował. Coprawda
pierwsze piłki dośrodkowane nie mia

ły właściwej wysokości, toteż dosta-

wały się pod nogi Duńczyków. Bobu-

la był słaby. Zarówno taktycznie, jak
indywidualnie. Parokrotnie zepsuł

obowiązków. Na widowni znalazło cha przed tym, co czeka fcb w kraju,
się ponad 35 tys. widzów. Polakow

pt-zyjęła ona z sympatią i również w DOBRE PADY MIĘCIA GRACZA

czasie meczu zdobywała się na apla-
Grac

* tłumaczy kapitanowi ewięzko-
uz, jak tylko nadarzyła się po temu i» na jego miejscu pozostałby
okazja. Zachowanie ich było bez za-

w °3<>le w Danii I nie pokaza&y się już
rzutu, a radość ze zwycięstwa swoich w

Polsce. Wzamian za to otrzymał za-

zupełnie zrozumiała. powiedź generalnego lania, jakie spra-
^

jwi Ślęsk Krakowowi przy najbliższym
meczu.

Wieczorem po meczu odby! się Poza
^

próbwn3iAjir ^6
^

bankie w .ah Strzeleckiej, w jednym ,wodn!k&Wt M gędz, 0^iA
- najładniejszych lokali kopenhai inuywiauaiuie. z-arosromie zepsus ,, vivi.., \ .3⁄4 w*y»cy zdezorientowani. Gracz

do*, .Uci, Qi«potrzebn« pcha
^ ^"XiSS"^ ^ "

*
'

»

jeden z tutejsnych dziennikarzy, znaję-
ey doskonale srwedzki footbalL

Uważa *n rónnief, źe drużyna duń-

ska w takiej formie w jakiej była weco-

rsj, mogłaby pokusić się o pobicie Sswe

dów.

CZEKA NAS POLSKA —

NORWEGIA

Z wielkim zainteresowaniem oczekuje
się już dzisiaj spotkania Polski z Nor-

wegię w Warszawie. Tym bardziej, ie

Norwegia przed kilkunastoma dniami

pobiła w Kopenhadze Duńczyków. Jest

neczę ciekawą, re c wielu stron słysza-
łem opinię, iż równie dobrze meźe Nor

wegów «potkać teraz przegrana w me-

czu z Polakami. Chłopcy nasi jtd dzi-

siaj aresztę odgraż&ję się, śe poetaraję
się poprawić swojg renomę, na eo od-

powiada im kapitan Alfuss.. „o Ho

znajdziecie się w ogóle jeneae raa *

drużynie reprezentacyjnej".
Kierownictwo drużyny, kapitan i tr*>

ner eą zdania, że należy koniecznie ar^

widować nasz program rozgrywek. Gra-

cze sę przesyceni piłkę nożną i ustawi-

czne tłuczenie boi&a dwa i trzy raay

ca tydzień, musi dać jak najgorsze
tki.

Naturalnie nie usprawiedliwi to wety.

stkiego, niemniej jednak trzeba będzie
przy pierwszej okazji zastanowić sif

nad środkami, które zmieniłyby dzisiej-
szy. trudny do utrzymania stan.

PROJEKTY, PROJEKTY-

Nie ulega wątpliwości, śe rozpocznie
się teraz akcja w kierunku sżukaiian*-

wych sił, przede wszystkim zawodników

o odpowiedniej budowie fizycznej. Po-

równanie obu drużyn wypadało dla nas

fatalnie. Nasz napad, szczególnie trójka
środkowa, przypominała owe słyrae ka°

cyki z felietonu Wiecha.

Odlot do Pol^d nastąpi dzisiaj ratw.

Zawodnicy maję nadzieję, że do tej po-

ry w kraju już się uspokoi, i ie nie bf>

dę celem drwin.

Drugi sukces Austriaków
Wiedeń - Poznań 4 :0

POZNAfl, 27.6 (TeL wł.) . W niedzie-

lę hokeiści austriaccy rozegrali jako
reprezentacja Wiednia spotkanie mię-
dzymiastowe z Poznaniem. Obie druży-
ny wystąpiły w prawie identycznych
składach.

Meca zakończył się usłużonym iwy-
cięstwem gości, i stał na znacznie wył-
ssym positani* aniżeli w soboty. Ge-

ście przeprowadzali śywsse ataki i na-

rzucili ostre tempo, które nie osłabło

de końcowego gwizdka. Równiei dra-

żyna poznańska se grała lepiej ursymo-

jęc przez cały czas meczu otwazff p|>
Niestety napastnicy zawiedli k*snplet>
nie pod barmką.

Pierwsza bramka padła w 19 as. a.

strtału Nowaka, nie bes winy brattlk*.

rza Poznania. W 29 m. Holsapfel id*byi
po rzucie rośnym najpiękniejsi bvas^

kf dnia.

Pe smlazrie stron stnekeat tneekt)
bramki jest Nowak, a w 14 a, Braadl

podwyższa na 4:0. Zawody prowadrili
ohlektywnle *e strony Wiednia Nio

derle, ze «trony PoiRanit Paezkswcki

Sobiesław.

nie się do środka 1TM przyklejanie się etało. Nie mógł dę w pierwszych rodowy meez piłkanki Kolin — Gwar-

się do pomocnika. W walce o piłkę Sp
.,

We8 °'. upI /n *
la

* miimtath należycie rozruszać i to samo j dia ukończył się wynikiem 1:2 (1:0).
nie osiągał wielkich efektów. I u nie- n " tr0)U '^ 0 '^" 2 ® działo się s kolegami. Zawodnicy, któ- Kolin znajduje się w II lidze czeskiej,

Polacy kondycyjnie lepsi
ale... x Kolinem w Słupsku

SŁUPSK, 27.6 (TeL wł.) . Międsyna- gra się wyrównuje mim. t . w S al-

go zaobserwowaliśmy jakąś dziwną
apatię. Kohut był bardziej energicz-
ny, niż Górski, którego zastąpił, ale

nie reprezentował klasy, którą moż-

na by było ewentualnie nadać grze

nowe piętno.

SKROMNY NIE BEZ GRZECHÓW

Pozostałby jeszcze do omówienia

"kromny. Byłoby absurdem twierdzić,
że bramkarz Legii zawinił klęskę

pocieszyć ntszyeh graczy po ciężkiej
klęsce. Przy stole prowadzono dy-
skusje na temat meczu, przy czym

szereg wybitnych dziennikarzy duń-

skich nie mogło zrozumieć, co było _ _ _

przyczyną tak wysokiej porażki 1 w rj rtwi^ł terało 'dę "żFCIbaidlw

rzy byli w Belgradzie, uwsżaję, śe mecz w której sajął 6 miejsce. Gwardia gra

z Danię był jesseze gorszy. Próbowali I w rozgrywkach klasy A okręgu sscie-

szukać jakichś usprawiedliwień, zrzuca-! cińekiego i w tej chwili jest na eswat*

jęc winę jeden na drugiego. Kweetię j tym miejscu. Dtpiyna Gwardii grała i

rozstrzygnę! najrozsędniej Paipan, któ-

nucie Czesi prowadzę 2:0 pe bramo*

samobójczej. W 85 minucie pe ratle a

rogu strzela Zinger dla Gwardii, a d»-

iłowni* w ostatniej sekundsie drug?
bramkę Tomesak.

Czeii przewyższali Polaków technikę,
zawiedli jednak pod wsględem kondy-

rezultacie sami doszli do wniosku, że

Polacy muszą normalnie grać ina-

czej (lepiej?).

źle, że robimy ustawicznie taktyczne
błędy, od jednego razu do drugiego za-

pominamy o taktycznych zasadach, no i

W niedzielę ekspedycja polska za- że przeciwnik był bardzo dobry i zadu-

proszona została na większą wyciecz- żenię wygrał. Co do tego nie ma aresz-

4 Miał szereg b. efektownych parad, u-1 k$ do {ednej s najbardziej wytwór- tę najmniejszej wętpłiwoecŁ

olbrzymię ofiarnościę, dzięki której u- cji fizycznej i za bardzo kombinowali

syikała zasiceytny rtmis. Nadto druty- pod bramkę, przetrzymując piłkę i

na milicyjna wykazała się bardzo do< słabo strzelając.
brę kondycję fizyczną.

W pierwszej połowie Czesi ostro a-

takuję i cały czas graję na połowie
Polaków. W 20 minucie uzyskują bram.

b( przez Frajtaka, w drugiej połowie

We wtorek Czesi grajg w Szczecinie.

Mecz rozegrany był na pięknym stadio-

nie, położonym wśród lasów, który *

Rtatnio zoet^ przyznany Gwardii prtt*

Zar?qd Lasów (K. G3.



PRZEGLĄD SPORTOWY ftr. f
Sir. S

yce
H lii na Me też przewin

Austria - Polska 2:0(2 :0)

(Korespondencja własna „Przeglądu Sportowego"J

AMERYKANIE mają dopiero za tydzień eliminacje olimpijskie w lekko-

atletyce, ale już dziś znają trzon swej reprezentacji olimpijskiej, która licz-

bowo przewyższy wszystkie dotychczas wysyłane ekipy lekkoatletyczne.
Przeglądając prasę europejską można zauważyć, ie teoretycy lekkoatle-

tyki popełniają stale ten sam błąd od chwili kiedy zacząto mówić o igrzy-
.. skach londyńskich. Wyolbrzymiają wyniki lekkoatletów amerykańskich i Ich

szanse w Londynie w jednych konku.-encjach, a lekceważą w innych, pod-
cias kiedy obecna lekkoatletyka amerykańska nie jest zupełnie tym czym

była w czasie olimpiady berlińskiej. Co więcej przy omawianiu lekkoatle-

tyki za oceanem wymieniają często ,-iazwiska dawno wycofane z obiegu
i niemal zapomniane na bieżniach amerykańskich.

W sprintach Amerykanie są zdania, że

kwestia pierwszego miejsca rozstrzygnie
się między długonogim Kalifornijczykiem
Mol Pattonem a czarnoskórym La Beach,
który będzie startował w barwach Pa-

samy.

„Pokonam Pattona w Londynie, choćbym
miał przebiec 100 metrów w równe 10 se-

kund" — twierdzi La Beach i kto zna te-

go zawodnika i jego niechęć do Pattona

Londynie
nauki.

przestrzega, żo Szkot Paterson może bar-
dzo popsuć szyfri Jak toż i pozostali fi-

naliści, których Amerykanie widzą w Szwe-
dzie Bjorku i Australijczyku Winterze.

Skok- w dal. Czterech skoczków skacze

regularnie ponad 162 cm, czego nie potra-
fi żaden inny skoczek na świecie. Naj-
lepszy oficjalny wynik Steela wynosi w

tym roku 792 cm nieoficjalny 825 cm czyli
lepiej od rekordu Owensa. Steele prze-

kroczył już w ubiegłym roku 8 metrów.

Słabą jego stroną jest riieregularność wa-

hająca się w granicach pól metra. Naj-
lepszy wynik Wrihta '

w tym roku jest
785 cm. Johnson skacze 767 a Holland
769 cm. «

Rzurr

W kuli Fonville nowy rekordzista świata

(17.68 ,5 mtr.) zdobędzie złoty medal na-

wet jeśli rzuci metr bliżej. Partnerów

mogą mu wybrać z najlepszych tegorocz-
kilometrów będzie obsadzone w , nyeh wyników: Van Doren 16.78, Delaney

przez Amerykanów tylko dla

PŁOTKI

Biegna110mzpl.jestobokkulii
iyczki murowanym punktem Amerykanów.
Tylko jakieś nieszczęście może odebrać

zloty medal' DillarcJowi względnie Porte-

16.52 , Thompson 16.51, Waser 16.50, Mathias

16.49. Kto nie rzuci 16.50 na pewno do

Londynu nie pojedzie.
Wbrew panującemu w' Europie przeko-

naniu Amerykanie są również mocni i w

rzucie młotem. Dreyer, olimpijczyk z Ber-

lina rzuca 54.66 m mimo swych 55 lat.

Lepszy od niego jest Felton, ale nie wie-

10 pkt. za pierwsze miejsce, S za drugie,
4 za trzecie itd. Amerykanie przewidują
(bez udziału Związku Radzieckiego) na-

stępującą kolejność w lekkoatletyce (mę-
skiej i kobiecej łącznie): 1) USA, 2)
Szwecja, 3) Anglia, 4) Finlandia, 5) Fran-

cja, 6) Holandia, 7) Jamajka, 8) Australia,
9) Czechosłowacja, 10) Włochy, 11) Austria,
12) Argentyna, 1J) Korea, 14) Kanada, 15)
Dania, 16) Węgry, 17) Norwegia, 18) Jugo-
sławia, 19) Panama, 20) Belgia. Według
punktacji tej Amerykanie zamierzają zdo-

być 227 pkt. podczas kiedy Szwecja • 97,
Anglia <1, Finlandia 56.

POZNAŃ 2?i6 (teł. wł.) . Wobee 2.000
widzów; reprezentacja Polski w hokeju
na trawie rozegrała x Austrią mecz z

cyklu gier • puchar Europy, przegry-

wając 0:2 (0:2). Obecnie w tabeli pro-

wadzi Anstria bez straty przegrywając
0:2 (0:2). Obecnie w tabeli prowadzi
Austria; bez str«ty punktu przed Cze-

chosłowacją, Węgrami, Włochami iPoł-

ską. Przed arozpoczęciem gry '«astąpi-
ła wymiana proporczyków.

Austriacy zademonstrowali doskonałą
grę zespołową i dobre wyszkolenie tech-

niczne. '. Najlepszymi . byli obrońca

Knoll, pomocnicy. Schala i -Ruckerta

oraz środkowa trójka napadu Keller—

Nowak — Branddli

W zespole Polski zawiodła pomoc ł

napad. Wyróżnił się bramkarz Ka-*

sprzak •raz lewy obrońca Malkowiak.

Pierwszą bramkę dla gości zdobył
Braadł w 10-ej minucie, a w 31 Lovato

usaKł wynik dnia. Polacy mieli po

przerwie rxy okazje do zdobycia brira-

ki, lecz. nie wykorzystali ick.

Aastria — Ranie, Knoll, HolzapfeS,
Struchotta, .Schla* Ruekert, Lovato,
Brandł, Nowak Koller, Niederle.

Polska — Kasprzak, Malkowiak I,
Gąbryelczyk, Jtosida, Bzowy U, Bzo-

wy I, Zielazek, Woźniak, Malkowiak

II, Adamski, Rogowski.

Walcott legł k. o. w 11 rundzie

jost gotów uwierzyć w tę obietnicę. Inna i '°wi. który raz pokonał Dillarda w ciągu Ie 54.98. Amerykanie przewidują, że wy-
i i kuła (a inrłuna nnrailra nil? i nroHveluniiia i^h na liiłuio I r4n lr*n.

(kwalifikowany w Londynie za swój „roi- OHIarda odkąd zaczął biegać przez płot- eiego miejsca jednak w tej konkurencji.
Ilng-start". tak jak był szereg razy zdy- K'°P°« będą Amerykanie z wy- którą wygra według nich Szwed Ericson

.kwalifikowany w Kalifornii, gdzie sędzio- ' borem partnerów d!a Dillarda. Na bieżnię przed Anglikiem Clarkiem, a może Wę-
wie nie byli zachwyceni wychodzeniem . wrócił Po trzyletniej nieobecności Ed grem Nemethem.

z dołków równocześnie ze strzałem pi- ! P«ebiegł 110 m w 15.9 sek. W dysku Bob Fith został trenerem pił-
Biedny La Beach wychodzi teraz ; !"»«<"• Dugger, Dixon ws-yscy mają na Uarsk.m przez co Gordien wysunął się na

a starcie, aby go nie cofnięto. s
v 'Ym fconcie" as V P°niżej 14 sek. Drugi , czoło. Rzucił w tym roku 54.56-

m . Partne-
Parker (10.5). '

*espół mogliby Amerykanie wystawić z j rzy Jego będą wybrani z trójki Lewis

atoletu.
ostatni

Pozostali Amerykanie (10.4)
Mathis (10.5) czy też Houden (10.5) będą
tylko Tem w rozgrywce Patton — La Bcech.

Inni? Amerykanie dłuższy czas obawiali

aię Australijczyka Treolara, o którym do-

noszono, że osiąga czasy nie gorsze od

Pattona i La Beacha. Z chwilą kiedy Au-

stralijczyk przyjechał na trening do Kali-

fornii prysty ich obawy. Treloar, startując
kilka razy w czasie lokalnych zawodów,
przychodził stale na dalszych miejscach,
a w czasie zawodów z udziałem Pattona

i La Beacha przyszedł na siódmym miej-
•cu o dobry metr za s

Mol Patton jest lepszy na 200 m niż na

100 m. Osiągnął on w tym sezonie raz

20.5 sek. podczas kiedy La Beach ma już
lasobączas20.2na200mi20.3na
120 y (201 m). Mimo lepszego czasu Pa-

.«amczyka Amerykanie nie dają mu szans

W .walce z Pattonem, po którym spodzie-
wają się, że przebiegnie ten dystans na

JOE LOUIS, długoletni mistrz świata wagi ciężkiej obroni) swój tytuł
^

w walce z-Jersey Joe Walcottem, nokautując go
1

w 11-ej randzie,
Louis otrzymał za walkę 259.250 doi., Walcott — 179.625. Walka ,

obu czarnych bokserów wywołała w USA ogromne zainteresowanie..

Cały szereg znawców boksu przepowiadało przegraną Louisa, który
po powrocie z turnee po Europie przybrał ogromnie na wadze i na

treningach wypadał słabo. Krytycy podkreślali zanik szybkości n

. czarnego mistrza świata oraz słabą pracę nóg. Zdaniem ich z dawnej
świetności pozostał mu tylko potężny cios, który zdobył dla Louisa

przydomek „czarnego bombardiera. Ale ten właśnie silny cios oka-

zał się jednak najmocniejszym atutem, w ostatniej walce. Przebieg jej .

zresztą nie zachwycił 75.000 widowni, która spodziewała się ujrzeć .

boks w lepszym wydaniu.
zeregu biegaczy, którzy przebiegają ten

' 49.05, Frank 50.52, Dodge 50.03 lub Sheehan

dystans w równe 14 sek. jak Scoił, Kreitz, j 50.01. Gordien będzie wsdług Ameryka-
Lawrence czy też Gehrdes. Wszyscy spo-

' nów mistrzem olimpijskim, ale dalsze

miejsca zajmą Włosi Consołini i Tossi.

| Amerykanie wszystkiego mogli się spo-

dziewać tylko nie tego, żeby oszczepnik
Seymour miał w ubiegłym roku najlepszy
wynik na świecie osiągnięty w ciągu o-

statnich dziesięciu lat. Mimo to Amery-
kanie nie wróżą Seymourowi złotego me-

dalu, ponieważ nie odznacza się regu-

larnością.

COŚ DLA ADAMCZYKA

Zeszłoroczny mistrz dziesięcioboju Mond-

rchoin rr.oże nie pojechać do Londynu.
Nie osiągnął nawet jeszcze swego ze-

szłorocznego wyniku 6745 pkt. podczas

dziewają się, że Dillard poprawi w Lon-

dynie swój czas i zejdzie niżej 15.6 sek.

Jako najgroźniejszego przeciwnika uważa-

ją Amerykanie Argentyńczyka Alberto

Triulzi.

Przeczytałem niedawno w jednej z na-

szych gazet, że sytuacja biegaczy euro-

pejskich na dystansie 400 metrów z płot-
kami wygląda dobrze i Francuz Arifon ze

swym czasem 52.1 sek. jest kandydatem
na pierwsze miejsce. Amerykanie stracili

co prawda Lawrence'a, nie mniej posia-
dają Roy Cochran'a, który biegnie 400 m

z pł. 51 .9 sek. i jest rekordzistą świata

w biegu 440 y przez pł. w czasie 52.2 .

Poza Walter Smithem, który biegał w ub. kiedy nowa gwiazda JSob JMpfjblęf ma jujr i
roku w Europie i Wiosną zosiał zawodo- r/a swym kójcie* 7tt4 ' pkt.*' Ai \awrcnce''

wyra trenerem Cochran jest jedynym bio-

Zuraz po gongu stało się widocznym,

że obaj przeciwnicy są bardzo zdener-

wowani; akcje ich były chaotyczne, a-

li, gdy sędzia ringi-wy liczy „dwa". - -

Walcott rzuca się do ataku, sądząc, że

przeciwnik jest osłabiony, ale Louis

taki rwały się po ułamkach sekund, o- I błyskawicznie dochodzi de siebie i pro-

baj wyraźnie czattfwali na cios, ale jed-

nocześnie czuli przed sobą wielki res-

pekt.

Bardziej agresywnym był Louis, któ-

ry wygrał na punkty pierwszą- rundę. — eott—2,adwie

Druga runda ma przebieg podobny. | są remisowe,

Louis idzie do przodu, Walcott cofa się

i poluje na kontrę. Runda znów dla

Louisa.

wadzi walkę otwartą. Runda jednak dla

Walcotta.

Następne starcia są mało ciekawe. —

Louis wygrywa jeszcze 3 .randy, Wal-

czwarta i dziesiąta

JOE: LOBIS

7015 pkt. Lawrence ma być tym, który W

olimpiadzie w równe 20 sekund, jeśli nie gaczem na świecie, który po wojnie prże ciągu roku .pobije rekord Glenn Morrisa.

w 19;8. ,

„ 400 m to tylko Mc Kenley i Amerykanie
itfe liczą na złoty medal. Czarnoskóry Ja-

majczyk przebiegł w tym miesiącu 440 y

w czasie równych 46 sekund, co odpo-
wiada według tutejszych teoretyków

biegł ten dystans niżej 52 sek. Obok, Obiecującym jest również- Kalifornljeżyk
Coćlirana poniżej 55 sek. biegają .Hofacre ' Shlpkey, Który w' pierwszym' starcie osiąg-
52.2, Bolen 52.5, Hipple 52.6, którzy jod- nął 6973. Amerykanie spodziewają się zo-

nak prawdobodobnie nie będą biegali te- j baczyć całą swoją trójkę w pierwszej
go dystansu w Londynie. Qdyz Amoryks* , szóstco w londynio w towsrzystwio
nie zamierzają w razie zgody Dillarda i dwóch Szwedów i' Argentyńczyka Kisten-

szybkości 45.7 sek. na 400 m. Można się Dixona wystawić tych zawodników także róachera (7011 pkt.).'
sprzeczać czy będzie to 45.7 czy 45.8 w

" on
m, aby powiększyć swe szanse,

każdym bądź razie wszyscy inni biegacze Dla Dillarda dystans ten nie sprawia żad-

w Londynie (będą ogiądali tylko piecy
Mc Kenleya. Obecnie biegnie pierwsze
200 m w 21 s(!) zamiast jak dotychczas w

20,7 (!) a poczynając od trzeciej setki

stale przyśpiesza. Jedyną wadą Mc Ken-

loya jest jego mała odporność na upał.
100 m nie jest już z góry wygrane przez

Europejczyków. Amerykanie osiągnęli na

tym dystansie w bieżącym sezonie znacz-

nie lepsze wyniki niż notują to pisma
sportowe europejskie, które przeważnie
biorą '

czasy Amerykanów na 830 yardów
.za czasynaB00m.880yjest804mtr.
Stanowi to jednak pewną różnicę. Z no-

towanych czasów na 800 m Amerykanie
mają do zanotowania zupełnie dobre cza-

sy jak Perkins 1:49.6, Browne 1:50.7, Clif-

lord 1:50.8 , Bolen 1:51, Pearman 1:50.4 czy

też Thompson 1:51. Eliminacje mogą wy-

łonić jakąś nową gwiazdę tak jak kiedyś
wyłoniły Woodrufta.

GILL DODDS

Gdyby mi ktoś zaproponował zakład, to

Chętnie założyłbym się, że „Latający Pa-

nych trudności. Bez tych dwóch biegaczy
Amerykanie przewidują zwycięstwo Coćh-

rana pzed dwójką Arifon — Hofacre i e-

wentualnie Szwedem Larssonem. Cochran

jest młodym plotkarzem i do jesieni bie-

gał przeważnie płaskie 400 m. Do niego
należy też rekord świata na 400 m w hali

w czasie 47.9 sek.

SKOKI

Skok o tyczce na olimpiadzie będzie
'WfladDł się według tutejszych opinii z

dwóch faz. Konkurencji amerykańskiej o

pierwsze miejsce między Morconem, Ri-

chardsem (drugi pastor w reprezentacji),
Smithem i ewentualnie Meadowsem oraz

konkurencji europejskiej między Katają,
1 lindbergiem i Kaasem. W drużynie ame-

rykańskiej może znaleźć się także Mont-

gomery czy też inhy jakiś zawodnik za-

miast wyżej wymienionych nie mniej Ame-

rykanie będą rozpoczynali rozgrywkę iłd

wysokości 426 cm, co dla Europejczyków
będzie już najwyższą wysokością i praw-

dopodobnie nie do przekroczenia. Smith

Przewidywania Amerykanów w sztafe-

tach są bardzo optymistyczne. Zarówno

4x100 jak i 4x400 widzą jako pewne po-

zycje. W sztafecie 4X100 ma być za nimi

Australia, Jamajka, „Anglia, Holandia, Wło-

chy. W 1:409 przewidują kolejność USA,
Jamajka (Mc Kenley — Wint), Anglia,
Szwecja, Kanada, Francja!

W lekkoatletyce' kobiecej Amerykanie
uważają, że nie mają czego szukać w

Londynie. Liczą tylko na złoty medal w

sztafecie 4x100 mtr. bez bliższego zresztą
uzasadnienia. Ręsztę konkurencji z wyjąt-

! kiem 100 m w których ich zdaniem Ja-

majka Cynthia " Thompson wygra przed
Europejkami, odają zawodnikom europej-
skim.

Obliczając swym stałym systemem |

11-TA RUNDA

Natychmiast po gongu ... zaczynającym

jedenastą rundę, Louis rozpoczyna hu-

raganowy atak,' goniąc przeciwnika >po

ringu; Łapie go wyeszcie prSy sznwąch

L tam-jlokuje siLny lewy jie^. któjnr po-

ważnie' wstrząsa Walcottem. ChallęngeJ-

przyjmują, ;wyiriianęt ciosów, ale ńą to

tylko -''s^^- ^ i^^ó^^ ^lcó^yeąt^p:

ląduje, na
' piińkt' i pod Walcottem .-ugi-

nają się kolana. Poprawka i prawej do-

bija padającego już Walcotta-i-rzuca, go

z wielką sUą na matę. Sędzia rozpoczy-

na Liczenie wśród grobowej ciszy, jaka

zapanowała, na stadionie. Przy „dzie-

więciu" Walcott robi ogromny wysiłek,

nby poderwać się na nogi, unosi się IcJt-

'.o na kolanach, ale w tej pozie zostaje

wyliczony.

Nokaut' nastąpił w drugiej minucie

6-ej sekundzie 11-ej rundy.

WSZYSTKO NA NICTM

Ojciec sześciorga • dzieci, konkurent

W trzecim starciu mała sensacja. Wal- Louisa, Walcott, przegrał swą wielką

cott trafia silnie z kontry i mistrz pa-j stawkę. Dó walki szykował się tak, jak

da na deski. Cios nie był jednak zbyt : żaden z poprzednich konkurentów Lou-

moeny i Louis podrywa się już w chwi- isa. Przez siedem tygodni pobytu, na

I bozie treningowym, Walcott odcięty Łył

od świata, nie dostarczano iun poczty,

i ani gazet, otoczenie wbijało nu w gło-

I Wę, że jest w znakomitej formie i że

wygra z Louisem łatwo. Przez 7 tygodni

Walcott przebiegł 355 mil i przerobił

120 rand sparringowych! Kondycja je-

go była bez zarzutu. Jednak óos Ixrai-

ea, który uśpił już tyla. przeciwników,
zrobił; swoje.

— Dzisiejsza walka była ostatnią w

moim życiu! —^ «świadczył natychmiast

po meczu Joe Louis. Gzy jednak czarny

mistrz świata powiedział prawdę?

CZY OSTATNI RAZ?

Chyba nie skłaniał i wypowiedział do

mikrofonu ..słowa, które oddały wiernie

jego postanowienie. Ale Louis me jest

panem swego losu. Jest najlepszym bo-

kserem na świecie, ale od mięśni sil-

niejsze są dolary i stary, napół sparali-

żowany Mike Jacobs, menażer, który

trzyma w swym ręku przyszłość Louisa.

Już przed meczem z Walcottem roze-

szła się po Nowym Jorku wiadomość-

0 projekcie walki Louisa z Lesnevi-
"

czem, mistrzem świata wagi półciężkiej,
' kto-ra miałaby się odbyć we wrześniu.

^Pogłoski te. puszczali oczywiście ludzie

jąeójbsą. Chodzi poprostu o to, aby nie

dopuścić do wycofania się Louisa i eks-

ploatować go dalej, do • cli wili, kiedy nie

znajdzie się nareszcie jakiś młodszy bo-

':kser, który znokautuje starzejącego się

murzyna.
' Louis . pragnie wycofać się z

'ringu, niezwyciężony. Do chwili obecnej

"stoczył 115 walk, z czego 61 jako bok-

ser zawodowy, a 25 w obronie tytułu.

Ma wszelkie moralne prawo zrezygno-

wania . z dalszej kariery, tym bardziej.

Mike Jacob6 jest jednak panem życia

1 śmierci większości zawodowych bokse-

rów USA. Pewni jesteśmy, że jego żą-

dza zarobku, a także siła dolara zmuszą

Louisa do jeszcze niejednego występu,

aż do chwili, kiedy stanie się om cie-

niem swej dawnej świetności i ofiarą

pięści młodego i silniejszego przeciwni-

ka. Zawodowy boks w USA nie jest ra-

jem... (gw)

«tor" Gili Dodds sprawi wiele kłopotu ! i es
« 'vn>. który według Amerykanów po-

Szwedom w Londynie. Jego czasy na 1 mi-

lę w b. roku (4:06.1) mogą zaimponować
nawet Skandynawom z których jedynie
Strand może pochwalić się lepszym cza-

tom na dystansie milowym. Na 1500 m.

Dodds w dwóch tegorocznych startach,
gdzie biegł bez większej konkurencji o-

siągnął 5:50 i 3:50.5 . W wielkiej konkuren-

cji Dodds, który jest fanatykiem sportu,
może przebiec ten dystans w 3:48, co nie

wystarczy może do pobicia Stranda czy

Ericssona, ale może starczyć na pobicie
Hansenne'a czy Reiffa.

winien być następcą Warmerdama.

zrostu nie do wiary jest. że chłopak tan

Megnie przy rozbiegu z szybkością 10.7 s

na 100 m. Jsgo rozbieg jest sfilmowany
i używany przez wielu trenerów jako po-

moc przy treningu. Zarówno Smith jak i

pozostali mają już za sobą skoki 447 cm.

W skoku wzwyż: Hanger, Albritton, Ves-

sie, Coffman, Vislocky, Mondshein Mc

Grew, Phillips czy Scoffield. Eliminacje
wyznaczą reprezentantów. W tej konku-

rencji Amerykanie spodziewają się zwy-

cięstwa weterana Albrittona, choć wielu

HBI

, EGOROCZNY turniej w Wftn-

i bledonie dostarczył jak dawno

już nie notowano niebylejakich sen

sacji. Do takich z formatu wielkie-

go kalibru, należy porażka Drobne-

go z Cucellim, o czym informowa-

liśmy w numerze poprzednim. Na-

stępne gry. dały dalszą serię niespo

i gonią jedna za drugą!
dzianek Cucelli przegrał z Mottra-1 Ciekawsze wyniki, 3 rundy: Parker (USA) dia)' 6:4, 6:3, 6:4; Bergellin zwyciężył Par-

.i. . .

-

. i- na_t_0 _
!• — Kemp (Irlandia) 4:0, 6:1, 6:0;. Patty ,,kera po ciężkiej pięciosetowej walce 5:7,

mem. Ale to me koniec. Parker,^
^ Vuncec (iugosl.) 6:3/6:4, 6:1; '-7-Js, 9:7, 0:6, 10:8. spotkanie trwało prze-

ŚWIĘTO SOKOŁÓW W CSR

(rozstawiony jako Nr 1) przegrał z ! Bromwich (Australia) - Cernik (CSR) 6:4,
Sergelinem!! Zdumienie ogarnęło ,6:1, 6:2; Sturgess (P.Id. Afryka) — Morea

wszystkich, najw/'k?t>ej zaś Yanke- (Argentyna) 7:5, 6:4 5:7, 6:2; Van Sswpl
ni I i ł_i:. (Hol.) — Nath (Indie) 8:, 1:6, "6:3, 6:1;

sów, Parker, tenisista niewątpliwie 1 '

, „,, . .. .. ,, ,.
'

« Asboth (Węgry) — Pallada- (3ug.) 6:3, 6:4,
świetny, nie był w stanie przeła-J<:4. falkenburg (USA) — Mitic (Jug.) 5:7,
mać i tym , razem swego pecha. 6:3, 4:6, 6:3; Mulloy (USA) — Misra (In-
Zawsze gdzieś, kiedyś się potknie <"«•> 6=4, 6:1, 3:6, 6:4; Bergellin .(Szw.)
. ... , . „ . j.. — Coen (Egipt) .6:1, 6:1, 7:5; Sedgman
, nigdy me może dociągnąc do te) (Austr&|ia) _ D (Fi|ipiriy) 0:6( 8:6; 6:3( 6:1;

Najpotężniejszym stowarzyszeniem spor towym w CSR jest Sokół, który jedno czy w swych ' szeregach dziesiątki ty-

sięcy młodzieży. Na zdjęciu fragment popisów gimnąstyczno-ry/imicznych ui czasie ostatniego zlotu krajowego.

sławy, jaką np. miał Kramer.

OD TRZECIEJ rundy w singlach

panów zaczęła się eliminacja

wszystkich słabszych Tylko tenisista

klasowy mógł przebrnąć przez tę run

dę, co nie dowodzi, by klasowy" nie

mógł tu również odpaść od dalszej

•szło trzy' godziny.- Mulloy (USA) — Har-

per. (Australia) 7:5, 6:0 6:4; Brown (USA)—
Bose (Indie). 4:6, 8:6, 6:4, 6:4.

• W drugiej rundzie debla męskiego do

ciekawych wyników zaliczyć należy: Cu-

celli, del Bello (Wl.) — Bartroli, Szawost

(Hiszp.) 6:3, 3:6, 6:1; Brown, Mulloy (USA)
— Misra, ' Sawhney (Indie) 6:1, 5:7, 4:6,
7:5, 6:3 .W trzeciej rundzie: Bromwich,
Sedgman (Australia) — Drobny, Cernik

(Czechosłowacja) 6:2, 4:6 6:2, 6:1; Stur-

geess (Pld. Afryka), Mottram (Anglią) —

Coen (Egipt), , van Meegeren (Holandia)
6:4, 6:3, 6:3; . T . Brown, Mulloy — Billing-
ton. Butler (Anglia) 6:3, . 6:3, 6:4; Parker,

Brown (USA) — Fernsted (Szwecja) 6:4

3:6, 6|3, 6:2; Mottram (Anglia) — Cucelli

(Wiochy) 6:8, 6:4, 10:12, 9:7, 6:2.

I runfla gry podwójnej panów: Brown,
Muloy (USA) — Mitic, Pallada (Jug.) 9:7,

^rrrvTC r^r- (Aus,raiia) '

De. Bello (Wiochy) - Coldham,' Wittman Paish <An 9l,a > <:3< 9:7 "

(Anglia) 6:3, 6:3 6:4; Bórotra, Brugnon l-; , runda: Todd (USA). Drobny
gr. Mamy tu na myśli w pierwszym , P"^'SŁK' ? £ ^

Quertier (Anglia). Rinker (Holandia) 6:2,rzędzie porażkę Cucellego, który w 2 ( ler, Musgrove (Płd. Afryka) . 6:1, 6:3, 6:0.
rundzie pokonał przecież Drobnego! I H mńda mik.ta: Asboth (Węgry) -tossi,
„,. , . . , . . 1 Quintavalle (Wiochy) 6:2, 6:3; Hart (USA),
Włoch '

przegrał niespodziewanie '
z . Sedgman (Ausłra|ia) - Dolesphell, Redl

Mottramem. Walka z Drobnym zbyt I (Auątria) 6:3, 6:2; Todd , (USA), . Drobny
go • wyczerpała i w końcówce zażar- (Czechosl.) — Anglicy Billingtonowle 6:0,

tego i długiego meczu z Mottramem . ^^3⁄43⁄4 ,^ 8
3⁄4

®,, . . i Angielkę, 1 Garris zakwalifikował się- do
zabrakło mu już sił. I trzecie^! iundy rozgrywek w grze miesza-

. , , ., . . I nej, {Wgrywając z Anglikami Fułton
Z nowych nazwisk, które widnieją 6;3

'

,

'

w 3-ciej rundzie, na uwagę zasługuje Czwarta runda singla dala najwtękGzą

6:0; Frey (OSA), Washer (Belgia) — Lo-

móard, Kemp (Irlandia) 6:2, 6:3; Du Point,
T. Brown (USA) — Fitzribbon, Jackson.

. (Anglia) 6:4, 6:4.

„SŁUŻBA POLSCE" BUDUJE

BOISKA

Ną . terenie powiatu elbląskiego
Szwed Fernsted Odpadli wszyscy Ju sensację w postaci porażki Parkera. Do-

T ...N • T : J skonale „ciągnie" Asbolh Oto wyniki:
gosłowianie , Czesi. Trzeć* rundę z Falkenburg (USA) - Sedgman (Australia)',
europejczyków przebrnęli jedynie: 6:2j 6:4; Patly (USA) —' Meredllh (An- członkowie organizacji „Służba Pol-

van Svol, Asboth, Bergelin, Mottram gila) 6:3, 6:3, 8:6; Asboth (Węgry) wyoll- sce" r0Zp0częli budowę 76 boisk snor

i Washer, bez wysiłku przez tę rundę minował rozstawionego. Jako nr 8 Słur- lt.
.

_
\ -ni gessa (Płd. Afryka), wygrywając w B-clu towych i 16 świetlic wiejskich W

Australijczyk Bromwich. | Bromwich (Australia) —

van Swoll (Hoian-, szło 6 tys. młodzieży.



8b. * PRZEGLĄD SPORTOWY
Nr SI

tys. a potrzeba milion
etów wstępu na Igrzyska Olimpijskie
fnowsze „tricki" techniki zainstalowano na stadionach

(KORERSPONDENCJA WŁASNA „PRZEGLĄDU SPORTOWEGO")

Londyn, koniec czerwca

A KILKA tygodni daleko ciężej

będzie się dostać do wnętrza wa-

gonu londyńskiej kolejki podziemnej

Bakerloo Line. Kiedy jechałem na sta

dion Wembley w dniu finałowego spot

kania o piłkarski Puchar Anglii, my-

ślałem z przerażeniem o zagadnieniu

komunikacyjnym zbliżającej się 0-

limpiady. Każde niedociągnięcie w

tym względzie musiałbym odczuć na

swoich kościach. W dniu pucharo-

wym było jeszcze pół biedy — odby-

wa się przecież tylko jedna impreza,

na stadion przybywało „tylko" 99.000

widzów. '

Podczas Olimpiady w jednym miej

scu odbywać się będzie kilka imprez,

Wembley stanowi przecież kompleks

urządzeń sportowych dla celów wido

wiskowych.

Wembley położony jest niezbyt da-

leko od śródmieścia, za jakie możemy

uważać Picadilly Circus. Popularny

londyński Underground przewiezie

stąd do Wembley swego pasażera w

ciągu niecałych 30 min.

Ze stacji Wembley Park nie jest

•byt daleko do Stadkmu. Pięć minut

drogi i znajdziesz się na potężnej

wie'kości placu, służącym jako po-

stój dla samochodów i motocykli spor

iowej publiczności.

Znalezienie właściwego wejścia sta

aowi pewnego rodzaju trudność.

Weiść dla publiczności jest wiele. Po

może ci tu znajomość alfabetu, bo-

cego się, najbliżej startera. „Pistolet"

będzie odpalany z odległości przy po

mocy urządzenia elektrycznego.

N
COŚ DLA KOLARZY

T rECO odmiennym systemem mie-

rzenia czasu będą posługiwali

się organizatorzy biegów kolarskich.

Stoper zatrzymywany będzie automa-

tycznie w momencie nacisku koła ro

weru zwycięzcy na specjalną taśmę

stalową, umieszczoną na linii mety.

Przy biegach hippicznych stoper bę-

dzie stawał przy przerwaniu przez ko

nia nitki na mecie,

i Na skoczni w dal i trójskoku spe-

cjalna poprzeczka, jeżdżąca w

dwóch równoległych szynach, nie tyl

ko będzie wyrównywała piasek, ale

także wskaże najdokładniej pozycję

śladu zawodnika i da na skali gotowy

wynik. Nie będzie już posługiwania

się taśmą, którą sędziowie albo „zbyt

n:o naciągali", albo „zbyt popuszcza-

li", w zależności od tego, jak publicz

ność chciała to widzieć. Wyniki będą

podawane w angielskich miarach dłu-

gości — stopach i calach oraz w me-

trach i centymetrach. Specjalny przy-

rząd pomiarowy użyty będzie także

przy rzutach. |

Zapowiadane urządzenia do mierze

nia skoków wzwyż, obsługiwane

przez komórki fotoelektryczne, nie

będą używane — coś widać nie wy-

szło sportowym technikom. J

Wiele trudu poświęcono sprawom

informowania widzów. Tu zdaje się

częśćTa konkurencja zakończy

„ lekkoatletyczną" Olimpiady.

Następny dzień po lekkoatletyce

przeznaczony jest na Stadionie na

półfinały hokeja na trawie.

PIŁKA NOŻNĄ
Następne d\$a dni (10 i 11 sierpnia)

— dwa półfinałowe spotkania piłkar-

skie. Poprzedzające je spotkania eli-

minacyjne odbędą się na kilku in-

Szermierka (30.7 — 13.8) w Wem-

bley.

Zawody wioślarskie rozegrane zo-

staną na Tamizie na torze Henley

(5 — 10.8) i tam odbędą się również

zawody kajakowe (11 i 12.8).

Cykliści walczyć będą na torze w

Herne Hill oraz w Windsor Great

Park.

Inne zawody olimpijskie rozrzucone

, , ,. , .., ,., T i zostaną na terenach pódlondyńskich,
nych stadionach piłkarskich Londynu, i , , . . . , , ,

... , . . i wzglednie prowincjonalnych. *

JNa pierwszą rundę turnieju przezna

czone są cztery boiska stołeczne: Ar- j JUŻ BRAK BILETÓW

sen al, Crystal Pałace, Fulham i II- J \f\T CIĄGU jednego dnia zawodów

ford. - | V V — wszelkiego rodzaju impre-

Nasteonego dnia po drugim półfi- o^P^kie obserwować będzie po-

nale piłki nożnej rozegrany zostanie! nad 300000 widzów ' z cze 2° Stadion

na Wembley finał hokeja na trawie.! Wemble
y Pomieści 99.000. Ta „ni-

Etzień 13 sierpnia przeznaczony jest
: ska " llczfaa ' est wynikiem ograniczo-

na walkę, o trzecie miejsce piłki noż- | n ych m°*l»wofci w sensie pojemności

nej (po południu) oraz na jej finał j stadionów, hal sportowych itd. Zgło-

(wieczorem). szcń na bilet ?bT ło
conajmniej pię-

«... i• •
. *.. ciokrotnie więcej.

Ostatniego dnia Olimpiady na Sta- 1

Strand pobije rokord świata

D

zapowiada Gunder Hagg
O Igrzysk Olimpijskich, które roz- . dzieją, aby doszedł de formy jaką wy

pocznę się w ostatnich dniach lip- kazał dwa lata temu w Oslo.

ea w Londynie zgłosiło się ogółem 58

państw, między innymi Afganistan, Irak,

Liban.

Związek Radziecki do Igrzysk »ię
nie zgłosił. Igrzyska odbędą się zatem

bez doskonałych zawodników Związku

Radzieckiego, wskutek ezego wielkie

zawody «tracę niewątpliwie na atrakcyj-

ności i i cynikach (np. lekkoatletyka

kobieca).

Strand znajduje się w doskonałej fer-

mie, o czym świadczy najlepiej ostatni

jego wynik na 1500 m (3:47,6). Pierw-

sze 800 m
— przebył w biegu tym z

Gustavsonem vr 2:02, a ostatnie 400 m

w 55,6.

W roku ubiegłym Strand wyrówna!

rekord świata należący do Hagga 3,43.

Hagg widząc ostatni - bieg Stranda po-

wiedział, łe Strand napewno w tym ra-

ku pobije rekord na 1500 m, a poza

tym — jeśli popróbuje swych sił na

dystansie 1 mili, może być pierwszym

biegaczem, który przebiegnie dystans

ten poniżej 4 minut.

•

Młody, 19 lat mający student prawa

Oern Clausen jest nadziej; Islandii w

dionie głównym odbędzie się „Grand

Prix des Nations" konkursu konnego,

a wieczorem ceremoniał zamknięcia

Olimpiady.

Konkurencje pływackie rozegrane

zostaną na pięknej pływalni Wembley

położonej tui przy Stadionie. Roze-

grane one zostaną w czasie od 29.7

do 7.8.

wiem każde z nich ma literę, wielce '

olimpijscy fącznościowcy porobUi i

pomocną, przy szukaniu „swego" miej ^bywałe cuda. „Mózg Olimpiady",!

sca. Piękne, widne, szerokie koryta-

rze zaprowadzą cię do następnego

wejścia, którym już wylądujesz na wła

ściwej trybunie. Po drodze możesz

pokrzepić spragnione gardło kuflem

phira czy lemoniadki z jednego z licz

aynh bufetćrw, zainstalowanych w ko-

rytarzach stadionowych.

! szej kolejce obsłużono gości zagra-

Inicznych,
którzy nadesłali swe zapo-

trzebowania na bilety z zagranicy,

j Foreignerzy wykupili ponad jedną

] trzecią miejsc.

| W obecnej chwili nie ma ceny, za

i którą możnaby nabyć bilet na sta-

dion centralny. „Czarny rynek" bile-

TURNIEJ bokserski rozpocznie się '

towy jeszcze nie jest czynny. Różne-

dnia 9, a zakończy się dnia 13 go rodzaju przemyślni amatorzy łat-

sierpnia. Zawody rojgrywane będą w j wego i wysokiego zarobku czekają ze

obszernej hali bokserskiej Wembley. I sprzedażą biletów na bardziej odpo-

Koszykówka odbędzie się w dniach ' wiedni moment —

na okres rozpoczę

6 — 14 sierpnia w hali Harringay.
1 cia imprez.

10-boju — jeśli nie na najbliższe Igrzy-
W obecnym momencie wszystkie bi i ia Olimpijskie, to na Igrzyska w 1952

lety zostały rozsprzedane. W pierw- roku.

Ostatnie wyniki Islandczyka są nastę-

pujące: 100 m
— 10 ,9 — 400, m

—

49,8 — 1500 m
— 4,35 płotki — 15,9

wdal6,90, —

w zwyż—180,tyczka—

3,10; dysk — 44, kula — 1350,

oszczep
— 50 m (Uwaga — Adamczyk!)

Drugi Islandczyk — mistrz Europy

z Oslo 1946 r. w pchnięciu kulą Huse-

by, który ostatnio uzyskał wynik

15,06 nie będzie na Igrzyskach groźnym

konkurentem Łomowskiego. Huseby li-

czy wprawdzie dopiero 23 lata, ale»,

na skutek nieodpowiedniego trybn ży-

cia — jaki prowadzi — jest mała na-

•

Szwedzki Związek Bokserski pert»

nowił wydać do Londywi 4-ch beksa*

rów, a mianowicie: w nrasaej Burjstri-
ma, w koguciej Ablina, w średniej

Nilssona. Kierownikiem ekipy bokser-

skiej będzie R. Ullmark. Poza tym po-

jedzie de Londynu sekundant i 2-dl

sędziów.
•

Emil Battaglia s południowej Fra»

cji przebiegł 5000 m w 14.48,2. Batt»

glia na treningu uzyskiwał wyniki j»

sicze lepsze, to teł «daniem Mekt*.

rych, w Londynie będzie w staaie sa-

wiązać walkę t najlepszymi hiegmeamd

świata (St. Z.) .

jak określił Anglik małą kabinę „re
-

żysera" olimpijskiego, będzie czynny

bez przerwy. Koncentrować się w

nim będą wszystkie rozkazy dla za-

wodników oraz informacje dla wi-

dzów. „ Reżyser", obstawiony szere-

g.em telefonów,, będzie wiedział wszy

stko, będzie także widział wszystko,

jako źe jego oszklona budka znajdzie

się w centralnym punkcie stadionu.

Sieć radiostacji, rozmieszczonych na

trasie Maratonu i zawodów w chodzie

na 50 km, dostarczy najdokładniej-

szych informacji z przebiegu walki.

WNĘTRZE STADIONU

SAM stadion od strony wewnętrz-

nej robi imponujące wrażenie.

Jeśli nikogo nie zdziwi ilość miejsc—

to zdziwi go naęewno niespotykana

nigdzie na świecie piękfca zieleń bo-

iska. Jest ono piękniejsze od naj-

wspanialszej nawierzchni tenisowego

kortu trawiastego Wimbledonu. Z

każdego punktu trybun „ wgląd" na

stadionową scenę jest doskonały.

Tor bieżni jest już położony. Jest

już nawet wypróbowany przez najlep . . .

szych sprinterów angielskich z Bai- ! P°^czenie z wszyskimt terenami, na

leyem, m"'strzem 100 yardów, na cze

DZIENNIKARZE — UWAGA

ZE SPECJALNĄ, zrozumiałą troską

potraktowano dziennikarzy, obsłu

gujących swe pisma. Na stadionie

czynna będzie wielka telefoniczna

centrala, która umożliwi bezpośrednie

limu. im. Hoffmcmowei i Batorego
pierwsze w walce o nagrodę Knralorinm

le. Zawodnicy wydali o torze jak naj-

lepszą opinię, Jest jakoby b. szybki.

Obecnie prace się wykańcza. Tor po-

zatym musi się „odleżeć".

NOWE WYNALAZKI

FOTO-FINISZ jest urządzeniem,

bez którego nie do pomyślenia

jest w obecnych czasach urządzanie

różnego typu wyścigów, w których o

zwycięstwie decydują setne ułamki

iskund i centymetry. Nowość w przy

rządzie olimpijskim polega na tym,

których odbywać się będą inne kon-

kurencje oraz z terenami mieszkalny-

mi zawodnika. Na ten temat długo i

zawile informował mnie twórca tych

cudów techniki — Mr. Mc Donald

Pain. Nie potrafię tego wszystkiego

powtórzyć, w każdym razie „murowa-

nie" będzie dobrze.

Czynny na miejscu urząd pocztowy

pozwoli na rozmowy telefoniczne
' dziennikarzy z każdym zakątkiem zie

mi. Aparaty - dalekopisy, czynne bę

dą bez przerwy, podając ostatnie o-

I limpijskie newsy do central agencji

PROJEKT ufundowania tzw. Wiel-

kiej Nagrody Kuratorium dla naj-

lepszych i najwszechstronniejszych ze-

społów szkolnych istniał jeszcze przed

wojną. Myśleli o niej i nie zapomniany

redaktor Sportu Szkolnego Lech Gór-

ski i zamęczony w kaźniach gestapo śp.

Czesław Rębowski, myśleli o niej dzia-

łacze ówczesnego Koła Warszawskiego

PZW Fiz. — ale myśli te z powodów

od nauczycielstwa w. f. niezależnych nie

mogły być zrealizowane. A myśl jest

przepiękna: nagrodzić po jednej ze

szkół żeńskich i jednej z męskich cen-

ną nagrodą przechodnią za usportowie-

nie szkoły i za osiągnięcie najlepszych

wyników nie tylko w jednej dysyplinie,

ale w kilku.

W grudniu 1947 r. wizytatorka wyrh.

fiz. ob. M. Szymańska, dziś naczelnicz-

ka wydziału Służby Polsce w Kurato-

rium na konferencji nauczycielstwa

w. f. podała tę radosną wiadomość, że

rzuconą myśl o ufundowaniu dwóch

„Wielkich Nagród" Kuratorium apro-

buje i nagrody takie zostaną ufundo-

wane.

NAJLEPSI

Kto w tym roku zdobył te najcen-

niejsze trofea? Która ze szkół cho-

dzić będzie przez rok w glorii najle-

szykówce i podwójne' w lekkoatletyce wicemistrzostwo w koszykówce, 5-te

3-cie i 4-te miejsce w finałach siatków-

ki; 2) państw, gimn. im. Reytana —

mistrzostwo i wicemistrzostwo w sko-

kach gimnas. , wicemistrzostwo w pływa-

niu, podwójne 3-cie miejsce w lekko-

atletyce, 3-cie i 6-te miejsce w finałach

koszykówki i 4-te w* szczypiorniaku; 3)

Państw. Gimn. Poniatowskiego — wice-

mistrzostwo w szczypiorniaku i lekko-

atletyce; 4-te miejsce w liceach; 4)

HI Miejskie gimn. im. Kołłątaja —

miejsce w lekkoatletyce gimn. i 6 -te w

liceach, 4-te miejsce w pływaniu; 5)

Państw. Lic. Komunikacyjne — mi-

strzostwo w siatkówce i 5-te miejsce w i

koszykówce; 6) gimn. im. Roesslerów Stadium

3-cie miejsce w szczypiorniaku i sko-

kach gimnast. nadto udział w 3 innych

zawodach sport. — Rozdanie nagród

za wszystkie tegoroczne zawody odby-

ło się uroczyście w piątek 25 bm. o

godz. 14-ej w Parku Szkolnym (ZO).

26 lipcu
przedboje piłkarskie
na Olimpiadzie

LONDYN, (obs!. wł.) . Ustalone faft

daty i miejsca przedbojów olimpij-

skiego turnieju piłkarskiego. 26 lipca

spotkają się: Luksemburg — Afgani-

stan w Brighton, Irlandia z Holandią

w Portsmouth, Chiny z Turcją w Eąst

bourne i Burma z Indiami w Wort-

hingu.

27 lipca walczą: Jugosławia z Paki-

stanem w Southend, Szwecja z Au-

strią w Bournemouth i Egipt z Danią

w Portsmouth.

Jeśli jakieś spotkanie zakończy sif

wynikiem nierozstrzygniętym, organi-

zatorzy zarezerwowali dzień 28 lipca

na powtórzenie meczu.

260 bokserów
startuje w Igrzyskach

LONDYN, (obsł. wł.) . Olimpijski

turniej bokserski zapowiada się impo

nująco. Do chwili obecnej zgłoszona

już 260 zawodników. Wobec tak

wielkiej liczby zgłoszonych, Komitet

Organizacyjny postanowił włączyć do

programu jeszcze jeden dzień dodatko

wy na rozegranie przedboi, które od-

i będą się w dniu 7 sierpnia w Empresa

godz. 14 -ej i 19-ej.

te specjalna kamera znajduje się. nie . telegraficznych, a nawet do poszczę- p;ej usportowionej, najsprawniejszej.

na linii mety, w punkcie oka sędzię

go, lecz nad torem —

na wysokości j

około 20 m nad metą. Zdjęcie wyko- j

nane kamerą, z takiego położenia po

zwoli na określenie kolejności nie

tylko pierwszych dwóch zawodników,

ale także innych, znajdujących się w

zasięgu obiektywu.

Już po 90 sek. od momentu zakoń-

czenia biegu, zdjęcie z finiszu będzie

wywołane-a odbitka gotowa. Sędzio

gólnych pism. Organizaorzy pomyśleli

nawet o maszynach do pisania, coraz

częściej używanych na stadionach

przez dziennikarzy, którym bardzo się

śpieszy.^

PROGRAM OLIMPIADY

IGRRZYSKA Oimpijskie 1948 trwać

będą od dnia 29 lipca do dnia 14 ;

sierpnia włącznie. Wyłączone są nie-

dziele, ponieważ zwyczaj angielski

wie nie wydadzą wcześniej werdyk- i nie pozwala na rozgrywanie zawodów

tu, aż sprawdzą zdjęcie, nawet gdy- j sportowych w ten dzień. Dni zawo-

by kolejność zawodników na mecie dów będzie piętnaście.

„nie ulegała" żadnym wątpliwoś-

ciom.

W zakresie mierzenia czasu
— dru-

giego problemu przy ustalaniu rekor-

dów, technika sprokurowała wymyśl

ny, choć bardzo prosty, przyrząd. I

Spust pistoletu startowego połączony

jest elektrycznie ze stoperem, który

ruszy w momencie .startu, aniew

momencie, gdy odgłos strzału dojdzie

sędz
:

ego. „P istolet", a raczej przy-j

rząd, dający efekt akustyczny strza-

łu, umieszczony będzie, zwłaszcza

przy biegach, w których konieczne

jest rozstawienie zawodników na róż-

nych torach, w odpowiednim punkcie

równo odległym od każdego z zawo-

dników. Da to równe szanse każde-

mu z nich. Trzeba bowiem wiedzieć,

ie przy staryfa sposobie wypuszcza-

nia zawodników w tych biegach, o-

statni z nich usłyszał strzał o 1/10

Właściwą Olimpiadę poprzedzi wy-

stawa sztuki, która zostanie otwarta

w „Vtctoria aad Albert Museum" już

w dniu 15 lipca, a trwać będzie do

dnia zakończenia Igrzysk.

W dniu 29 lipca w godzinach popo-

łudniowych nastąpi na stadionie w

Wembley uroczysta ceremonia otwar-

cia Igrzysk i zapalenia znicza olim-

pijskiego.

Począwszy od dnia następnego Sta

dion Wembley zajęty zostanie (na dni

osiem) przez lekkoatletów. Codzień

od ranka do wieczora trwać będą za-

wody lekkoatletyczne. Rano zawody SZKOŁY MĘSKIE

kwalifikacyjne względnie przedbiegi,

po południu od i. 14,30 wszystkie "

\vr J-:.. ! Prowadziło

najsilniejszej?

Zdradzamy tajemnicę i przedstawia-

my te szkoły naszym czytelnikom:

wśród szkół żeńskich — państw, gimn.

im. Hoffmanowej wśród szkół męskich

państw, gimn. im. Batorego.

W szkołach żeńskich kolejność sze-

ściu miejse przedstawia się następują-

co: 1) gimn. im. Hoffmanowej — mi-

strzostwo w skokach gimnastycznych i

3-cie miejsce, wicemistrzostwo w pły-

waniu i jordance, szóste miejsce w lek-

koatletyce i udział 2 drużyn w siat-

kówce; 2) Państw, gimn. Kupieckie —

mistrzostwo w- jordanee, wicemistrzo-

stwo w lekkoatletyce, 4-e i 5-te miej-

sece w finale siatkówki, udział w zaw.

pływackich; 3) państw gimn. im. Emilii

Plater z Zalesia — mistrzostwo w lek-

koatletyce, wicemistrzostwo w siatków-

ce 4) gimn. Żmichowskiej — mi-

strzostwo w pływaniu i udział w siat-

kówce ; 5) gimn. im. Sempołowskiej —

mistrzostwo w siatkówce i 5-te miej-

sce w pływaniu); 6) Państw. Gimn.

Krawieckie; 3-cie miejsce w jordance,

4-te w lekkoatletyce i udział w siatków-

ce i pływaniu.

Tragiczny zjazd Depoortera
w kolarskim „Tour de Suisse"

Zurich, ic czerwcu,

^

urich, miasto błękitno-białych tram-

emocji sportowych. W sobotę, 19 bm.

wieczorem zakończył dę XII Tour de

Suisse wspaniałym zwycięstwem Ferdy-

nanda Kublera, najlepszego obecnie ko-

larza szwajcarskiego. Zostaw ił on za so-

bą różnicą 15 minut słynnego Francu-

za Robica, zwycięzcę zeszłorocznego

Tour de France. Drugim był zeszłorocz-

ny wicemistrz Włoch, Giuno Bresci. Ro-

bic dopiero na czwartym miejscu. W

pierwszej dziesiątce znalazło się czte-

rech Szwajcarów, trzech Włochów,

dwóch Francuzów i jeden Luxembur-

czyk.

Wyścig zakończył się tragicznie. W

piętek, w czasie zjazdu ze szczytu Su-

sten (2.200 m n. p. m.) w tempie 70 km

na godzinę, wjeżdżając w ciemny tunel

zabił się na miejscu znany belgijski ko-

larz, Richard Depoorter. Na znak żało-

by wycofała się z biegu cala ekipa bel-

gij^ca . Depoorter od początku biegu

był etale na drugun miejscu. W dzień

po tragicznym wypadku, otrzymał de-

peszę s domu, że iona jego urodziła

syna.

W niedzielę, 20 bm, entuzjaści piłki
nożnej mieli okazję oglądać międzypań-
stwowy mecz piłkarski % Hisqianij. —

Hiszpania, która od lat kilkunastu nie

miała kontaktu z drużynami zagranicz-
nymi była wielką niewiadomą. Legity.
mował ją jednak wynik ostatnich dwóch

meczy w Madrycie 2:1 z Irlandią i w

Barcelonie 2:0 z Portugalią.
Ponieważ ostatnio pogada nie dopisu-

je i «tale padają deszcze, gospodarze się

konkurencje oraz ich finały. W dniu

31 lipca na Stadionie odbędzie się fi-

nisz 50 km zawodów w chodzie, roz-

grywanych na ulicach Londynu. 7

sierpnia _
widzów* zgromadzeni na

tek, później od pierwszej, zoaj&ij)-1 Stadionie bądj obfteewtowali finisz.

pocieszali, że Hiszpanom nie będzie od-

W szkołach męskich do siatkówki ffiokry twen odpowiedź jest
rowadziło w ogólnej punktacji gimn.

^^

remieowrm bardzo ciężko

Reytana, po którycb na czoło wysunę- wywalczonym>

ło sę gimn. im. Batorego.

OSTATECZNA KLASYFIKACJA
Hiszpanie w białych koszulkach i fio-

letowych spodenkach, gospodarze w

1) Gimn. im. Batorego — mistrz o- (czerwonych koszulkach i białych spo-

stve W pływaniu, etczypioruiaku, IM- dwiŁach. Czyżby czerwone koszulki po-

działały na Hiszpanów jak na byka? Z

niesłychaną furią rozpoczęli grę i w 10

minutach prowadzili dwa zero. Tyły

Szwajcarów prawie, źe nie istniały. Pra-

ca zespołowa drużyny hiszpańskiej, ich

system WM, którego trzymali się kur-

czowo od gwizdka aż do końca, pozwa-

lał im operować i łatwo „objeżdżaćć

przeciwnika. Zanosiło się na katastrofę,

jednak była chwila, która ostudziła go-

rących Hiszpanów. Podając piłkę swe-

mu bramkarzowi, strzelił hiszpański ob-

rońca samobójczą bramkę i od tego mo-

mentu gra się wyrównała, (SM)

Bukareszt - Katowice
5:2

W ostatnim dniu międzynarodowe-

go meczu tenisowego Katowice — Ba

kareszt, Viziru pokonał Niestroja 6:3,

6:3, 6:4. Niestrój zagrał b. dobrze, je-

dnak musiał ulec znacznie lepszema

Rumunowi. Spotkanie Caralulis —

Kończak nie doszło do skutku z po-

wodu choroby Kończaka. Bukareszt

otrzymał punkt walkowerem i osta-

tecznie zwyciężył Katowice 5:2.

W grze pokazowej para Skonecki—

Schmidt rozegrała debla z Caraluli-

sem i Viziru, przegrywając pierwsze-

go seta 1:6, a wygrywając drugiego

6:3. W trzecim, przy stanie 3K) dla

Skoneckiego i Schmidta spotkanie £

powodu deszczu przerwano.

Rumuni z Katowic wyjechali do

Sopotu, gdzie rozegrają mecz Buka-

reszt — Sopot. W barwach Sopota

wystąpią: Jędrzejowska, Skonecki,

Hebda i Ksawery Tłoczyński,

Czy tenisiści-amatorzy
z zawodowcami?zagmjq wspólnie

Londyn, w czerwcu.

Początek rozgrywek wimbłedońskich

stał się sygnałem do bardzo szero-

kiej «kcji, w pewnych kołach sporto-

wych Anglii, u dopoazcxeniem do roz-

grywek w Wimbledonie takie zawodow

ców. Uzasadnienia sf róiziego typu

cel jest jeden: Wimbledon mwi być
turniejem naprawdę najlepszych tenisi-

stów świata, bez względu na to, czy bio-

tą om za swą grę pieniądze w sposób
otwarty, czy biorą je tylko po cichu,
czy też ich brać nie chcą.

Na ten temat wypowiedział się nawet

preses Związku Tenisowego W. Bryta-
nii, dr Wilson. Oświadczył on, ie w wy-

niku iądań szerokich rzesi widzów,
działaczy sportowych i klubów, należy
zastanowić się nad koncepcją, któraby
pozwoliła graczom zawodowym na wzię-
cie udziału w mistrzostwach tenisowych
świata na kortach Wimbledonu. Wypo-
wiedział przy ty«n swoją opinię, że

dzień, w którym ta idea zwycięży jest
bardzo bliski.

Niezależoie od

planów mówi się

czenie zawodowców w ogóle do kortów,
na którycŁ odbywają się wielkie wido-

wiska tenisowe." Wiele bowiem klubów,
s Wimbledonem na czele, nie pozwala
na grę na awych kortach graczom 12.

wodowym w ogóle, nawet w walkach w

swoim gronie.

Przypuszcza się powszechnie, ie jut
w roku przyszłym w Wimbłedonie od-

będzie się olbrzymi, na wzór amator-

skiego, turniej profesjonalistów, w któ-

rym wzięłyby udział takie gwiazdy te-

nisa jak Kramer, Perry, Riggs, Petra,
Segura, nie mówiąc o tych, którzy w

tym roku zasilą szeregi zawodowców,
oraz z kobiet Betz czy Alice Marble.—

Nie ulega sądnej wątpliwości, łe tuił

niej taki cieszyłby się takim samym, je-
żeli nie większym jeszcze, powodzeniem
niż obecne zawody wimbledońskie.

Mówi się także wiele o konieczności

wprowadzenia zwyczaju „zwrotu kosz-

tów" dla amatorów biorących udział w

(turnieju
w Wimbłedonie. Zwrot koso

tów obejmowałby osiem tygodni, mimo,
u kompromisowym ,

ie
«umiej trwa tylko dni dziesięć,

rozwiązaniu sprawy, a zatem o dopusz- [ (T. Z)
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Ciężkie boje o Il-ga; Ligę
Pierwsza runda, pierwsze niespodzianki i pierwsze sukcesy

V dniu 27 bm. rozpoczęły sie walki
mistrzów klasy A dwudziestu okręgów
i podokręgów piłkarskich. Na boiskach

całej Polski rozegrano pierwszą rundę
walk o promocję do L-ej lub II-ej Ligi

Pierwszy dzień i oczywiście... pierw<
sze niespodzianki. Faworyci przegrywa'
ją, drużyny skazane przez znawców na

aagładę odnoszą zwycięstwa.
Oto dziesięć spotkań w pięciu gru

jpach:

GÓRĄ CZESTROCHOWA

DĄBROWA GÓRNICZA, 27.6 (Tel.
wł.). Mistrz Częstochowskiej klasy A
Skra wygrał tutaj z miejscowym RKS

Zagłębie 2:1 (0:1). RKS Zagłębie prze-

waża w I połowie gry, przewagę tę jed-
nak uwidocznił saledwie jedną bramką,
s pe przerwie goście zapewnili sobie

swyeięstw* wykorzystując przytomnie
dwie sytuacje podbramkowe.

CHEŁMEK LIDEREM

PRZEMYŚL, 27.6 (Tel. wł.). Kandy-
dst na pierwsze miejsce w grupie I
mistrz Krakowa Chełmek wygrał tutaj
^decydowanie z miejscową Polonią 3:0.

YABEIA OBUPY I-ej
gier pkt. st. br.

t) Chełmek 1I1:1

1) Skra 1 ł1:1

I) RKS Zagłębia 1•1:2

4) Polonia 1•0:1

SUKCES POMORZANINA

BYTOM, 27.6 (Tel. wł.) . W meczu o

wejście do II Ligi Pomorzanin (Toruń)
wygrał nieocezkiwanie, lecz zasłużenie
a Szombierkami 2:1 (2:0). Do przerwy

goście mieli dużą przewagę, po pauzie
gra »ię wyrównała.

NIEOCZEKIWANA PORAŻKA BAItDONU

KROSNO 27.VI (Tel. wł.) — Legia (Kro-
sno) — Baildon 3:2 (2:1). Wszystkie trzy
bramki dla Legii zdobył Pełepyszyn, dla

Baildonu pierwszą Cichy, drugą Szymura.
Baildon okazał się drużyną przerekla-

mowaną. Legio przeważała w pierwszej
I drugiej połowie. Najlepszy na boisku

pomocnik Legii Jojko. Doskonały był rów-

nież bramkarz Legii Śliwiński.
Z goicl niebezpieczny Szymura, dobry
pawy obrońca.

Sędziował Kulczyk z Tarnowa, sędzio-
wie autowi Drożdiyński z Rzeszowa i Sy-
rek z Krosna. Widzów około 3 tysiące.
Goicie z Jasła Sanoka I Iwonicza.

TABELA GRUPY 11-e)
gier pkt. it. br.

•i} Pomorzanin 1|J:«
Sj legia 11Iii

S?S Szombierki 1•1:2

4) Baildon 1I2:1

KOMPLIKACJE NA DOLNYM tlĄBKU
ZMOCZONY MISTRZ PRZEGRYWA

WROCŁAW 27..VI (Tel. wł.). - W dniu

dzisiejszym rozegrany został wa Wrocła-

wiu pierwszy mocz o wajścia do Ligi po-

między Gwardią (Szczecin) a Pafawag
(Wrocław).

Mecz ten poprzedzony został niezwykły-
mi okolicznościami. W czwartek rano do

Wrocławia wpłynął telegram PZPN, w

którym najwyższa magistratura piłkarska
nakazała w trybie nadzoru nie brat pod
uwagę meczów z udziałem IKS-u, który
zdaniem PZPN nie zdobył mistrzostwa

czwartej grupy. PZPN nakazał okręgowi
zweryfikować zawody nie biorąc pod
uwagę spotkań z udziale-, IKS.

Wynikła taka sytuacja, że Burza 1 Pata-

wag miały po 5 punktów i zaszła ko-

nieczność zarządzenia decydującej roz-

grywki pomiędzy tymi drużynami.
W piątek nie udało się moczu zorgani-

zować, gdyż piłkarze Pafawagu byli na

urlopach w różnych miejscowościach Pol-

ski. Starano połączyć się telefonicznie

Warszawą, aby przełożyć mecz

Niestety napastnicy nie umieli na sku-
tek indolencji strzałowej wykorzystać
tej przewagi cyfrowo.

Gra przeprowadzona została w ostrym
tempie, ale fair. Prowadzenie dla Ostro-
vii uzyskał w 22 minucie Młynarek. —

Radomiak nie speszony utratą bramki

uzyskał w 27 minucie w zamierzaniu

podbramkowym wyrównanie. W 32 mi-
nucie Ostrovia zdobywa przez Sikorę
ponowne prowadzenie lecz radość wi-
downi trwała krótko, gdyż 2 minuty
później Radomiak wyrównał przez środ-

kowego napastnika.

TABELA QRUPY tfl
flar pkt. tt . kr.

) Gwardia Szczecią 132:1

1| Oitravla « i 2:1

S) Radomiak 112:2

4) Patawag 1i1:2

OGNISKO ZDOBYWA PUNKTY

SIEDLCE, 27. 6 . (Tel. wł.) ZZK O-
znieko Siedłce — Klub Sportowy Wici

Białystok 4:2 (3:1). Gra żywa i intere-

sująca, lec* na niskim poziomie techni-

cznym. Początkowo znaczna przewaga

Kolejarzy, po przerwie gra wyrównana.
Bramki dla Ogniska strzelili: Bart-

nicki, Zieliński, Trzoe i Mazur. Sędzio-

wał poprawnie p. Augustyniak z War-

szawy.

NAPASTNICY PTC I GWARDII —

NIEDOSTATECZNIE

ŁÓDŹ, 27. 6. (Tel. wł.) W Pabjani-
cach odbył się przy dużym zaintereso-
waniu publiczności mecz piłkarski o

wejście do Ligi między PTC a kielecką
Gwardią. Zawody te zakończyły się wy-

nikiem 0:0.
Do przerwy goście byli zdecydowanie

lepszym przeciwnikiem, który za pomo-

c" krótkich paesingów często gościł pod
bramką PTC. Niestety, impotencja strza

łowa Gwardii nie pozwoliła uwidocznić

tej przewagi cyfrowo. Zanosiło się mi-
mo wszystko na przegraną gospodarzy,
w szeregach których panował niesamo-

wity chao«.

Po przerwie karta się całkowicie od-

wróciła. PTC potrafiło narzucić gościom j

awój system półgórnej gry i przez cały ;

czas było stroną atakującą. Brak łupu organizację

bramkowego i stratę jednego punktu czasów itp.

należy tłumaczyć niezdecydowaniem na-

pastników PTC przed świątynią gwar-

dii. .

•--

Wynik meczu,, biorąc za . podstawę ca-

sprawiedliwy. Zawody sędziował p. Ła-

znrewicz z Warszawy.
YAIILA 0RUPY IV-*]

gier pkt. H. bf .

1) Ognisko 124:2

2) Owlazda IKalc* 11t:l

3) PTC 11

4) Wid 1•2:4

W CHODAKOWIE RADOŚĆ

SOCHACZEW, 27.6 (Teł. wł.). Bzura
Luklinianka 2:2 (0:2). Bramki dla Lu-
blinianki strzelili Malinowski i Różyłło
po jednej; dla Bzury obie Zaczkowski.

Gra bardzo żywa, do przerwy prze-

waga Lublinianki, która była zespołem
lepszym technicznie.

P* przerwie Bzura wyrównuje dzięki
dużej ambicji. Sędzia Baezfc* z Kitle
dobry,

DOBRA FORMA LECHD

OLSZTYN, 27.6 . (tel. wł.). Gwardia

Olsztyn uległa wysoko w swym pierw
szym meczu o wejście do II Ligi gdań
sLlej Lechii, przegrywając 2:7. Lechia

wykazała w tym spotkaniu b. dobrą
formę.

Lanie na wszystkich frontach
Koszykarze wygrywnjq tylko z Alfaaniq

TABEU GRUPY *-»J

•1*1 pkt.
1) Lechia

2) Bzura

S) Lttbllalanka

4) Owlaida Oliztya

st.br.

7:2

2:2

2:2

hT

SOFIA, 27.6 . (obsł. wł.) . Koszyka-
rze polscy, którzy wyjechali do Sofii
na Igrzyska Bałkańskie, nic mogą po

chwalić się żadnymi absolutnie sukc*

sami, poza zwycięstwem nad słabą
Albanią. Koszykarki nasze, podobnie,
jak i ich koledzy, pokonały tylko re-

prezentację Albanii, przegrywając, z

innymi drużynami: |

Wyniki paaówi

Polska — Rumunia 27:43.
Polska — Albania 67:16.
Polska — Węgry 24:31.
Polska — Bułgaria 31;37.
Polska — CSR 19:50.

Wyniki pai:
Polska — Rumunia 18:34.

Polska — Albania 53:7.
Polska — CSR 10.-41.
Pozostałe wyniki turnieju (koszy-

kówka panów): CSR — Albania

139:5, Węgry — CSR 30:20, Jugosła-
wia — Rumunia 33:24, CSR — Buł-

garia 37:27, Jugosławia — Albania

112:15, Rumunia — Triest 36:27,
Triest — Albania 42:20, Węgry
Jugosławia 38.-26, CSR — Rumuala

42:24, Jugosławia —- Triest 49:24.

Turniej pań: Węgry — Triest 7&5,
CSR — Albania 143:2, Węgry — CSR

21:20, fpo dogrywce), CSR — Bułga-
ria 32:27, Jugosławia — Albania 80:9,

.unania — Triest 32:13, Rumuni* —

Jugosławia 22:21, Bułgaria — Roma-
nia 28:18, Jugosławia — Trieoł 30:15.

Bardzo lo wypadło blado!
Lekkoatleci zawodzą
na eliminacjach przedolimpijskich

| KRAKÓW, 27.6 (Tel. wł.). Przed-

olimpijskie eliminacje naszych lekko-
atletów przed Igrzyskami w Londynie
były zawodami, które mogły zwolenni-
ków „królowej sportów" doprowadzić
niemal do rozpaczy. Pamiętamy przecież
dobre czasy, gdy Kusociński, Wajsów-
na, Hełiasz bili kilka tygodni przed
startem olimpijskim rekordy świata.
Teraz eliminacje prezdolimpijskie ro-

zegrane w Krakowie były imprezą b.

słabą, w której bynajmniej nie było
rewelacyjnych wyników. Asy polskiej
lekkoatletyki nie mogły się zdobyć na

rezultaty, gwarantujące wysłanie icli

do Londynu. W każdej prawie konku-

rencji startowało zaledwie po dwóch
lub trzech zawodników, co znacznie

zmniejszyło atrakcyjność imprezy. A

jeśli dodamy do tego nieprzychylne
warunki atmosferyczne i niezbyt dobrą

zawodów, złe mierzenie

to dochodzimy łatwo do

wniosku, że eliminacje lekkoatletów

polskich przed Londynem nastrajają
nas raczej pesymistycznie;'

W pierwszym ° dniu osiągnięto, kilka

łość gry, należy uważać za najbardziej niezłych wyników, do których przyczy-

nił się w znacznej mierze przychylny
wiatr. 10,8 na 100 m nie jest wynikiem
dobrej formy naezych szybkobiegaczy,
ale... wiatru. To samo dotyczy biegu
110 m przez płotki i o niektórych rzu-

tach, a ozęściowo i skokach.

Najlepszy rezultat oeiągnęła Nowako-

wa, której udało się przekroczyć mini-
mum olimpijskie w skoku w dal. Ło-

dzianka skakała bardzo regularnie w

granicach 550.

Skok w dal kobiet był jedną a naj-
ciekawszych konkurencji. Moderówną
omal nie osiągnęła minimum olimpij-

skiego (540), skacząc 534. Gburkówna

skoczyła 523, Legutkówna 501.

Na wyróżnienie zasługuje także Kie.

las. Wynik jego na 10.000 m jest dale-

ki od rezultatu Zatopka, jest także da-

leki od rekordu Kusocińekiego, ale

przyznać musimy, że jest niezły. W Pol-

sce tylko Kusociński, Noji, Marynow-

ski, Wirkus i Petkiewicz osiągnęli lep-

sze rezultaty. Biegacze ci robili to s

wysiłkiem, walcząc z rywalami. Kielaa

biegł samotnie, mijając beznadziejnych
rywali. 32:10,8 blednie wobec wielu re-

zultatów światowych, ale dowodzi, że

Gościfiriość w&gBuniała* arfe lodzie...

Regaty w Szwecji nie przyniosły sukcesów

ale telefon w PZPN był uszkodzony.
Nie było więc Innego wyjścia, jak de-

cydujące to spotkanie zogranizować w

sobotę, w meczu tym Pafawag niespo-
dziewanie aczkolwiek zupełnie zasłużenie

pokonał przemęczoną Burzę 2:0 (0:0).
W niedzielę Pafawag stanął do meczu

mlędzyokręgowogo z Gwardią, przegry-

wając 1:2 (0:0).
3ak wynika z powyższego zespól wro-

cławski wystąpił do spotkania z drużyną
azczecinńską mając w nogach ciężki mecz

z poprzedniego dnia.

Mimo to wrocławianie prowadzili zu-

pełnie równorzędną grę, a okresami na-

wet przeważali. Przegrali spotkanie, gdyż
atak Ich zaprzepaścił kilka doskonałych
pbzycji w pierwszych minutach gry.

Gwardią okazała się przeciętną druży-
ną, grającą fair I dążąca prostymi środ-

kami do celu.

Najlepszymi piłkarzami tego zespołu
są szybki lewoskrzydlowy Wielga, środ-

kowy napastnik Matyszklewicz, prawy

łącznik Retln I bramkarz.

Wrocławianie mieli najlepszych graczy

w Cheiciyńakim, Dąbrowskim, Czyżu, Sta-

sląku. Szymczaku I Kopczyńskim.
Prowadzenie dla Gwardii zdobył w

50 m Wielga wespół z Matyszklewlczem.
Po siybkle] akcji lewoskrzydłowy oddał j
strzał na bramkę, Matyszklewicz zmylił
bramkarza Pafawagu I piłka znalazła »lę
w siatce.

W 78 minucie wyrównał Nlmcka główką.
Radość Wrocławia trwała zaledwie 2 mi-

nuty, kiedy to Matyszklewicz zdobył z

wypadu drugą bramkę dla Gwardii.

W ostatnich minutach wrocławianie mie-

li Jeszcze kilka okazji do wyrównania
wniku. ais byli oni tak zmęczeni ża

przegrywali pojedynki, gdyż przeciwnik
lepiej startował. Sędziował obiektywnie
Fiszer z Poznania. Widzów S tysięcy.

ROZCZAROWANIE W OSTROWIU

OSTRÓW, 27. 6 . (Tel. wł.) Ostrovia-
Rndomisk 2:2 (2:2). Siedmlotyeięoznk
rzesza widzów liczyła na ogół na wygra-

ną swego faworyta. Tymczasem Ostfu
?ia zawiodła, zwłaszcza po przerwie,
kiedy miała wyraźng przewagę.

| MAHULT. 27.6 . (tel. wł.). Wielkie

międzynarodowe regaty zorganizowa*
J ne na jeziorze Sielagsdaleti przy u-

I dziale załóg szwedzkioh, duńskich, ho

lendersłdch i polskich, nie przyniosły
niestety sukcesów naszym wiośla-

| rzom. Konkurencja była b. silna,
zwłaszcza-osady duńskie zaimpono-
wały doskonałym przygotowaniem do

regat. Ósemka ich, która zresztą w

regatach zajęła pierwsze miejsce, zdo

, była w roku ubiegłym na mistrzo-
I stwach Europy w Lucernie zaszczytne

Gwardią* | drugie miejsce

Wyniki: | pół długości w przodzie. Jednak z

Dwójki ze sternikiem: 1) Dania — chwilą kiedy wyjechano na otwartą

S;46, 2) Dania II, 3) Szwecja. I przestrzeń silna fala przeszkodziła Po-

Dwójki bez sternika: 1) Szwecja — lakom, którzy na cięższej łodzi nie mo*

3:26,4, 2) Dania. gli sprostać doskonale wyposażonym

Czwórki ze sternikiem: 1) Dania przeciwnikom. Osada nasza przyszła na

8:04,2, 2} Szwecja, 3) Szwecja II. j trzecim miejscu będąc na mecie o 23

Jedynki: 1) Parsner (Dania) 8:49,4 , sok. za pierwszą.

Kielai jest zawodnikiem, któreg* ale

powstydzimy się aa granicą. Moiliwu-
śei gdańszczanina na 10.000 m sięgają
31:.30, a ten czas gwarantowałby mu

zupełnie dobre miejsce wśród elity
światowej. Jest to przecież lepszy esas

nić miał Noji na olimpiadzie w r. 1936.
Ciekawe był* 1.500 m. Widerski wy-

grał jak chciał, ale aa jego plecami wal-
czono bardzo zawzięcie i rezultatem by-
ło kilka dobrych wyników. Kwapień,
Dychto, Dswonkowski i Bonar pobili
rekordy życiowe, uzyskując wyniki, któ-

rych jeśli idzie • warunki krajowe nie

powstydzilibyśmy się przed wojną.

Wyniki ptetwtsaf* MM

Panowie — 100 m: 1) Wszka KU; 2)
Lipski 10»; 3) Buhl 11,0 .

1600 m
— 1) Widenki 4:07,9; 2) Kwapień

4:0«,2; 3) Dychto 4:12,4; 4) Dzwonkowtki

4:13,8 .

1000 m: 1) Kielai 32:10,1; 2) Wlęch
34:36,2 .

110 m pł: 1) Adamczyk 15,3; 2) Gierutto

16,1 .

Dysk: 1) Gierutto 42,12; 2) Makulec 39,11;
W dal: 1) Adamczyk 704; 2) Kiszka 674;

3) Gierutto 653.

Wzwyż: 1) Gierutto 179; 2) Dręglewlcz
176.

Kula: 1) Gierutto 14,54; 2) Makulec 13,37 .

KOBIETY:

200 m: 1) Genboiisówna 261; 2) Slom-

czewska 27,1.
Kula: 1) Flakowicz 11,84; 2) Wajsówna

10,S2.
'OszcZep: 1) SinOradzka 39,44; 2) Stacho-

•wićzówna 38,09.-"-

' W dal: Nowakowa 550; 2) Moderówną
531; 3) Gburkówna.

Drugi dzień rozegrany został przy pięk-
nej pogodzie i tłumach publiczności.
Adamczyk w drugiej części dlzoiięclo-
boju (dobył 3193 pkt. wobac 3149 pkt.
Gierutty. Punktacja Adamczyka przedsta-
wia tlę następująco! 110 plotki — 15,3 —

87? p.; 1500 — 5:003 — 410; tyczka — 360-

733 pkt.; dysk - 37,60 — 641 pkt.; OIZ-

czep
— 46,88 — 530 pkt.; Gierutty 110 pi.

16,1 — 762; 1500 - 5:18 — Si?; tyczka —

328 — 605 pkt.-, w dysku —42,12 — 775,
oszczep

— 55,34 — 688.

KOBIETY

100 m: 1) Moderówną 12,6 (najlepszy te-

goroczny wynik); 2) Hajducka 12,9; 3)
Slomczawska 12,9; 4) Gorzkowska 13.

80 m: 1) Mitan 12,6( pozostałe zawod-

niczki otrzymały wyrównani*, Milanów

jedna wygrała z łatwością.
Wzwyż: 1) Milanowa 140; 2) Mowtfcowe

135; 3, 4 5. 6, Janiszewska, Kwinta, M-

żanka wszystkie po 135.

4x100 m: 1) OPO I (Mitan, 9tomez*wck*,
Moderówną, Hejducka) 113.

MflCZYZMt

200 m: 1) Llptkł 22,3; 2) BuM 23J; 3|
Będowiki 23, 3; 4) Puzio 24,3, Lipski, po-

biegł doskonale i nie niepokojony przez

nikogo pierwszy przerwał taśmę" w
' nef-

lepszym tegorocznym czasie.

MO nt: 1) Wideł 2:02,1; 2) Dychta 2«A

Statklawicz, Widenkl 1 Szymański ni*, sta-

nęli jednak na starci*.

3.000 m: 1) Boniecki 10:06,4; 2) Mamai

10:09,2; Boniecki prowadził od starta do
brz* biegł Biernat, który cały ł.iloas
trzymał się hit z* Bonieckim.

400 m pł.: 1) Puzio 99,1; 2} GąsMwskI
59,4.

4x1(8 m panów: 1) OPO (Khrfc» Lipski,
Wldarski, Buhl) 44,2; 2} Cracovta 46,9; P
Wisła 47,4 .

Tyczka: 1) Adamczyk MB; 2) Glwutl*
328 m.

Oszczep: 1) Gierutto 55,34; 2) Płaczek

49,75; 3) Adamczyk 46,88.
1500 m do dzieilęcloboju: 1) Adamczyk

5:00,8; 2) Gierutto 5:18,0 . Była to jedna z

końcowych konkurencji zawodów, roz-

strzygająca o ostatecznej punktacji w

drugiej części dziatięcioboju.

2) Brinkwitz (Szwecja), 3) Friester-
sohn (Szwecja), 4) Verey (Polska).

Ósemki Aby dostać się do finału,
ósemka BTW musiała odbyć przed-
b'eg, w którym przyszła na drugim
miejscu za osadą duńską. W finale

Wioślarze nasi. kórzy są zachwycę | Polac
y pojechali bezładnie i na iałej

n: serdecznym przyjęciem ze strony J f
*

sie
_ walczyli z osadami duńskimi i

Szwedów, mają jednak pod adresem

organizatorów b poważne zastrzeże-

nia Polacy otrzymali łodzie dopiero
w sobotę rano, tak, że mogli odbyć
zaledwie ieden trening.

Poza tyn otrzymane łodzie wyciąg-
nięte były chyba z lamusa, czego naj*
lepszym dowodem jest ósemka, która

liczyła sobie ponad 30 lat. Nic dziw-

nego, tt na treningu Polacy złamali z

miejsca 4 bolcc.

Verey otrzymał jedynkę przeznaczo

ną dla wioślarza wag! lekkiej. Pod

potężnym krakowianinem skiff zanu-

rzył się niemal całkowicie pod wodą,
Nic dziwnego, 2e jeszcze przed star-

tem Varty oświadczyłi „Mam łódź

starą, cięższą od łodzi Szweda o 7 ki
lo 1 niemal tonącą. Nie mam zamiaru
nadrabiać 6 lat ohupacji siedmioma

kilogramami handicapu w wadze ło-

dzi".

Nic dziwnego, te jut na starcia Ve

rey został dwie długości w tyle i «koń

czył bieg jako ostatni.
Nasza dwójka podwójna też nie

miała szczęścia do wypożyczonej
szwedzkiej łodzi. Polacy otrzymali
łód£, która była pokryta nie forhie-

rem, ale zwykłą dyktą, * w dodatku

dulki i obsady były typu turystyczne-
go.

Zaznaczyć należy, Łe wszystkie eki

py zagraniczne poza Polską przyjecha
ły z własnymi łodziami.

Warunki, w których rozgrywano re"

gat?, były ciężkie. Na jeziOTZi two-

rzyły się duże fale, padał prtytym
deszcz, a wiatr wiał z boku.

szwedzkimi, ulegając im na finiszu.

Wyniki finału: 1) Dania 6:54,8; 2)
Dan ia II; 3) Szwecja; 4) Polska; 5)
Szwcja II; 6) Szwecja III).

Dwójki podwójne: 1) Dania 8:16; 2)

Dania łl; 3) Polska. Dwójka Polska

prowadziła wyścig do 500 m jadąc o

Sukces Albanii
w Belgradzie

BELGRAD (Obeł. wł.). Piłkarska re-

prezentacja Jugosławii rozegrała pierw-
szy mecz w ramach gier o puchar śród-

kowo-europejski. Przeciwnikiem jej by-
ła Albania, która wobec 35.000 widzów

uzyskała źaszcytny wynik remisowy 0:0.
Gra była naogół wyrównana bes rażą-
cej przewagi którejkolwiek ze stron.

Po meczu tym tabelka rozgrywek
przedstawia się następująco:

1) Węgry 3511:1

2) Albania 341:0

3) Polska 234:2

4) Rumunia 3i3:12

5) Jugosławia 110:0
6) Bułgaria 213:4

7) CSR 202:5

REKORD FRANOl

PARY2 (Obsł. Wł.) — Silafsli CB Prań-

eals uzyskała na dystansie 4x150* pi do-

skonały wynik 14:04,1, bijąc stary rekord

fraiKJiikl, który wynosił 11:19,1. Na tfn>-

glaj imlanl* v*rnl*r przebiegł lUB m w

czaił* 1:1(,1, a Hansenn*, blagnąc w

sitslnloj zmianie uzyskał 3:14,8.
OARDNIR NA 10 M Pt. - 11.1

IÓNDYN (Obsł. wl.) — Na akademickich
zawadach lekkoatletycznych w Ozford

Anglalka Oardnor ustanowiła nowy rekord

«wlała w blaga aa N m pl. osiągając
czas 11,2. Itary r*k*rd nalała! d* Wh-

sskl T*il*ai I wynosił IM »afc>

XIV Rnid Samochodowy
Pierwszy etap i pierwsze defekty

6 rano rozpoczął która doznała poważnych uszkodzeń
samochód Tarnawy ma również defekt
tak że Tarnawa wycofał się s raidu.

Przed Wrocławiem odpadł B raid i

jeden t najlepszych polskich zawodni

ków, Nowak. Czechosłowacka ekipa
trzyma się doskonale.

WĘGRZY WYCOFUJĄ SIĘ
BUDAPESZT, 27.6. tteL wł.). We-

dług wiadomości ogłoszonych dzisiaj
prter radio węgierskie, Węgierski
Związek Piłki Nożnej wespół z Kom!

tetem Olimpijskim zdecydowali nie wy

sylać węgierska drużynę piłkarską na

trnlej olimpijski w Londynie.

26 czerwca o godz.
się 5-etupowy XIV międzynarodowy
Raid Samochodowy AP. Z parku samo.

chodowego na Pl. ZwycięBtwa w War-
szawie wyruszyło 81 maszyn, podzielo-
nych w zależności od lira&u na 6 klas,
do pierwszego etapu Warszawa — Łódź
Wrocław — Lgnicó — Jelenia Góra

(ponad 500 km). Na autostradzie pod
Wrocławiem odbędzie się próba *zyb<
kości płaskiej i* stkrtu stojącego.

Jako pierwszy wystartował zawodnik
czeski Hajek (Nr startowy 2) na wo

zic Java — Minor.
Do Wrocławia trasa prowadziła ze-

w sin i" po dobrych drogach tak, że na

punkty kontrolne większość maiayn
przybywała przed wyznaczonym czasem.

Start a punktu kontrolnego do Wrocła-
wia połączony był s próbą szybkości
płaskiej, ze startu stojącego,. aa odcin-
ku1km.

Wg nieoficjalnych danych w próbie
tej najlepszy czas uzyskał Borowczyk s

Katowic ns maszynie PLW 1.980 ~ 37
sek. 2) Dobry (Czechosłowacja) na

„Bristolu" — 39 tek., 3) Pohl (CSR)
na Jaguarze" — 41 sek.

Na metę w Jeleniej Górze przybyło
72 zawodników. Trzy msstyny zostały
na trasie na skutek defektów, S nato

miast przybyło do mety w czasie o go*

dzinę dłuższym niż przewidziany w re.

gulaminie i wskutek tego zawodnicy /o.
stali zdyskwalifikowani,

Na pierwsgym odcinku trasy Jatdy
okrężnej „Aero" Tarnawy złapało de-
fekt w mototae. Drobny defekt miała
BMW Wołowdcia i caerwony ^Steyer"
Bałobtuu.

Pechowy Tarnawa niedaleko ca Ł»

dzią zderzył aię c prywutfi| „Dekawką",

AKS-Widzew
ItO (OlO)

Spotkanie ligowe AKS — Widzew,
przełożone ca zgodą obu drużyn aa

dzień 24.6, zakończyło się po słabej
grze zwycięstwem AKS-u 1.-0 (1:0).
Mimo okropnej pogody na stadion w

Chorzowie przybyło około 6.000 wi-

dzów, którzy oglądali kopaninę, mają
cą przypominać piłkę nożną. Do sła-

bego poziomu zawodów przyczynił się
ulewny deszcz i wielkie kałuże wody
na błotnistym boisku. Ulewa była tak

silna, że w 20 m sędzia przerwał na

kilkanaście minut zawody.

AKS nie wykorzystał dwu rzutów

karnych i całej masy sytuacji pod-
bramkowych. Gracze obu zespołów
poza słabą grą popisywali się liczny-
mi kłótniami 1 sprzeczkami w czasie
fir7-

Jedyną bramkę dnia strzelił Chole-
wa (AKS).

70-lecie WTW
Ciekawe regaty Jubileuszowe na Wiśle

Gopło" Kra-W dnia 27 bm, aa pięknie udekoro-

wanej przystani WTW odbyła aię ara-

czystość 70-lecia tego klubu. Po polo-
wej mszy iw. nastąpiły przemówienia:
prezesa WTW prof. Jarxeg* Łotha, na.

etępnie płk. Peterka w zastępstwie płk.
Czernika a GUKF, kpt. związkowego—
Nowotko z ramienia PZPW, p. Knopf»
s ramienia W oraz owakiego Tow. Lyiwio-
ny, p. Orłowskiego z Polskiego Związ-
ku Kolarskiego i delegatów niemal

wszystkich klubów i Towaraystw Wio-
ślarskich.

O gods. 2.30 odbyły się regaty jnMe
uszowe. W dkład Komisji SędziowJuej
wchodiiili: inż. A . Loth, S. Arcbitów-
ns (WKW) i S. Kepoay&fci (KW .Wi-

sła").
Czwórkf pilwyidgoum nowłejtusy. Z

U zgłoMonych osad w prsedbiegach wy

grywają:
w I pnedbiega Gknńasjałny

Klub Włodarski Toruń, w 2-gtm przed-,
biegu Kolejowy Klub Wioślarski Byd-
goszcz. W finale tego biegu wygrywa
TW Włocławek — 7:35, 2) Kolejowy
Klub Wioślardd — 7:44.

Jedynki półwyScigowi Tow. Wio

śłanłde Płodc — 9:35, 2)
sswiea — 9:38.

Cztuórld wyScigowe pań: 1) WKW—
5:3. 2) TW Rock — 5:12, bieg ten od-

był się na torze skróconym.
Czwórki wyScigowe nowicjuszy: 1)

TW Włocławek pod stenem Chrzanow-

skiego. 2) TW Włocławek pod sterem

Górskiego. 3) TW Płock.

Ósemki pótwyScigowe seniorów: 1)
KW Wisła — 7:25, 2) WTW — 7:3d,
3) TW Płock.

Óttmid nowicjuszy: 1) KKW Byd>
goezes

— ¢:45. 2) WTW —

Na zakończenie nastąpił* wręczenie
nagród awycięskim osadom.

NTP-.JA W KŁOPOCIIM.

PBAOA (Obsł. wl.) — Znany bokser
czsikl wagi lekklsj Palrlaa, który dwu-
kr*lnl* pokonał mistrza Poltkl tosdema-

chara, ma obacnl* kłopoty s* statutom

amatorskim. 2*d*n s organizatorów zawo-

dów b*ks*rsklch, klór* odbyły się w

Bmla «świadczył praila, to boksar czr

skl satędał odszkodowania za start v

wysokości I.MB koro*. Oczywlido ni*

wypłacane om żądanej sumy, al* cala

sprawa oddana została do Czeskłago
Związku Boks*rskl*0o.



Str. S PRZEGLĄD SPORTOWY
Ifr a

ci szlaku Gdynia-Szczecin
Otle Persson wycofał się z wyścigu

PERSSON l PREZES GOŁĘBIOWSKI

Relacje z dwóch pierwszych etapów "<* - «> Sarmat. w -w»-5l:S7,«. mętnej pogoni znalazł się znów w czo

aliśmy naszym Czytelnikom w nume ^.SjTT^-wa - "'ITn^ " łówce " W kdnak momeacie do-
znał skurczą mięśni i pad! M SZO*S.

Pomoc lekarska zjawiła srę błyska-
wicznie. Zastosowano K) .minutowy
masaż i Szwed pojechał dalej.. Ale

DUCHY CZY SYRENY W PRZEŚCIERADŁACH?

daliśmy

rze czwartkowym z dn- 24 bm. Od

tej pory kolarski bieg „Dookoła Pol- IV ETAP SŁUPSK — SZCZECIN

»ki M
rozkręcił się na dobje, „łyknął" j (202 KM)

dalszych kilkaset kilometrów (3 eta-1 Po honorowym starcie w Słupsku,

py) i kilkanaście ofiar wśród zawód- właściwy ostry start odbył się w mia- już po 200 metrach siły odmówiły mu

ników. Dziś z liczby 72 kolarzy, któ- steczku Sławnie, położonym o 28 km posłuszeństwa i chwyta go pooownie

rzy wystartowali w Warszawie, kręci dalej. Tempo wyścigu słabe, ale wpły kurcz. Persson nie może już dłużej

dalej na szosach Wielkopolski, kieru- , wa na to przede wszystkim silny walczyć i decyduje się na wycofanie

jąc się na Śląsk, po objechaniu całe- wiatr, który chwilami dmie z siłą hu- z wyścigu.

go Pomorza Zachodniego i Ziemi Lu- raganu. Po godzinie kolarze ujechali Na 130 km w czołówce pozostało

buskiej zaledwie ok. -4 0. A więc za- tylko 26 km. W trzy godziny przeje- już tylko 7 kolarzy: Wójcik, Kapiak,

stęp został więcej niż zdziesiątko- chano 81 km. Na 75 kilometrze Szwed Wrzesiński, Pietraszewski, Widevall,

wany! Tak wyścig jest trudny, ale Olle Persson ma kraksę z 5 kolarza Persson II i Nagy. Ta cała stawka u-

tymbardziej jest emocjonujący. mi. Najeżdża na Czecha Puklicky'ego, kazała się pierwsza na stadionie. Na

A oto chronologiczny bieg wypad- obaj padają, a na nich walą się-Karl- torze na czoło wysunął się Wrzesiń-

ków, począwszy od etapu trzeciego: '

sson, Bukowski i Wojcieszek. Persson ski, który mimo pościgu Kapiaka
;

poderwał się szybko i już po 11 km sa pierwszy minął białą linię mety.
SERIA NIESPODZIANEK

Etapy wyścigu Dookoła Polski, Gdy

nia — Słupsk (3) i Słupsk — Szcze-

cin (4), rozegrane przy złej, deszczo-

wej pogodzie, przyniosły cały szereg

przykrych, ale także i miłych niespo
dzianek.

Do przykrych zaliczyć trzeba w

pierwszym rzędzie wycofanie się z wy-

ścigu doskonałego kolarza szwedzkie-

go O. Perssona oraz liczne kontuzje i

wypadki, które przerzedziły szereg'

zawodników.

Zjawiskami przyjemnymi jest dobra

niewątpliwie postawa czołowych.kola

rzy polskich w walce z doskonałymi

szosowcami szwedzkimi oraz utrzyma-

nie się Wójcika na pozycji lidera wy-

ścigu i prowadzenie wyścigu w klasy-

fikacji zespołowej przez drużynę Pol-

ska I.

Prawdziwą rewelacją wyścigu są

kolarze szwedzcy, którzy w swym

pierwszym występie na terenie Polski

dali się poznać, jako wzorowi spor

towcy, rozumiejący doskonale istotę

jazdy zespoło.wej i imponujący szyb-

kością na końcówkach.

WYNIK iv MM

•UtmMCM IHDTWIMAINA:

t) WimaMati — fciMB, 2) Kapto —

<:H,M, M IMmM (•«*.) — («U 4)
PlaWasamkl — «:!• ,«. 9) Mad! (Węgry)
— (:H,«, 4) NniM N (Civ.) — MM4.

7) Wójcik — <1(1,9 .

KLAtYHKACJA PWZYMOWA:

1 Peltfca 1 — Jfclf^O , 3} Szwecja —

20:41,31 . I) Patłka N — 21 -.8V.1I, *) Pat-
ska Itl — 21:1541. I) CSK — HiBM .

KLASYFIKACJA PO 4 ETATACH

INDYWIDUALNA*.

1) Wójcik — 23:25,84 , 2) Kapiak—15:27,11 ,

5) WrzasIńsM — 55:27,54, 4) tydmark
(Szw.) — 21:35,48, 5) Pletrauawakl —

25:54,14, 4) Stolarczyk —

DRUŻYNOWA:

1) Palika I — 71:21,0, 2) Irncji —

70:55,17, I) Polska H — 71:13,01 , 4) Mi-

ska III — 72:12,1». I) CII - 72:42,1».

Ani jedno, ani drugie. To po prostu kolarze uczestniczący w wyścigu Dookoła Polski, którzy przypomnieli sobie

incydent z lat przedwojennych, kiedy organizatorzy zamieszkali w luksuso wym hotelu, a zawodnicy musieli się

zadowolić podłym noclegiem na słomie. Na znak protestu zatvodnicy wyszli wówczas w prześcieradłach na ulice

Gdyni. Tym razem kwatery były dobre, ale od czegóż tradycja. Powtórzono pochód duchów, tym razem jednak na

wesoło. Foto Api — Franckowiak

Po pierwszym etapie liderem wyścigu został doskonały Szwed Persson. N*

zdjęcia widzimy go jak ubiera się w żółtą koszulę lidera, a pomaga mu przy

tym preses PZTK Gołębiowski. Foto Api — Franckowiak

Gzy mian Peierson
może zagrozić hegemonii Yankesów ?

Wdziejach nowożytnych Olimpiad. kroczyli wysokość 2 metrów i między

skok w z wyż był niepodzielny do- nimi rozegra się najprawdopodobniej

mena zawodników amerykańskich- Dwu

krotnie tylko skoczek z innego kraju

, zdobył złoty medaL Raz był nim

; Irlandczyk Leahy, który w 1906 roku w

j Atenach uzyskał 177 cm. a w drugim

I wypadku Kanadyjczyk Mc Naughton,

; kóry na Olimpiadzie w Los Angeles

I: skoczył 199 cm.

W chwili obecnej jest już kilku za-

wodników amerykańskich, którzy prze-

Zągąmuni Weiss

ra ETAP GDYNIA — SŁUPSK

(110 KM)
Z Gdyni wystartowało już tylko 52

kolarzy. Tempo początkowo słabe, w

ciągu pierwszej godziny kolarze prze-

jechali zaledwie 29 km. Po 30 km

tempo rośnie. Stawka rozbija się na

kilka grup. W czołówce jedzie Per-

sson, ale na 40 km łapie gumę i zo-

staje. Poza nim prowadzą wyścig Wój

cik, Wrzesiński, Kapiak, Olszewski.

Wyglenda, Pietraszewski, 2 Szwedów. Sportowcy nasi mają różne maskotki, pożegnanie, ale jakież było jego zdzi-

2 Węgrów i 2 Czechosłowaków Tem ^ ttz nimi niesamowitej wielkości wienie, kiedy zobaczył swą małżonkę ~~

po powoH spada,""tak
5 ^^64 km drugi raz f'^ świętego, za-

^

etapie w Olsztynie.

czołówka liczy już 24 kolarzy. Do

zice Srasie wyścigu „Dookoła Polsli"

Słupska wpada liczna grupa kolarzy i

dopiero na ulicach miasta Pietraszew

ski inicjuje ucieczkę. Zdobywa już 20

m przewagi nad pozostałą stawką, ale

wkrótce dogania go dwójka Persson

i Wyglenda. Na finiszu szybszym

jest doskonały Persson, który też wy-

grywa etap przed Wyglendą i Pietra-

szewskim.

szyta w koszulkę kostiumu, innym zaś

razem kawałek podzviazki z nóżki bo-

gdanki. Ale... rak nie był dotychczas

notowany na „giełdzie" talizmanów

sportowych, jak to icłaśnie zdarzyło się

naszym kolarzom w wyścigu Dookoła

Polski.

Kiedy zawodnicy defilotoali przez u-

lice stolicy, trasa wypadła obok sklepu

braci Pakulskich. Ekspedient tej firmy

Pani Wrzesińska

była tak uparta, że odprowadziła męża

aż do Gdvni.

. wyszedł na ulicę z koszyczkiem raków,
WYNIKI III ETAPU i' • •

, i. T,u•J
Klasyfikacja indywidualna: 1) Persson 00>' ^zyc je Kolarzom, ira, cnciai,

(Szw.) — 5:42,35 , 2) Wyględa — 5:42,35, że raki dostały się polskiej drużynie
3) Pietraszowski — 5:42,55 , 4) Olszewski— narodowej nr 2, która odtąd zyskała

wśród zawodnikoiv miano „drużyny ra-
3:42,55 , 5) Vaverka (CSR) — 3:42,55 , i) Na-

pierała — 3:42,54, 7) Wójcik — 3:42,34 .

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 1) Pol-
ska III — 11:07,48 , 2) CSR — 11:08,41 , 3)
Szwecja — 11:10,08,4) Polska I — 11:11,43 ,

5) Polska II — 11:14,20 , 4) Węgry—11:25,07 .

KLASYFIKACJA PO 5 ETAPACH INDYWI-
DUALNA: 1) Wójcik — 14:34,12 , 2) Parsson

(Szw.) — 14:35.08 , 3) Rydmark (Szw.) —

14:55,15, 4) Kapiak — 14:54,5», 5) Wrzesiń-
ski — 16:37,14, i) Napierała — 14:47,01 .

DRUŻYNOWA: 1) Pollka I — 4»:48,2f , 2)
Polska II — 50:03,51 , 5) Szwecja—50:12,04 ,

4) Polska III — 50:56,28, 5) CSR — 51:14,2»,
4) Węgry — 52:05,5».

KLUBOWA: 1) ZZK W-wa — 55:54,45. 2)
Ruch Chorzów — 35:54,1», 3) Partyzant

ków".

PANI KAP1AKOWA W ROLI

MURZYNKI

Kilka żon kolarzy wyjechało z War-

szawy, aby odprowadzić swych małżon-

ków. Pani Kapiakowa jechała na siodeł-

ku, motocykla, a kiedy w Chorzelach że-

gnała swego Józia, była tak czarna od

kurzu, że tcygladała jak murzynka.

Żona Wrzesińskiego obiecała Wacko-

wi, że będzie jechała tylko do Pułtu-

ska. Wrzesiński machnął jej tu ręką na

BRACIA PRAWDZIWI I UROJENI

W wyścigu bierze udział dwóch Wój-

cików, dwóch Kissów, dwóch Pers so-

nów i dwóch Gabrychów. Z tych czte-

rech par tylko Węgrzy Kiss są braćmi,

n jeżeli chodzi o Gabrychów, to junior

startuje jako kolarz, a senior towarzy-

szy mu w aucie.

— Czy ojciec jedzie całą trasę Tour

de Pologne? •— zapytałem Gabrycha ju-

niora.

— Ojciec, tak, ale syn niewiadomo

czy urytrzyma — była odpoiciedź.

Okazało się, że obaj nie wytrzymali,

bo kiedy syn wycofał się w Gdyni, zre-

zygnował z dalszej jazdy również

ciec.

PIERWSZY... PIERWSZY-

Pierwszym pechowcem na długiej tra-

sie ,Dookoła Polski" byl Schmidt:

pierwszym cudzoziemcem, który miał

defekt gumy byl Węgier Kiss I; pierw-

szym maruderem i to już na 16 kilo-

metrze od Warszawy był Terlikowski,

a pierwszą... orkiestrą na trasie była

ivojskoioa w Jabłonnie. Pierwszym za-

wodnikiem, który przewrócił się był

Kudert, kapitan drużyny Polska II, któ-

remu, niestety, nie pomógł nawet rak,

ofiarowany jako maskotka, bo Kudert

wycofał się już na I etapie.

ECHA BIEGU NARODOWEGO

Różnego rodzaju transparenty witają

kolarzy na trasie. Przy wjeździe do

Gdańska wisiał wielki transparent z na•

pisem.: ,JStolica morska R. P. wita spor

towców kolarzy". JaJciś przygodny wóz

kina objazdowego miał tablicę z napręd

ce namalowanym napisem: ,jtyczymy

szczęścia".

Najoryginalniej powitał zawodników

Pułtusk, bo transparentem z napisem...

,Jiieg Narodowy".

, ŁAKOMY WĘGIER V

W braku żywności na punfccie w Cho

°J' rzelach organizatorzy wręczali kolarzom

po jednej tabliczce czekolady, aby star-

czyło dla wszystkich. Węgier Madi

chwycił w locie dwie tabliczki. Podają-

cy zawołał na niego, aby jedną zwrócił.

ABY W DRODZF IFESFŁEI

SERENSON PRZESTAŁ SIĘ J4KAĆ

Kierownikiem zespołu szwedzkiego

jest Serenson, wice mistrz siviata w I widzieć syna jako mistrza świata,- więc

sprincie na torze w 1938 r. Szwed przed t młody Allan wziął się sumiennie do

walka o pierwsze miejsce. Czy zdarzy

się niespodzianka i na podium olim-

pijskim ukaże się smukła figura mło-

dego Szkota — Allana Patersona, któ-

ry ma jednak szanse na pokonanie A.

merykanów.

Kariera Patersona, jako skoczka, za-

częła się dość oryginalnie. W 1944 Ł

odbywały się na stadionie glasgowskim

Inbrox Park zawody lekkoatletyczne w

których brali udział czołowi zawodni-

cy brytyjscy. W skoku w zwyż starto-

wał mistrz Anglii West, ale ponieważ

nie było innych konkurentów organiza-

torzy zgodzili się na start młodego

chłopca Imieniem Allan. Jakież było

zdziwienie widowni i Westa, kiedy chło

pak skoczył 180 cm w ładnym styla- i

pokonał bezapelacyjnie- mistrza krajo-

wego. Z tą chwilą Paterson stał się

sławny. Chłopcem zainteresował się

Związek Lekkoatletyczny, a że i ojciec,

stary glasgowski policjant też pragnął

wyjazdem z Warszaivy mocno jąkał się

i trudno go było zrozumieć (włada nie-

mieckim). Kiedy Olle Perssonowi za-

częło powodzić się w wyścigu, Serensen

...przestał jąkać się i płynnie udzielał

wszelkich informacji. Oto doskonały

sposób dla ludzi jąkających się„

POCHÓD DUCHÓW„
Przed startem w Gdyni kolarze nasi

przypomnieli sobie rok 1932, kiedy w

icyścigu do morza musieli 3 godziny

czekać na auto z ubraniami i wyszli de-

monstracyjnie na ulice miasta ic.„ prze-

ścieradłach hotelowych. Dla ,,uczczenia"

tego zdarzenia szóstka kolarzy z Napie-

rałą, Kapiakiem i Starzyńskim owinę-

ła się w prześcieradła i urządziła „po-

chód duchów" nad morzem to Sopocie.

NIECO O... BARANACH

Kiedy na etapie do Słupska pierwszy
W tym wypadku Węgier zrozumiał... po przyszedł do mety Olle Persson, Napie-

polsku,

nura.

bo nacisnął na pedały i dał

OPŁACIŁY SIĘ 3 GODZINY

OPÓŹNIENIA

Dla otarcia łez wręczono Wesołow-

rała był po prostu wściekły.
— Byliśmy baranami i pozostaniemy

baranami — ryczał „Tygrys". — Mówi-

łem naszym, żeby zamknąć Sztceda na

ostatnich kilometrach i pozwolić udec

któremuś z naszych. Uciekł Pietraszeio-
skiemu, który był ostatni na mecie II sfei> ale nasi

^

wy^rzymaU {

etapu i to z różnicą 3:18 - nagrodę jeden . „ich pogna{ ;ypietn[siein«

pocieszenia. Wesołowski „pocieszył' się prowokując innych. Poszedł wtedy i

piękną skórzaną teczką, której mógł nut \ Persson ; lcyciąl
^

na ]iniszu

pozazdrościć niejeden z czołowej grupy

na mecie. NAGRODY... NAGRODY...

Na każdym etapie jest mnóstwo na•

gród i to bardzo cennych. Zdawałoby ,

się, że poicinny one cieszyć naszych za-

LIPIŃSKI... DOTRZE SIĘ

Zwycięzca Tour de Pologne w 1933 r.

•• Lipiński jedzie bardzo słabo, bo to i j
' wiek i... brak treningu. Lipiński ma \tvodtiików, a tymczasem są one nieraz
1

rower bez przerzutki, co jeszcze bar- | k°ścią niezgody. Zdarza się, że do me-

dziej utrudnia mu jazdę. Kiedy na II | ły PTzyi^e

większa grupa w identycz-

etapie poradzono mu, aby nie „męczył* nym CIasIe '

sędziowie zdążą wyłapać

..
« starcie do etapu Gdynia — Słupsk kolarzy żegnała orkiestra złożona z małych, lecz doskonałych harmonistów.

Liderowi Wojakom ich as tek przypadła do gusta, że nie mógł si* wstrzymać od pogładzenia jednego z

chłopców po płotcej czuprynie. Foto Api — Franckowiak

się dalej i wycofał się z wyścigu, Lipiń-

ski- ze łzami w oczach przyrzekł, że...

dotrze się na następnych etapach.

0S „PERSONA GRATA"

Z kolarzy zagranicznych najbardziej

popularny jest Szwed Olle Persson. —

Kiedy Persson wygrał dwa etapy, na-

zwano go „persona grata". Olle jest

przesądny i nie chciał jechać to żółtej

koszulce leadera, którą wręczono mli

• o I etapie. Szwed założył koszulkę tyl

o symbolicznie i natychmiast ją zdjął.

Na drugi dzień nadeszła ze Sztokhol-

mu od tamtejszego związku kolarskie-

go depesza z życzeniami dla Perssona

za zwycięstwo w Olsztynie.

kolejność tylko kilku pierwszych, resz-

tę zaś. umieszczają w porządku alfabe-

tycznym.

Kolarze, których nazwiska zaczynają

się na dalsze litery alfabetu, są nieza-

dowoleni, zwłaszcza, kiedy zdawało im

się, że byli na lepszych miejscach. Re-

zultatem tego są swary.

PRECZ Z DZIESI4TYMI SEKUND!

Komisja sędziowska wyścigu skasowa-

ła dziesiąte sekundy w wynikach, wy-

chodząc słusznie z założenia, że na tra-

sie ponad 2.000 km nie mają one znacze-

nia. Inowację tę powitali z radością rów

nieś i dziennikarze, Itłórym jest łatwiej

pracować.

roboty. Na rezultaty nie trzeba było

długo czekać. Już w 1945 roku mając

17, lat, Paterson pobił rekord Szkocji

skokiem 189 cm.

Dopiero jednak rok 1946 przyniósł

młodemu skoczkowi pasmo wielkich

sukcesów. W Amsterdamie skoczył 200

cm, w Dublinie 198, na mistrzostwach

Europy w Oslo zdobył drugie miejsce

skokiem 196.

W roku ubiegłym Paterson nzyskał

wynik, który stawia go na równi z naj-

lepszymi skoczkami amerykańskimi. - W

sierpniu, na wielkich międzynarodo-

wych zawodach w Glasgowie wobec

80.000 widzów, Szkot podzielił się

pierwszym miejscem z doskonałym

Amerykaninem Vessie, przy czym obaj

przeszli wysokość 202 cm.

Paterson, ma dziś 20 lat, mierzy 198

cm wzrostu, a waży 79 kg. Doszedł już

do formy, po kontuzji, jakiej nabawił

się w roku ubiegłym i zapowiada, że

najbliższa Olimpiada przyniesie inu

sukces.

ODPOWIEDZI REDAKCJI

Zagraniczni i polscy kolarze .z ,Ttaur da

Pologne. — Za . pozdrowienia nadesłana

nam ze Słupska serdecznie dziękujemy.
Amator, Warszawa. — Taka na jaka Pa-

na stać.

Lech, tódź. — Do olimpijskiego turnie-

ju bokserskiego każde państwo ma pr^-
wo zgłosić tylko po jednym zawodniku

do odpowiedniej wagi. Dlatego też., nie

ma mowy, aby Polska mogła, wystawić
Olejnika i Chychłę do wagi pólitednięj.

Wielbiciel sportu. Warszawa .— Spra-
wozdanie o którym • Pan wspoitiina zamie-

szczone było w naszym piśmie.
Mgr Piotr Szpilewicz, iSedlce. — Pre-

tensje niesłuszne. Wiadomolć o porażce

Warszawy w Siedlcach 'zamieszczona była
w numerze naszego . pisma. Radzjmy czy-

tać uważniej.

:V'.' WARUNKI PRENUMERATY .

miesięcznie . . xl łS.—

Wpłacać wyłącznie na adres Administra-

cji — Warszawa, ul. Mokotowską . 5

„Przegląd Sportowy", konlo P. K. O. ~M»2i

CENY OGtOSZEA

za 1 mm w tekście szerokości JodśeJ

szpalty — 80 zł.
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