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Bromwich i Falkenburg w finale Wimbledonu
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YGRAŁ 8 ETAP BYTOM -KRAKÓW
Tlej. Z. Weiss telefonuje z Krakowa:

Po dalszych trzech etapach od Poznania poprzez Wrocław do Bytomia

liczba zawodników wyścigu dokoła Polski zmniejszyła się znowu o 9 ko-

larzy i z 71 zawodników, którzy opuścili Warszawę 22 czerwca do mety

na 8-yin etapie w Krakowie przybyło tylko 32 kolarzy. Większość tych

zawodników jedzie pod hasłem: „Aby tylko dojeehać do Warszawy".

Wyścig jest niezwykle ciężki i każdy z tych kolarzy, który w niedzielę

4 bm. przyjedzie na stadion Wojska Polskiego w Warszawie będzie za-

sługiwał na najwyższe uznanie. Zawodników koszą po drodze nie tylko

trudy wyścigu i dość liczne wypadki, połączone z obrażeniami ciała, ale

również i brak dostatecznej ilości sprzętu oraz dętek.
—"— Mankamentem wyścigu jest niedosta-

teczna pomoc techniczna na etapach.

Zwycięzca II Tour de Pologne w 1929

roku Stefański, który towarzyszy wyści-

gowi w charakterze mechanika wraiz z

nieliczną obsługą tak ma dużo pracy

na punktach etapowych, że nie można

jeszcze wymagać od niego, aby retpero

wał zawodnikom przebite dętki. Kola-

rze reperują dętki sami nie raz do póź

nej nocy.

SOFIA. (Obsł. wł.) — Koszykarze pol

scy, którzy walczą na turnieju bałkań

skim w Sofii uzyskali drugie zwycię-

stwo, zwyciężając Triest 35:27 (15:12).

Koszykarki pokonały Bułgarię 33:28

(16:13), pokazując dobrą taktycznie grę.

Najlepiej zagrały w tym meczu Woje-

wódzka, PacblQwa i Tkaczyk.

W następnym spotkaniu Pełki wygra

Jy z Triestem 36:19 (10:14). Obu na-

szym reprezentacjom pozostały się jedy

nie mecze z Jugosławią.

MOSKWA (Obsł. wl.) — Największą
sensacją dotychczasowych rozgrywek pił-
karskich o mistrzostwo Związku Radziec-

kiego była porażka moskiewskiego „Dy-
namo" ze „ Spartakiem", zajmującym w

tabeii drugie miejsce, w stosunku 0:3.

Mecz ten wzbudził wiollne zainteresowa-

nie i na dwa dni przed jego rozegraniem
wszystkie bilety byty rozsprzedane.

M]mo porażki „Dynamo" prowadzi nadal

w tabeli, mając w 9-ciu grach 15 pkt.
zdobytych przed „ Spartakiem" — 12

gier, is pkt. i CDKA — 10 gier, 14pkt.

ZAINTERESOWANIE ROŚNIE

Wyścig posuwa się ku Warszawie, wy

wołująe wszędzie na trasie olbrzymie za

interesowanie. W tej naprawdę imponu

jąeej imprezie bierze udział całe społe

czeństwo. Każdy chce przyczynić się do

uświetnienia wyścigu. O charakterze wy

ścigu świadczą np. fakty wstrzymywania

ruchu kołowego w miastach i na szo-

sach, przez które prowadzi trasa wyści-

gu. Przed Szczecinem kolejarze zatrzy-

mali towarowy pociąg, aby nie przeszka

dzać kolarzom.

(Dokończenie na str. 2-ej)
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przeniesiona do Warszawy
W Poznaniu odbyło się, przy udziale delegatów wszystkich okrę-

gów zrzeszonych w Polskim Związku Bokserskim, doroczne walne ze-

branie. Najdonioślejszym wydarzeni em obrad była decyzja przeniesienia

siedziby PZB do Warszawy. Wszys cy delegaci okręgowi .wypowiedzieli

się jednogłośnie za tą koncepcją. W związku z tym powołano 9 oso-

bową komisję która rozpatrzy sprawy związane z przystosowaniem eta-

tu PZB do nowych warunków. W skład Komisji weszli: Bielewicz, dr

Szalagan, kpt. sportowy Derda oraz członkowie okręgów: Łukaszewski

(Śląsk), Magiera( Poznań), Stępień (Łódź), Wiśniewski (Gdańsk), Łąu-

kedrey (Szczecin), Prędowski (Warszawa).

Po powitaniu zebranych, prezes Bie-

lewicz w imieniu Zarządu PZB złożył

oświadczenie, że do zagadnień nowej

organizacji sportu polskiego Zarząd

PZB ustosunkowuję sie jak najbardziej

pozytywnie. Uważając równocześnie, że

W sytuacji obecnej- {lerwn&^prieszkoilj-

stworzyć trudnośći

Yerdeur pmprawia
rekord światu

OSLO (Obsł. wl.). Międzypaństwowy
mecz piłki nożnej Norwegia — Dania B,
rozegrany w Oslo, zakończył się zwycię-
stwem Duńczyków 3:2.

A MÓGŁ BYĆ HONOROWY GOAL

Doskonały kolarz . łódzkiPietruszewski

wywalczył sobie trzecią, lokatę • w indywi-

dualnej klasyfikacji po 7 etapach i nie

zamierza poprzestać na tej pozycji.

Znany pływak ameryksmsRi 'sty-
lem klasycznym Jpe, Verdeur uzy-

skał podczas zawodówy w; ,New5.Hi--'
Ten na 200 m° wspaniały, czas

2:30 min, .Wynik , ten jest o pół
sekundy lepszy od jego własnego
rekordu świata.
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Wzmocniona Craeovia remisuje z Batov 8:8
KRAKÓW 27. VI (Tel. wł.)—Mecz bokser-

ski trzeci z kolei między cżęską drużyną
SK „Batov", a „Cracoyią" zakończył się
sukcesem drużyny polskiej, która uzyskała
wynik remisowy 3:0 z silną ósemką pię-
ściarzy czeskich. Drużyna „Cracovii"

wzmocniona była dwoma zawodnikami

śląskimi — Nowarą j' Paterokiem.

Sensacją meczu była wygrana
' Nawary

z mistrzem Czechosłowacji Netuka I. No-

wa r a miał w pierwszej i trzeciej rundzie

zdecydowaną przewagę nad przeciwni-
kiem i zasłużył w pełni na zwycięstwo.

Wyniki: w muszej Dvoracek (B) pokonał
na punkty Wszołka (Cr.); w koguciej
Gertner (B) pokonał zdecydowanie na

punkty Przybylskiego; w piórkowej Sina

(B) wygrał na punkty z Baranom; w lek-

kiej Mistrz Moraw — Fraspir (B), przegrał
ze Stysiakiem przez, poddanie się w

II rundzio. W półćrodnioj Krcha (B) prze-

grał przez I. k. o. z Rapaczem. W i

ll-gloj r. Czech byl do 8-miu na de<

skach; w w; średniej Obid (P) po wy- j
równane] walce w dwóch pierwszych
zdobył przewagę punktową w trzeciej i

zwyciężył na punkty Boreznlcklogo; w

półciężkiej Nówara po najpiękniejszej i

walce dnia pokonał mjstrra Czechotło- j
wacji Netukę I; W w. ciężkiej Netuka II

przograł na punkty-, z Paterokiem mimo,
ił bokser śląski w pierwszej rundzie omal

nie został znokautowany, „nadziewając .

się" na mocny cios Netuki. Paterok prze-

trzymał jednak krytyczny moment, a^ na- |

stępnie przejął inicjatywo, posyłając Ne- •

tukę w drugim starciu na deski do „!".
•

Drugi mecz na Dolnym Śląsku rozegrali
Czasi w Wałbrzychu, wygrywając z miej-
scowym „Górnikiem" 13:3.

Wyniki: w muszej Dworacek wygrał przez

t. k. o . w drugiej rundzie ze Stelmachem;

w koguciej — Gertner • zremisował z Fa-

ską, po najładniejszej walce dnia; w

piórkowej Bina przegrał z Wielińskim na

punkty; w lekkiej Vraspir wypunktował
Dominiaka; w półśredniej Krcha pokonał
na punkty Michalaka; w średniej Obid

wygrał przez k. o . w drugiej rundzie z

Maciakiem; w półciężkiej Netuka I po-

konał na punkty Braneckiego; w ciężkiej
Netuka II znokautował w drugiej rundzie

Romanowa.

statutowe • -mogą

•jąsńynj ..jpWJ^RWaiyjifc {swęgoryt-Ętano*^'-

( śka przez' delegatów, - Zarząd • PZB'. iń'

corpore przekazuje swoje agendy rocz-

'
nemu walnemu zgromadzeniu.

Następnie -w obszernym przemówie-

niu przedstawiciel GUKF ppłk. Szem-

berg zapoznał zebranych z reorganiza-

cją sportu polskiego a Gzłonkom Za-

rządu udzielono jednogłośnie absolu-

torium. Za dotychczasowe zasługi, po-

łożone nad rozwojem sportu pięściar-

skiego, prezesowi Bielewiczowi zebra-

ni nadali przez aklamację godność ho-

norowego prezesa PZB. W' uznaniu za-

sług dla rozwoju sportu pięściarskiego

honorową złotą odznakę PZB otrzyma-

li jednogłośnie: następujący działacze

sportowi: Łukaszewki (Śląsk), Kopera

(Warszawa), Adamski, Kaliniak i Ko-

walski (z Poznania).

Organizację mistrzostw Polski senio-

rów na rok 1949 powierzono okręgowi

poznańskiemu. Większość zgłoszonych

wniosków m. in. wniosek okręgu ' ślą-

skigo o utworzenie Ligi • Bokserskiej

przekazano komisji, która po opraco-

waniu przedstawi je na nadzwyczajnym

walnym zgromadzeniu pod koniec sierp-

nia, lub na początku września.

Zebrani uchwalili dezyderat referatu

zdrowia PZB nie pozwalający zawodni-

kowi, który przegrał przez k. o. na bra-

nie udziału w jakiekolwiek imprezie w

ciągu 4 tygodni.

lilegaBroiimichowr
LONDYN. (Obsł. • wł.) — Półfinały

singla męskiego w Wimbledonie nie za-'

chwyciły widzów, którzy spodziewali się'

lepszej gry. W pierwszym półfinale

Bromwich (Australia) wygrał po 2 go

dżinach i 10 minutach nudnej gry, w'

której zawodnicy czatowali'tylko na hłę

dy przeciwnika, z Asbothem (Węgry)-

6:3, 14:12, 6:2: W drugim półfinale Fal

kenburg (USA) łatwo uporał się z Mul

loyem (USA) 6:4, 6:4, 8:6.

Finał odbędzie .się w piątek.

W ćwierćfinale, gry- podwójnej panów

Bergelim (Szwecja) i Harper (Australia)

pokonali Mottrama (Anglia) i Sturgessa

(Płd. Afryka) 6:3, 6:4, 6:4.

< r
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Nareszcie wygraliśmy qrę mieszanii
Ostatnie gry w spotkaniu tenisowym

Bukareszt — Sopot, rozegramym na kor-

tach w Sopocie przyniosły ostatecznie

w ogólnej punktacji zwycięstwo barwom

polskim.

o jedna dziesiątą sekundy zapóżno. Bramkarz duński Nielsen icyprtcfcil Mięcia Gra«W i WH^

a przed nom.

„TOUR DE FRANCE" ROZPOCZĘTY

PARYŻ (Obsł. wl.) — Dzisiaj rano (30 bm.)
rozpoczął się wiolki międzynarodowy wy-

ścig kolarski — „Tour do France". Stari

honorowy nastąpił z , placu „du Pałois

Royał", skąd 120 kolarzy, biorących udział

w wyścigu przodeljlówalo ulicami miasta

na wlaiciwy starł na przedmieściu Saint

Cloud. Plofwssy etap, wyścigu Paryż —

Trouville wyno«i 357 km. (Koiospondoncję
naszego spec)alnego korespondenta no

temat „Tour de France" zamieszczamy na

th.

Amerykańskie
AZS-y na starcie

MINNEAPOLIS (obs. wł.) — Roze-

grane w Minneapolis lekkoatletyczne

mistrzostwa amerykańskich szkół wyż-

szych przyniosły kilka wspaniałych wy-

ników i jedną sensację w postaci Dillar-

da w biegu 110 m pł. Dillard, który nie'

jest studentem, biegł poza konkursem.

Wyścig ten wygrał w czasie równym re-

kordowi świata Clyde Swett — 13 ,1 sek

przed Dixonem i Pertnerem. Dillard

uzyskał tylko 13,8.

Inne wyniki: 100 m
— Patton— 10,4

sek, 200 m
— Patton — 20,7 sek, 400

m
— Rukes — 47,2 sek, 800 m,

— Wliit-

field—1 :51,1,1500m—Gehrman—

Jak podawaliśmy w numerze ponie-

działkowym w niedzielę wieczorem stan

meczu brzmiał 2:2 (dzięki m. in. zwy-

cięstwu Hebdy nad Caralulisem). W po-

niedziałek padał deszcz. Walkę podjęto'

we wtorek.

Skonecki -wygrał z Caralulisem 7:5,'

5:7, 6:3,'6:2, natomiast Hebda uległ'

Viziru 6:8, 2:6, 5:7. Stan meczu 3:3. !

Decydowała walka w grze mieszanej,-

w której Polacy wystawili parę: Jędrze-'

jowska, Skonecki. Polacy po zaciętej

walce w pierwszym secie wygrali to;

spotkanie 7:5, 6:2 i zdobyli 4-ty y\vy-

cięsld punkt.

Bilans ogólny walk z Rumunami wy-

gląda następująco: 2 zwycięstwa 4 :. 3

i jedna porażka 2:5. Tourne-miłych go-

ści po naszym kraju dało z pewnością'

wiele korzyści naszym czołowym ra-

kietom.

ZATOPEK, NIE PRÓŻNUJE

PRAGA. (Obsł. wł.) — W ramach do

tu Sokolstwa czeskiego odbywają sio w

Pratfze mistrzostwa lekkoatletyczne CSR.

W pierwszym dniu zawodów padł jeden

rekord CSR; Ustanowił go Fikejs w sko

3:54,3, 5004 m
— Thompson 4- 15:04,5 'ku w dal, uzyskując 7-,38 m. Stary re-

min, 400 m. pł. — Walker — 52,4 sek, kord wynosił 7,29 m. W biegu na 100 m

kula — Fonville — 16,64, dysk — Gor-

dien — 50.15 m, tyczka — Bałeman

i Riwsmusen —

po 427, wdał — Steele

— 761, 2) Holland — 748, wzwyż -j- szc .

ściu zawodników przeszło wysokość 198

cm. Zwyciężyli Mondschein i Eddleman

po 200,5 on.

pł. Tosnar wyrównał rekord czeski

wynikiem 15,1 sęk.

Inne wyniki: 5.000 m
— 1) Zatopek—

14:21. 1.500 m
— 1) Cev«na — 3:57,8.

Stok wzwyż — 1) Tonko — 190 cm,

Młot — 1) Knotek — 52,)5 m, Kula ^

]) Kałinn — 14,42 m.
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upragnionej Wybrnijmy z impasu

i coraz zo/dtlfe/ waBcitf holarxc
zwycięzcą Tour de Pologrie będzie wla(Dokończenie ze str. 1-ej)

Na każdym etapie spotykają zawodni- śnie jeden spośród tych trzech zawodni

ków coraz to nowe niespodzianki. A -»r ków. Trzem Polakom zagrażają na ra-

ganizatorzy prześcigają się w różnorod ( zie Szwed Rydmark, Węgier Madd i Cze

nośei pomysłów. Na jednym etapie wi-1 cliosłowak Vaverka.

dniały na szo-sie namalowane wielkie na

pisy „Tempo", rozrzucone w kilkume-
NA SZLAKU 8 ETAPU

Crowyrh odstępach. Na innych etapach
Do ósn ' e

«
0 eŁa 'l >u ^* 111

jak to było nip. na trasie Bytom — Kra

ków pomysłowi organizatorzy wymalo-

wali nu całej długości trasy napisy

„Niech żyję" w trzech językach: po cze

oku „Na zdar", po węgiersku „Eljen" i

po szwedzku „Leve", Kraków wydal pro

gramy w czterech językach oraz mapę

zawierajęcą nawet profil trasy na „swo-

im" e!apie z uwzględnieniem stanu na-

wierzchni szo?y na poszczególnych od-

«inkach trasy Bytom — Kraków.

MUSZĄ WYTRWAĆ

Już od kilku etapów tylko III druży-

na Polski jedzie w składzie 4-ch zawód

mików, a obie pozostałe drużyny Pol-

ski i Czechosłowacka startują już tyl-

ko w trzyosobowych zespołach. Wobec

tego, że do klasyfikacji drużynowej li-

czy się czas trzech pierwszych na me-

cie, wycofanie się chociaż jedinego za-

wodniku spowoduje odpadnięcie danego

zespołu z klasyfikacji drużynowej. Naj

skromniej reprezentowana jest „druży-

na" węgierska, którą reprezentuje... je-

den jedyny Madi. Węgier na każdym

etapie zbiera mnóstwo nagród, przezna-

czonych dla pierwszego i ostatniego Wę

gra na mecie lub na finiszach, dla... naj

młodszego j.. najstarszego Węgra itd.

std.

Kraków

wystartowało 34 zawodników, w tym

Kebrle (Czechosłowak), który już od

wielu etapów jedzie poza konkursem.

Na etapie tym było aż 8 lotnych fini-

szów. Pierwszy w Zabrzu wygrał Pers-

son II przed Rzeźnickim i Bukowskim,

w Gliwicach — Bukowski przed Pie-

traszewskim i Perssonem II, w Katowi

cach — Pietraszewski przed Wyględą i

Wrzesińskim, w miejscowości Jęzor —

Wójcik przed Madim i Noiwoczkiem, w

Jaworznie — Nowoczek przed Wójci-

kiem i Madim, w Trzebini — Wide-

vałł przed Nowoczkiem i Wójcikiem,

wreszcie ósmy w Krzeszowicach—Ryd-

mark przed Olszewskim i Poklickim.

Po 30 km ofiarami przebicia dętek

padli Widevall, Targoński i Lipiński.

Widevall szybko naprawił defekt i roz-

począł pościg za grupą czołową.. Szwed

dogonił wkrótce małą grupkę kolarzy,

ale nie zmniejszy! szybkości, bo nieda

leko przed nim jechała następna grupa

złożona z 10 kolarzy, którą również

szybko dogonił. Na tym odcinku przebi

li gumy Kebrle i Krzcińska.

Na stadion Craoovii wjechała rozcią-

gnięta grupa 14 kolarzy. Pierwszy na

betonowy tor wjechał Nowoczek, a w

kilkanaście metrów za nim Wrzesiński.

Dysponujący jak zawsze doskonałą koń

cówką Wrzesiński minął Nowoczka na

wirażu i wygrał etap.

WYNIKI 8 ETAPU

Indywidualnie:
| 1) Wrzesiński 5,47,58, 2) Nowoczek 5,47 ,59 ,

' 3) Wójcik 5,48,00, 4) Rzeźniekl, 5) Wygląda,
6) Olszewski, 7) Poklieki, 8) Madi, 9) Ryd-

I tnark, 10) Napierała, 11) Wldevalt 5,48 ,01 ,

' 12) Paprocki, 15)Vaverka, 14) Królikowski

5,48,06, 15) Pietraszewski 5,49,28.

I Drużynowo:
1) Polska I 11,25,58, 2) Polska III 11,24.00 ,

AK się może złożyło, ale u

biegły tydzień przyniósł na-

szemu sportowi szczególnie dużą

porcję rozgoryczenia i zawodu.

Występy wioślarzy w Szwecji, ko

szykarzy na Bałkaniadzie w Sofii,

piłkarzy w Kopenhadze, lekko-

atletów na przedolimpijskich eli-

minacjach w Krakowie i inne po-

mniejsze dowiodły, że wszędzie

44,52,25 , 7) Rzożnicki 44,57 ,18, 8) widowaii 1
Wyni]d przez nas osiągnięte były

5) Polska II 11.55,52, 4) Czechosłowacja
11,57,05 , 5) Szwecja 11,57,05 .

KLASYFIKACJA PO 8 ETAPACH

Indywidualnie:

1) Wójcik 54,49,17, 2) Wrzesiński 44,09 ,51 ,

J) Pietraszewski 44,11 ,54 , 4) Rydmark
44,25,5«, 5) Madi 44,50,57 , 6) Vaverka

44,41,52 , 9) Napierała 44,46,54 , 10) Nowot-

czek 44,57,14.
Ostatni sklasyfikowany jako 32 Rychler

ma czas 49,51,42.

Drużynowa:
IJPolska I 152,08,24, 2) Polska II 155,24.06,

5) Szwecja 155,58,25, 4) Polska III 155,44,44 ,

EJCSR 155,54,00.
Klubowa:

1) ZZK Warszawa 88,49,09 , 2) Ruch Cho-
rzów 89,52,28, 5) Parlyznat łódź 89, 45 ,48 .

\

Czesi prowadzą
MIĘDZYZDROJE, 30.6 . (TeJ. wł.) —

Do nadzwyczaj trudnego nocnego etapu

Zakopane — Międzyzdroje wystartowa-

ło z Zakopanego tylko 60 maszyn, 6 wo

zów pozostało na starcie.

Trasa etapu była ciężka, dużo wiraży,

na szczęście obsługa drogowa na cał;j

niemal długości doskonałe spełniła swe

obowiązki. Dopiero w pobliżu Między-

zdrojów autoinoihiliśei błądzili w tere

nie. Lekki wypadek miał Karwacki, na

Niiemniejsze zoinlciresowainie, niż kom ' jakoś przedarli się przez przeszkodę, za

kurcncja drużynowa, wzbudza klasy fika i interesowali się jednak, co dzieje się za

<cja indywidualna. Po ośmiu etapach pro j nimi i przypłacili karambołem. Wrzesiń i

ski wkrótce potem pojechał dalej, a Ple !

trar-zewski czekał na wóz technirzny. Po

usunięciu defektu, Pietraszewski jechał

samotnie 50 km, mijając po drodze li

zawodników i na metę do Krakowa przy

jechał tylko z 2-minlitowym opóźnię

ndem za grupą czołową.

wadzi w dalszym ciągu Wójcik z prze-

wagą przeszło 20 minut nad Wrzcsiri-

skim, któremu „depcze po piętach" Pie

tnaszeweki. Wójcik jedziie do tej pory

Łardao szczęśliwie. Natomiast Wrzesiń-

ski i Pietruszewski mieli liczne defekty

lub wyipadki. Należy przypuszcać, ie

• szczęście jednak nie groźny.
Kiedy grupa czołowa minęła Katowi- j Doskołwle jacIą zespo}v MON-u i

ce, napotkała na trasie przejazd kole- ; ZZR kj6re wyróżniajiJ sif spokojną i

jowy. Nadciągała właśnie motorówka * j apanowan? jazdą. Czesi jadą z dużym

jednym wagonem. Pierwsi zawodnicy > tejnperamelltem. J

Na metę w Międzyzdrojach pierwsi

| prz\ byli Czesi z Ilausnmnem na czele

Do chwili obecnej bez punktów kar-

Wójcik: Chociaż zostało - nas tylko dam soh{

itrzech w pierwsżej drużynie narodo-

wej dołożymy wszelkich starań, aby

nie oddać prowadzenia aż do Warsza-

wy. Modlimy się o to, aby któryś z nas

nie miał poważnych defektów. Jeżeli

chodzi o mnie mam nadzieję przyje-

chać w żółtej koszulce leadera, aż do

Warszawy.

Wrzesiński: Uciekam przed Pietra-

szewskim, a jednocześnie gonię Wójci-

ka. Obym tylko nie miał większych

defektów na trasie, bo z mniejszymi

jakoś radę jakto było na

przykład na etapie do Krakowa.

Pietraszewski: Po trochu „docierani

się". Czuję w sobie wielką kompresję,

jadę niezbyt szczęśliwie, bo prześladu-

je.' mnie defekty gum. Nigdy nie wiad

mo jaka niespodzianka może się zda-

rzyć na trasie.

W kalendarzyku rozgrywek Klasy

Państwowej WGiD PZPN na prośbę klu

bów przeprowadził drobne zmiany. Wy-

znaczone na bieżącą niedzielę spotka-

nia: Warta — Polonia, Warszawa w Po-

znaniu oraz Cracovia — Polonia, Bytom

w Krakowie odbędą się w sobotę 3 bm.

Zawody Cracovia — Z .Z .K ., Poznań

w Krakowie przełożono z 8 lipca

(czwartek) na środę 7-go bin., a spot-

kanie A.K.S. — Tamovia w Chorzowie

a 11 bm. na sobotę. 10 lipca z uwagi na

Sędzia główny wyścigu Przysiecki

Muszę podkreślić wielką ambicję Kró-

likowskiego, który mając niesamowitą

ilość wypadków na trasie nie załayiui

się jak Siemiński, który już po trzech

i'-"1" 1 --1-11 gum zrezygnował z wyśoipu

na pierwszym eapie. Królikowski na

jednym tylko etapie Olsztyn — Gdynia

4 razy przebił gumę. A na innych miał

wiele podobnych wypadków. Ten mio-

dy i utalentowany kolarz, jadąc fzczęśli

wie na ciupie z Bytomia przyjechał do

Krak owa w czołowej grupie.

(CSR). Dziś o godz. 13 .00 start do dul

szego etapu — Międzyzdroje — Gdynia. |

Z Jeleniej Góry do Zakopanego wy- J

startowało 70 maszyn. Dystans wynosił !

516 km. W Jeleniej Górze pozostali I

Lolli na KDF i Bittner na „Tatrze", na j
skutek defektów maszyn. Martinck;

(CSR) miał defekt przed Wałbrzychem

i odprowadził swą maszynę do Pragi, i

Trasa raidu od Jeleniej Góry do Wał-

brzycha była bardzo trudna i niebez-

pieczna. Najdłuższy odcinek prostej nie

miał więcej niż 50 mtr.

Dalsza część trasy była łatwiejsza, to-

też na drugim etapie odpadli jedynie

Majkowski nu BMW" i Wójcik na Fia-

cie. Do mety w Zakopanem przybyło 67

maszyn.

Mimo kilkunastu defektów na razie

wszystkie samochody przyjechały w

przewidzianych regulaminem termi-

nach, nie otrzymując punktów karnych.

Oficjalna punktacja po drugim eta-

pie przedstawia się następująco: w ka-

tegorii I prowadzi bez straty punktów

Hodac przed Mrazem — 3 pkt. karne

i Kratnerem. (Wszyscy Czesi jadący na

Aerominol).

W kategorii II po jednym punkcie

karnym mają Czesi, Bobek i Netusil

oraz Wolf — 5 pkt. karnych. Jadą oni

na Skodach, które mają szanse na za-

jęcie I miejsca.

Kategoria 111:.1 miejsce zajmuje Po-

stawka (Kraków) bez punktów karnych,

2) Łączkowski (Poznań), 3) Perkowski

(Warszawa) —

wszyscy na Lanciach.

Najsilniej obsadzona jest kategoria

IV-ta, w której prowadzi Czech Mirek

na BMW — 4 pkt. karne przed Do-

brym na Bristolu i Świelikiem na BMW.

W kategorii V-tcj pierwsze miejsce

zajmuje Pohl na „Jaguarze" — 0 pkt.

karnych, przed Kohoubem i Hauptina-

nem (obaj na „Tatrach") — 5 pkt. kar-

nych.

W kategorii VI-tej jedynym "zawodni-

kiem jest Sucliarda na „Jaguarze", któ-

ry nie ma żadnych punktów karnych.

Próba szybkości górskiej na dystan-

sie 12 kin, w trudnym terenie, urozma-

iconym wzniesieniami i niebezpieczny-

w okolicach Jeleniej

Góry, przyniosła jedną kraksę. Na

pierwszym z 8-miu zakrętów uległ wy-

padkowi inż. Lotli (na KDF), rozbija-

jąc maszynę i ulegając kontuzjom we-

wnętrznym.

Wyniki próby szybkości górskiej:

Kategoria I: 1) Hodel (CSR) na

Aero — 11:56 min. ,

Kategoria II: 1) Bobek (CSR) na

Skodzie — 11:55 min.,

Kategoria III: 1) Postawka (P) na

Lanci — 11:52 min. ,

-Kategoria IV: 1) Kustosz (P) na

Citroenie — 10:47 min. ,

Kategoria V: 1) Kolioub (CSR) na

Tatrze — 11:48 min.

Jedyny pozostały zawodnik w katego-

rii VI — Sucliarda na Jaguarze uzyss-

kał czas 11:04 min.

jednałc poniżej naszych możliwo-

ści. Treść porażek nie tkwi w

tym, że przegralimy, lecz jak.

przegraliśmy. Pojawio się wielo-

krotnie powtarzane, ciężkie sło-

wo kompromit aT cj a. Ka-

żdy z poszczególnych autorów u-

bogich jakościowo ostatnich r
oy-

czynów ma swoje, przynajmniej

stara się mieć — usprawiedliwie-

nie. Ludzka rzecz. Wioślarze, że

mieli złe, przestarzałe i nieodpo-

wiednie łodzie, lekkoatleci — złe

warunki atmosferyczne, piłkarze
— przesyt piłki nożnej i przemę-

czenie ciągłymi meczami, koszy-

karze... jeszcze się nie wytłuma-

Rzecz nie jest na szczęście po.

wszechna, ale jest: że jeśli przy-

padkowo jest przewidziany jakiś

wyazd, to często nikt d.o ostaU

nie chwili nie wie, czy wyjazd

ten nastąpi, jeśli zaś nastąpi, io

często bywa spóźniony, co pocią-

ga za sobą spóźnione stawienie

się na miejsce i bezpośredni z po»

dróży — start. Towarzysz-j zaś

takim poczynaniom wzmagająca

się z godziny na godzinę neru>c=

wość, nieskładna i bezproduktyv

wna bieganina i krzątanina. Nie~

wybredne zaklęcia.
^

Nieustanr.e

pretensje. Nieuniknione scysje.

Niewiara w celowość własnych

kroków. Wszystko zaś razem wy~

czerpuje (prawda?) psychicznis

i wykańcza.

ZŁO, naszym zdaniem, tkt~i

także gdzie indziej. Zbyt mf-

io przygotowania i podświadome

często lecz istniejące przecenia

nie własnych wartości. Rośnie

ono chorobliwie i nieproporcjo-

nalnie szybko w stosunku do o(Ł=

niesionego tu i ówdzie jakiegoś

czyli. Zapewne. Każdy tam osta- \ sukcesu. Brak jest w takich wy

tecznie pewnie ma trochę racji, • padkach rzetelnej oceny własnych

podobnie jak i opinia sportowa, \.wartości, ważna jest wówczas

że się zżyma. Że twierdzi, iż za- dynie wymowa cyfr i dodatnich

miast iść do przodu

Tak nie jest.

ALe nie twierdzimy, że jest już

zupełnie dobrze. Zło tkwi cią

gle jeszcze w niemożności całko-

witego wybrnięcia z impasu. Je-

seśmy w okresie kształtowania się

form organizacyjnych naszego

sportu narodowego. Praca to ol-!

brzymia. Znajdujemy się obecnie j

w stadium niejako przejściowym,

który z natury rzeczy musi mieć

mniejsze lub iciększe usterki.

Wynikiem bywają czasem impro-

wizacje, lub poczynania mające

jeszcze cechy przypadkowości.

ZOBACZYMY CZESKĄ SLAVIĘ -

PRAGA. (Obsł. wł.) — Czeskie drn-

żyny piłkarskie wybierają się. na turnee

po Polsce. Wicemistrz S!avia grać bę-

dzie w dniu 11.7 we Wrocławiu z repre

zentacją Dolnego Śląska, w dniu 14.7

w Warszawie z Legią, w dniu 17.7 w

Krakowie z. Wisłą i w dniu 18.7 w Cho

rzowie z Ruchem.

Bohe-mians rozpocznie turnee meczem

z Wartą w dniu 18.7 w Poznatu, w

dniu 21.7 gra w Krakowie z Wisłą, w

dniu23.7wLodzizŁKSi26.7wKa-

towicach z nieustalonym jeszcze prze-

ciwnikiem.

karnego), dla pokonanych Patkolo—

2. Sędziował ob Gryniecki. Widzów

ok, 3 tysięcy.

w Warszawie 1 — 4 lipca
W dniach 1—15 lipca br. Polski

Związek Tenisowy organizuje w War-

Delegatem Polski na Kongres FIFA

owa Fede

i nej), który odbędzie się

j 27 — 28 lipca w Londynie, będzie inż

Przeworski.

W T ••j Wiguiiiiiujw TT " Uf

konkurencyjny mecz w Bytomiu po.nip-1 szawie na kortach WKS „Legia", przy

dzy tanit. Polonią a Ruchem.

Ponadto odwołano wyznaczony na

najbliższą niedzielę mecz z cyklu o pu-

char Ziem Odzyskanych Opole — Po-

morze Zacli. na prośbę Szczecina, któ-

rego zawodnicy biorą udział w mistrzo-

stwacli Związków Zawodowych.

ul. Myśliwieckiej 4 obóz kondycyjno-

wyszkoleniowy dla juniorów tenisowych

obojga płci w wieku od 14 do 18 lat.

Na obóz zostało powołunych 48 najlep-

szych. tj. najbardziej zaawansowanych

juniorów z całej Polski, w tym 28 ju.

niorów z Klubów Związków Zawodo-

wych i Wojskowych. W czasie obozu

zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski

Juniorów w dniach 1 — 4 lipca br. w

następujących konkurencjach: 1) gra

pojedyncza juniorek, 2) gra pojedyncza

juniorów, 3) gra podwójna juniorów.

ŁÓD2, 29.6. (tel. wł.) — Dorocz- I

nym zwyczajem w ramach Tygodnia j

Ligi Morskiej rozegrane zostało spo j

tkani© piłkarskie - między „Widzę j

wem" a ŁKS-em o puchar przechod- [ „ . . M

,

' (Międzynarodowa Federacia Piłki Noz
ni prezesa Mieiskiei Kady Narodo- „ , . . j•u
.... . w;i i , 'tieil. ktorv odbedzie się w dniach

we) Andrzejaka. w ub. roku puchar

zdobyła drużyna „Widzewa".

Mecz zakończył się zwycięstwem

„Widzewa" w stosunku 3:2 (1:1). Oba j

zespoły wystąpiły w swych najsilniej

szych ligowych składach.

Gra stała na dość dobrym pozio-,

Wojciechowski (Kraków) 6:3, 6:2; Ko- mie, jedynie w pierwszej połowie.

zlowaki (Kraków) — Cieszewski '"'Ca-' „Widzew" potrafił lepiej wytrzymać j

lowice) 6:2, 6:1; Magierówna (Katowi-'spotkanie kondycyjnie i z rzutu kar

ce) — Kubnłanka (Kraków) 6:4, 2:6,' nego zdobył bramkę.

6:4. J Najlepszym graczem na boisku był

W grze podwójnej: Radżio, Kudliń- prawy obrońca ŁICS-u , Włodarczyk.

ski (Warszawa) — Cieszewski, Licis Bramki dla ,,Widzewa" zdobyli: Pa-

(Kutowice) 6:4, 6:4.t wlikowski, Cichocki i Fornalczyk (z

cofamy się. punktów, a nie zasada, dzit

ki której padły. Często właśni-'

okazuje się, że jest krucha i nis

wytrzymuje dłuższej próby. Czę~

sto okazuje się, że byu w tpi-a

trochę sportu, lecz brakowano

kultury wychowania fizycz-

nego. Bez niej daleko nie dojdzm

my. Nie łatwo do tego dojść, lecz

tymbardziej powinno to być pof*

sją sportowca z prawdziwego zda*

: i rżenia.

j j«fAMY ciągle jeszcze olbrzu*

j 'Vi mie zaległości do odrobię-

iniai nader szkodliwe i megaxo»=

mańskie wyrasta niekiedy poje-

cie żeśmy je w wielu wypadkach

odrobili. Jeśli już jednak byv:&

nawet tak, że z czystym sumie-

niem można osądzić, iż istotnie

jest jakieś wartościowe osiągnien

cie o trwałej podstawie, to jest in

zaledwie fragment wielkich z

dań mnożących się ustawicznie i

być może nie dosięgłych dla

nego pokolenia.

Kultury wychowania fizyczne-

go nie można mierzyć jedyt.
^

mniej lub więcej udałym sierpi e

(na punkty) z prawej, strzelc

precyzyjnie bramką, sekundą i:

chwyconą na chronometrze.

cią przybyłych na imprezę v:u

dzów, liczbę zmobilizowanych

kasie złotówek, nawet ilośr:_.

zwycięstw, ba — nawet rekor-

dem. Są to niewątpliwie etemer-

ty jej składowe, lecz przede

wszystkim jej funkcje. Brak "do-

brze okrzepniętej zasady vy-j

twarza kruchość wszystkich tych

wypadkowych.

Warto jest na te sprawy poło-

żyć obecnie szczególny nacisks
•pielęgnować je możliwie jak naj*

staranniej i powszechnie, abyś =

my się przestali szamotać w krę~,

gu, że tak to ol&reślimy. technicz-

nych lecz zaskakujących nas nis-

powodzeń. (Sg)

padesfec w Wcresrawi©

Zif
P1U , . . ..„ , „ ! Jun,orow . gra podwójna juniorów. ; HJa stadionie „Pogoni" w Katowi
eolski Związek Piłki Nożnej zamie- R„ ,. . ,„«-.,. ,

_„ „ ,_„„ j-• jii,- , «ozgrywki odbędą się: dzis w czwar- cach odbyło się tradycyjne spotkanie
rza wprowadzić od 11 lipca br. począw- t-U „„J ,' . . . , ,, ... v ,. ,

.

leK
— godz. lo (otwarcie mistrzostw), lekkoatletyczne Kraków — Śląsk, wy

Itisk lepszy niź Kraków
Kiszka wyrównał rekord na 100 m.

szy
— dwu — wzgl. trzytygodniową

przerwę w rozgrywkach Klasy Państwo-

wej, w czasie której drużyny oraz za-

wodników ligowych obowiązywałby bez

względny zakaz gry.

Projekt ten spowodowany został nad-

miernym przemęczeniem zawodników

naszej extraklasy i rozpatrzony będzie
na najbliższym posiedzeniu Wydziału
Gier i Dyscypliny PZPN.

W wypr-
1 ' -i ogłoszenia zakazu gry,

wszelkie kontrakty krajowe zawarte

przez kluby li^we na ten okres czasu

zostałyby przez Zarząd PZPN anulowa-

ne. W ten sposób kluby Klasy Państwo-

wej uniknęłyby płacenia odszkodowań

6woi"> kontrahentom.

\B-53S47

w piątek 2 bm. — godz. 10 i 16, w so- grane przez gospodarzy w stosunku

botę 3 bm. — godz. 10 i 16, w niedzie- 124:121.

lę4bm. — godz. 10 (półfinały) i 16 Doskonale przygotowana bieżnia o-

(finały). raz w;atr pozwoliła na uzyskanie do

i brych wyników w biegach krókich.

W Krakowie odbył się trzydniowy
100 m Kiszka (Śląsk) wyrównał re

turniej tenisowy juniorów Warszawy. Polski — 10 ,6 sek.; Hejducka

Krakowa i Katowic, zorganizowany Przebiegła 100 m w b. dobrym czasie

przez krakowski OZT. ; 12,5.

Spotkania przyniosły następujące re-' Spotkanie miało bardzo emocjonu-

zultaty: mistrz Polski juniorów — Ku- przebieg, ponieważ prowadzenie

dliński (Warszawa) — Christ (Kra- 00 Wika konkurencji, zmieniało się.

ków) 6:3, 6:3; wicemistrz Polski Ra- Ostatecznie wygrali ślązacy dzięki te-

dżio (Warszawa) — Kozłowski (Kra- mu
-

ie sztafeta olimpijska Krakowa zo

ków) 6:2, 6:4; Licis (Katowice) —

st
ała zdyskwalifikowana za skrócenie

toru przy zmianie na 800 m.

Wyniki techniczne:

400 m pl.: 1) Puzlo (Kr.) «0, 2) Hzoż-
nlczok (Si.) - «i sok,: 100 m koblat: Hej.
ducka(St.) - 12,5, 2) Mltan (Kr.) - 12,?;
100 m mężczyzn: 1) Kiszka (śl.) — io«.

DOIRZAAIKA PRZEKROCZYŁA... 40-Kf

«0.51 r:uella dysklam Dobrzańska w War-

szawie, startując poza konkursem na mi-
strzostwach Polski głuchoniemych.

2) Będkowski (Si.) — 11,1; Kula mężczyzn;

1) Praski (SI.) — 14,58, 2) Makulec (Kr.)—

12,92; 1500 m: 1) Wlderski (Kr.) — 4:15,6 ,

2) Siekański (śl.) — 4:20,15; wzwyż: 1)
Dręgjewlcz (Kr.) — 1,67 , 2) Wlprzyckl (SI.)
1,67; 800 m kobiet: 1) Bulżanka (Kr.) —

2:415, 2) Grabczyńska (Kr.) 2:44,5; kula

kobiet: 1) Bregulanka (SI.) 11,00, 2) Szen-
dzielorzówna (śl.) 10,33; 400 m: 1) Wldoi

(Kr.) 52,6, 2) Puzlo (Kr.) 53,0; wzwyż ko-

biet: 1) Pankówna (SI.) 1,42, 2) Mltan

(Kr.) 46,7; 4x100 m mężczyzn: 1) śląsk
45,1; 2) Kraków 46,7; w dal kobiet: 1)
Legutko (Kr.) 5,20, 2) Hajducka (SI.) 4,99;
dysk mężczyzn: 1) Praski (SI.) 44,05; 2)
Makuloc (Kr.) 40,24; 200 m kobiet: 1) PI-

wowarówna (śl.) 28,1, 2) Wolańska (Kr.)
23 5; w dal mężczyzn: 11 Kiszka (śl.) 6B5,
2) Sorallnl (Kr.) 653; dysk kobiet: 1) Sta-

chowicz (Kr.) 33,75, 2) Łaptat (Kr.) 32,11;
5000 m: 1) Wlęcok (Kr.) 16:44,3 , 2) Olszaw-
ski (śl.) 17:05,6; 4x100 koblat: 1) Kraków

53,7 , (śląsk — zdyskwalifikowany); tycxka:
Mucha (śl.) 3,00, 2) Mojcharczyk (śl.) 3,00;
oszczep: 1) ^Szendzlolorz (SI.) 53,14; 2)
Kurek (Kr.) 51,15; olimpijska: 1) Slqsk —

3:31,6, (Kraków — zdyskwalifikowany);
oszczep kobiet: 1) Stachowicz (Kr.) 38,07,
2) Szendzlolorzówna (SI.) 34,55.

Pierwszy dzień piętnastych mistrzostw

Polski głuchoniemych przyniósł kilka

sensacji. Dobrowolski (Warszawa) po-

prawił własny rekord Polski z 1938 r.

w pchnięciu kulą o 5 cm; w biegu na

60 m kobiet Kujawa (Poznań) uzyska-

ła czas 8,8, co jest także nowym rekor-

dem Polski. Poprzedni należał do Le-

wińskiej (Warszawa), i ustanowiony zo-

stał w 1939 r. W tej samej konkurencji

Gródecka (W-wa) wyrównał'a siary re-

kord. Trzecią niespodzianką było wy-

równanie rekordu Polski przez Czerni-

szewskiego (W-wa) w biegu na 100 me-

trów.

WYHIKI:

Mężczyźni 100 m: 1) Czernlsiewskl (W-wa)
11 8; 2) Konderko (W-wa) 12,1; 3) Rlabcew

(W-wa) 12,6; 400 m: 1) Sawicki (W-wa)
58,4; 2) Perzyna (W-we) 58,5; 3) Bałdeckl

(W-wa) 59,0 , 1500 m: 1) Witt (W-wa) 4:37,0;
2) Pastornok (śląsk) 4:38,9; 3) Wójcik
(W-wa) 4:41,8, 5000 m: 1) Gajdo (W-wa
17:09,4; 2) Pastornok (śl.) 17:27,6; 3) Sta-

rowicz (Kr.) 17:46,6, 4x100 m: 1) Warszawa

49,5; 2) Kraków 52,6; 3) Bydgoszcz 52,8 ,

110 m pl.: 1) Szyszkowskl (W-wo) 210; 2)
Sawicki (W-wa) 21,2; 3) Pusz (Kr.) 21,3 ,

Kula: 1) Dobrowolski (W-wa) 10,32 (nowy
rek. Polski); 2) Czubak (W-wa) 9,24; 3)
Pusz (Kr.) 7,20, oszczep: 1) Pusz (Kr.)
37.90; 2) Czubak (W-wa) 37.21; 3) Łoża

(śl.) 36.90, w dal: 1) Kondarko (W-wa)
572; 2) Czernltzewskl (W-wa) 547; 3) Pusz

(Kr.) 528, sztafeta olimpijska: 1) Warszawa

3:53,0; 2) Bydgoszcz 3:59,8; 3) Kraków

4:05,0 .

KONKURENCIE ŻEŃSKI!
60 m: 1) Kujawa (Pozn.) 8,8 (nowy re-

kord Polski); 2) Gródecka (W-wa) 9,0; 3)
Kaluszowska (W-wa) 9 2, 200 m: Kujawa

(P) 31,3; 2) Gródecka (W-wa) 32,0; 3) Ke-

tUBzawska (W-wa 32,2, kula: 1) Sieeiko

(W-wa) 7.27; 2) Walczak-Gajdowa (W-wc
6.96; 3) Ciepła (Pozn.) 6.73, oszczep. 1)
Kujawa (P) 19,91; 2) Kllmczewska (W-wa)
16,64; 3) Napleracz (Kr.) 16,32, wzwyż: 12

Brzózka (P) 119; 2) Kujawa (P) 115; 25

Bryoiówna (P) 115.

W klasyfikacji zespołowej po pierw-
szym dniu zawodów prowadzi w konku-

rencji męskiej Warszawa 171 pkt. p ^ć
Krakowem 61 i śląskiem 34 pkt. w kon-

kurencji żeńskiej: Poznań 64, przed War-

szawą 46 i Śląskiem 8 pkt.

DRUGI DZIEŃ ZAWODÓW
Kobiety: 100 m: 1) Kujawia (P) 14.»: 2)

Gródecka (W) 15,0; 3) Kotuszewska (Wf
15,1.

500 m: 1) Todzlejczyk (Śl.) 1:36,i, *)
Brzóska 1. (P) 1:41,2; 3) Brzóska T (P)
1:43,8.

4x100 m: 1) Warszawa 61,6; 2) Poanań

62,0; 3) śląsk 62,9 .

W dal: 1) Kołodziejczyk (SI.) 2 )
Kujawa (P) 399; 3) Kotuszewska (W) 595.

Dysk: Gajda (W) 20,82; 2) Bryslówna (P)
20 44; 3) Sieczka (W) 19,64.

Męiezktnl: 200 m: 1) Czarniszewski (W)
24 8; 2) Konderko (W) 25,0; 3) Rlab. - zaw

26,0, 800 m: 1) Wójcik (W) 2:15,0; 2) Pe-

rzyna (W) 2:15,3; 3) Witt (W) 2:17,6 .

10.000 m: 1) Gajda (W) 36:15,0; 2) Sto-

rowloc (Kr.) 37:54; 3)Mackowakl (Kr.) »»•

4x400 m: 1) Warszawa 3:55,6; *)
goszcz 4:08,4; 3) Kraków 4:10,6. <

Wzwyż: 1) Kondarko (W) 150; » M« lu
-

ra (P) 145; 3) Czornlszowskl <w> 1 " b "

,

Tyczka: 1) Pusz (Kr.) 250; 2) *»a

240.

Dysk: 1) Dobrowolski (W) ».MJ «

(Kr.) v26,39; 3) Łoza (śl ) 25 ' 30
',.. U1

W klasyfikacji ogólnej zwycięży^ War-

szawa 396 pkt. ~

Krakowem 133.

Poznaniem 133 I
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DANIA — POLSKA W KOPENHADZE 3:0

Kopenhaga, 28 czerwca.

Trzeba przyznać — Polskie Radio

miało dobrego nosa. Gdy już raz

zdecydowało się transmitować między-

państwowy mecz piłkarski za granicą, to

«kurat wpadło na... Kopenhagę. Można

wyobrazić soMe przyjemne uczucie kol.

Dobrowolskiego, gdy otwierając mikro-

fon zwiastował słuchaczom radosną

wieść, że jest już 4:0 dla... Duńczyków.

Gdyby wszystkie przyjemne słówka, ja-

kie pitdły w tym momencie spełniły się,

ani jeden piłkarz niie wrócił by zapew-

ne cało do kraju. Nie hył to jednak o-

statui krok na drodze krzyżowej spike-

ra. Musiał jeszcze czterokrotnie wraz ze

Skromnym wybierać piłkę ze siatki i

nie mógł nawet zdobyć się na naśladow-

nictwo historycznego już przedwojenne-

go powiedzenia: „szkoda, że państwo nie

możecie tego widzieć' 1
.

Przypuszczam zresztą, że nie wielu ze

słuchaczy byłoby żądnych widoków, ja-

kie przed oczyma Polaków rozwijały

aię z perspekty wy stadionu Idrolparkeii.

Dumania z kopenhaskiego bruku
norwescy, oglądając mecz. Całe szczę-

ście, że mają za sobą długoletnią karie-

rę piłkarską. Wiele widzieli i wiele prze.

żyli. Przeżyli też dwucyfrową klęskę w

Sztokholmie, to też umieją wczuć się w

tego rodzaju wypadki, które mają głęb-

sze podłoże, niż... zwykła nieudolność.

CO BYŁO 'i

Co było jednak w rzeczywistości? Ja-

kim cudem zrobiła się fatalna ósemka?

Mad tym próbowaliśmy się głowić w cza

«ie niedzielnej wycieczki do Hornebek.

Suszył sobie głowę kapitan Alfus, kiwał

nią Parpan i mędrkował niżej podpisa-

ny. Do wspólnego wniosku nie doszliś-

my, gdyż nie było ku temu nastroju na

ławeczce przed plażą i rozswawolnionyin

morzem. Z Parpanem stwierdziliśmy zgo-

dnie, że było gorzej, niż w Belgradzie.

Nie chodzi o jedną bramkę więcej, ale

o styl gry. Tam przynajmniej w drugiej

połowie drużyna zebrała się i pokazała

zęby, nie mówiąc o wielu sprawnych ak-

i na tymi odcinku martwy punkt, okazu-

je się, że radość była przedwczesna. —

Okazuje się również, że każdą sygnali-

zowaną przed meczami słabszą formę

należy przyjąć za prawdziwą monetę i

nie lekceważyć jej. Tylko gdy chodzi o

obrońców, to rSeczywiście jesteśmy na

bezrybiu, na którym nie widać nawet...

raków.

A właściwie raków nie brakło na bo-

isku kopenhaskim. Gracze nasi powró-

nie żałują wysiłków, by naciągnąć fakty

do potrzebnego im dowodu. W ogniu

sportowej walki samooszukiwa-nie się da-

leko nie prowadzi a później jest tym

większy kociokwik. Nie przypuszczaliś-

my wprawdzie, by w Kopenhadze dojść

mogło aż do takiej katastrofy, niemniej

jednak trzeźwa ocena ostatnich wyda-

rzeń w piłkarstwie nakazała ostrożność

zarówno gdy chodziło o wv=tpp duński,

jak i Igrzyska Olimpijskie. Obawy
ciii do starej metody cofania się przed j rażone przed wyjazdem sprawdziły .- ie,

przeciwnikiem posuwającym się z piłką. ; gdyż nie ma cudów, gdy nie posiada sir

Przyczyna tego tkwiła zapewne w oba-' w danej chwili odpowiednich zawodni

wie, by w razie bezpośredniego ataku i ków.

nie skompromitować się. Ale na to nie ! ^

ma rady. Przeciwnika, mającego w po-j DZIĘKUJEMY

siadaniu piłkę nie W0lf)0 pozostawiać w Jeśli wydawało się, że przyjęcie sitofc-

spokoju, gdyż każdy atak opóźnia tein- holmskie było szczytem v\ jzystkieau. io

po jego posuwania się

biłjzowanie rezerwv.

i umożlh

SŁUSZNA DECYZJA

w niego wlazło.

— A po szóstej bram chciałem so-
'

NIE MA TO JAK TRENING

Zawsze to dobrze mieć trening! Pod-

różując z naszymi piłkarzami od Półno-

cy na Południe miałetm już możność u-

©dpornić się na wszelkie katastrofy. Bel-

grad był bardzo dobrą .- «kolą, to też w

Kopenhadze po kilkunastu minutach na-

stawiłem się na wielobraimkową falę, li-

cząc w skrylości ducha, że może jeszcze j hic już zakryć oczy
— wywnętrzu się p.

tradycyjna już druga połowa przyniesie j Mieczysław, przypominając szydzącemu

jakieś odrodzenie. VF pierwszych chwi-' P- Alfusowi jak to nie wiedział gdzie n-

lach po przerwie wyglądało też na to, J kryć głowę w czasie ostatniego lania, ja-

ale gdy nawet z kilku lepszych zagrań kie Kraków sprawił Śląskowi.

nic nie wyszło, byłem już przygotowany TYLKO SPOKOJNIE

na najgorsze. I,,,,. .. ,

. I Dogaduszki te straciły ostrze w uru-
A najgorsze na-taniio w ostatnich , , ...

. . i glin dniu. w pierwszym byty mniej mi-
dziesięciu minutach, kiedy piłkarze na- |, , , ,

•
, ,„

• ; le. Jeuen szuka! winy w drugim, lwo-
tsi bronili się rękami i nogaimi, kiedy i r

- iii•i •i • i
' i rzyiy się bloki lossme, mające na celu

przed jeszcze wyższą katastrofa chroniło . , ic,T. , . , ,

.•
- I obronę „swojaka . Naturalnie absurd.—

jakieś zabłąkane —

na szczęście — ko- "

Kopenhaga pokazała, że i na t>m połu

można przewyższyć doskonałość. Duński

i Związek rozwinął laką go-śr°']ii!»ść i sei-

i deczriość, że d.:b:aj już robi iirm się

niewyraźnie, gdy pomvślini;, w jaki

sposób będzie można choćby w części

; zrewanżować się w miszczontj Warwa

Wypadek kopenhaski wykazał, jak
cjach w okresie jugosłowiańskiej nawał- j słuć2mie zroM pZpN reaygnuj,c 2w>.'

nicy. Tutaj była wprawdzie również lep. I jawk do Londyllu j jak maJo racji mie.

sza druga połowa, ale dzień był widocz- ^

kl6rav wvlicBvli już dokładnie jak 1 wie. Prezes, ad.vnkat Frederlksea, «a,z

me zapeszony i nic nie chciało wyjść, j to dojdziemy przynajmniej do półfina-
:

stały towarzysz wice,Prcz. Johan,,,, byli-

Nawet ładne strzały Cieślika. A poza , ,u> Piłka jest akręgla ; nie naIeiy lek. « by najchetniej wybrali się na poszuk. -

tym te ostatnie kilkanaście minut pozo- j cewaźyć ia,(lnego przeciwnika, a przede ! wanie ptasiego mleka, zre-hić gościom j

stawić musiały fatalne wrażenie. | wiZystlkim nie brać krajowych miarek 1
swym jaknś przyjemność. Pełne Serdecz-

Graca twierdził, iż sam nic wie, co pl.zy ocenje międzynarodowych imprez.
' ilości i taktu zachowanie sśę gospodarzy

Dobrze będzie jeśli pomyślą o tym licz- ułatwiło w wielkim stopniu przetrawie-

ni amatorzy londyńskich wrażeń, którzy nie goryczy klęski.

lano, obcas czy nastrzelona pierś.

SKOŃCZYŁO SIĘ NA STRACHU

Najpiękniejszy strzał meczu minął bez

efektu. Nie padła z niego bramka, ba

piłka w ogóle nie doszła do sanctuarium

polskiego. Gdyby osiągnęła cel, żal by-

łoby mi rąk Skromnego, względnie nie

wiem, czy siatka okazała by się dostate-

cznie wytrzymała. Autorem atomowej

bomby był zdaje się, Aage Hansen, a u-

nicestwii ją Lundberg, znalazłszy się na

linii strzału. Całe szczęście, że wpadła

właśnie na niego. Dwumetrowy wielko-

lud mógł wytrzymać uderzenie, nawęt

raie skrzywiwszy się.

TRÓJOSOBOWE WCIELENIE

A propos Lundberga jest on on fant

terrible piłkarstwa duńskiego. Przed me-

czem opowiadano mi, że jest pomysło-

wym, wysoce inteligentnym piłkarzem,

tylko odznacza się... powolnością. Szyb-

kość nóg nie idzie w parze z błyskawicą

myśli. Mówiono też, że nie uniie wyko- j

. n ać precyzyjnie swoich zamiarów.

Tak mówiono, a okazało się zupełnie

co innego. Lundberg nie tylko umiał, ale

robił wszystko doskonale, to też gdy po

meczu próbowano ze strony duńskiej u-

iimiejszać jego wartość, wyszedłem już

z „nerw". Powiedziałem jednemu z dzia-

łaczy duńskich, że prawdopodobnie sami

nie widzą co posiadają. Zapatrzeni we

•wzory angielskie, gdzie środkowy napasł

nik jest przede wszystkim tankiem, ła-

miącym zaporę, nie widzą wartości Lund

berga, który ni<$znu szablonu i próbuje

zrobić z piłki nożnej coś więcej niż rze-

miosło! Gra jego to iskierki swoistego

geniuszu.

Tajemnica niechęci do Lundberga wy-

jaśniła się później. Ton uroczy stuikilo-

wy młcdzicniaszek jest nie tylko pilka-

l-zerii, ale w dniu meczu otrzymał dy.

płoni lekarski. Lundberg jest nie tylko

lekarzem, ale i powieściopisarzem. A © -

bok praktyki lekarskiej i poetyckiej, wy-

konywać będzie i nadal zawód dzienni-

karski jako .. i aktor sportowy pisma,

wywodzącego się z ruchu oporu „Infor-

mation". I tu doszliśmy do sedna. Pił-

karz Lundberg nie zawsze zgadza się z

tym, co robi przełożony Związek i daje

temu wyraz jako pilkarz-redaktor.

A w tej właśnie roli często i gęsto

„przeczesuje" panów z komitetu selek-

cyjnego, których jest aż siedmiu i któ-

rzy do niedawna nie mieli zbyt dobrej

Prasy. Szczegóbiie po meczu z Norwega-

mi, który poszedł Duńczykom mocno do

•wątroby. Miłość i sympatia skandynaw-

ska swoją drogą, a ambicja wygrania to

znów inn® sprawa.

CI „LEPSI"
— Czy macie lepszą drużynę, niż w

Oslo?
_

oto było pierwsze pytanie, ja-

kie postawili mi panowie z Norweskie-

go Związku, przemiły prezes Reidar

Dalii ze swoim drugim „ja" Asbjiini

Halvorscnem.

Odpowiedź nie nastręczała trudności:
— Rozumie się samo przez się'. Wyo-

brażam sobie co pomyśleli - przyjaciele

Należy mieć trzeźwy pogląd na siprawę

i na tyle obiektywizmu, by móc wyłu-

skać prawdę nie oglądając się na taką,

czy inną barwę klubową. Można np. łu-

dzić się, że tworzy się najlepszą linię po-

mocy w Polsce, ale nie znaczy to, by nie

było w Polsce pomocników, litórzyby

przewyższał; jednego czy drugiego z le-

go trójc/.łonowego łańcucha. I dlatego

żałujemy, żi: Szczurek nie zmienił w pe-

wnym momencie Jabłońskiego. Jeśliby

nie poprawił sytuacji, to nupewno nie

pogorszyłby jej, a warto było zobaczyć,

co przedstawia obecnie pomocnik Legii,

tym bardziej, iż inainy przed sobą jesz-

cze klika spotkań międzypaństwowych.

TAKTYKA RAKA

Przyczyn, które doprowadzają do lego

rodzaju katastrof jest więcej, niż jedna.

Zajmiemy się nimi w spokojniej, domo-

wej atmosferze, gdy ż Kopenhaga nie na-

straja do studiów tak „poważnych" pro-

blemów. Jednak dziś już stwierdzić mo-

żna, że sprawa obrony jest nadal najpo-

j ważniejszą bolączką. Był moment, w

'którym wydawało się, iż przełamaliśmy

razem Skromny

berę,

był szybszy, niż środkowy najiastnik Duńczyków Liuid.

i pifka znalazła się. w dobrych rękach.

Af „KOtlN" — „G WARDIA" 4:3

SZCZECIN 29.VI (Tell wf.) — Z okazji
. Dni Maria" rozegrano w Szczecinie spot-

kanie Dilkarskie miedzy miejscowa
..Gwardią", a czeskim zespołem AF „Ko-
lin".

Mecz zakończy! się po ładnej grze, za-

,-fiiżonym zwycięstwem gości w stosunku

4:3 (3:?). Br?mki dla Czechów strzelili:

Kopnar — 2, Zdenek i Kucer* — 1. Dla

qofp'00'fny wszysWe bramki strzelił

Wielga. Widzów 8 tysięcy.

POZNAŃ — WARSZAWA 3:2 (2:1). Bramki dla Poznania zdobyli:

w22mAnioła,w39mPolkazkarnegoiw63mCzapczyk.Dla

Warszawy strzelcami byli: w 26 m Borowiecki i w 68 m Szczurek.

Posnań: Tomiak; Weiss — Wojciechowski, Słoma — Tarka — Kazi-

miercząk, Palka — Apjoła — Trzebiowski (Czapczyk) — Białas (Gen-

dera) —• Chmieleclri. Warszawaj Skromny, Serafin — Maruszkiewicz.

Wcśko — Szczurek — Wiśniewski, -Olszewski — - Borowiecki — Kau-

ton — Cyganik — Mcrdarski.

Warszawa pogrzebała zupełnie swe szanse na zajęcie pierwszego

miejsca w grach o puchar im. Kałuży, przegrywając nieoczekiwanie,

lecz zasłużenie z reprezentacją Poznania,

Nieoczekiwana porażka Stolicy ma |

swa źródło w-'słabej grze pary obroń-

ców oraz w indolencji strzałowej na-

padu, w którym zawiódł zupełnie środ

kowy Hauton. Nie porafił on powią-

zać swej linii w jedną całość, grał bo-

jaźliwie i bez serca, a przy tym w pa

ziemię Aniołę.

ustawienie piłki do strzału. Tak moż-

zwycięstwa. Nikt się nie bawił w hy-

perkombinacje, nie było marudzenia

przy piłce, starano się zawsze odsyłać

ią szybko do przodu. Taktyka ta, po

zbawiona wprawdzie fineżji, okazale

oznamowi 2:3
został po przerwie zmieniony przez kuje tylko wypadami. Jeden z takich

Czapczylta, drugi natomiast zademon- wypadów wywołuje na tyłach War-

strował dużą szybkość, agresywność szawy dużą dezorganizację. Skrom. y

i mimo małego wzrostu potrafił nieje wybiega, goni za piłką, którą dostaje

dnokrotnie zagrozić bramce warszaw- C^czurek. Środkowy pomocnik naizu-

skiej. pełniej niepotrzebnie odsyła piłkę w

Białas do chwili kontuzji grał do- pole, bije ją za słabo, Anioła łapie 53⁄4

brze, uwijając się po całym boisku i ł>.a nogę i strzela do pustej .bramki,

siejąc niepokój "na tylach 'jgospojćtarży,' -W 22 ni. Poznań prowadzi 1:0.

dobrze sekundowali mu Anioła i Pol-1 Strata bramki zmusza gospodarzy

Ińi^l^fedśfa wyp&di - .słaJbieji ^iowni^dp^neigicańfejśż^ są

skutkiem dtiżej oci'ężałqśęŁ'.Cżapczyk,. : coraz^azęstśźe1 . i-w 26- m." Waśko, feió-

który po przerwie objął-kierownictwo | ry_ zawędrował aż do napadu,' ściąsa

napadu poznańskiego, wykazał. zado- na s.ebie'- obrońcę: i wybiegające

walającą formę.

WAŚKO TRZONEM

WARSZAWY

Tak samo, jak w zespole Poznania,

pomoc Warszawy była najlepszą for-

się zupełnie wystarczającym środkiem chociaż Szczurka widy-

na zespół warszawski.

Najlepszą formacją Poznania była

na robić, gdy przeciwnicy grzeszą po pomoc, w której pierwsze skrzypce

wolnością, ale formacje defenzywne grał środkowy Tarka, umiejętnie i spo

Poznania zaimponowały właśnie swą kojnie paraliżując ataki Warszawy,

szybkością, energią i dobrym startem Z bocznych Kazimierczak nieco lep-

do piłki. Do porażki Warszawy przy- szy * Słomy. Bramkarz Tomiak pew

czyniły się również dwa fatalne błę- ny i opanowany nie ponosi winy za P u
: ^LTek^pracował^rówkż'" ciężko',

A.. : IrtAm t-rtcT-fn- cTcynno nramU llhrnna rńwnlP7. nie , t ,

tym bardziej, że często musiał łatać

aliśmy już w' dużo lepszej formie.

Tou grze pomocy nadawał Waśko,

który równie energicznie rozbijał ata

ki lewej strony napadu Poznania, jak

popychał swych kolegów z napadu do

przodu. Waśko grał pełne 90 minut,

wykazując doskonałe przygotowanie

kondycyjne i dużą zaciętość w walce,

j wały dwie bramki.

I POZNANIACY BYLI SZYBSI

Poznań zaprezentował się w War

posiadająca może oswabadzającego wy-
, 1,. . , t_ 1 j i błędy, lakie popełniali obrońcy, ale

kopu, ale nadrabia ąca ten brali do- . . . , ,.

-

, ... i poza zawinieniem bramki, musimy za-

brym ustawianiem sie. .. .

• 1t
' ' I rzucic mu jeszcze niezbyt czystą grę,

Piątka ofenzywna Poznania przed-, ofiarą której :padł Białas. Omawiając
szawie zupełnie dobrze. Jest to druży stawiła dwie nowe twarze: Trzebiow ^

ten ^p^fc prosimy Szczurka na

na przede wszystkim szybka, która skiego i Chmieleckiego, Pierwszy oka !
przyS2j0Ś);( aby, nawet w wypadku, je

prostymi środkami dąży do osiągnięcia zał sic piłkarzem słabszego formatu i

CO SIĘ STAŁO?

śli foul nie był rozmyślny, zaintereso

wał się losem kontuzjowanego kolegi

i przyszedł mu z pomocą. W wypad-

ku z'Białasem, chociaż przebieg gry 11 ym animuszem. Szczurek idzie do ata

pozwalał Szczurkowi na zainteresowa i ku na szóstego napastnika, W śrnew-

nie się kontuzjowanym, nie skorzystał J ski staje się środkowym, pomocn 'ciem,

s 1 ebieobrońcę:

bramkarza; podaje piłkę Borowieckie-

mu, a ten, podobnie jak Anioła, sirzc

la do pustej bramki. Jest 1:1,

Poznań nie załamuje się, lecz na-

wet uzyskuje przewagę w polu. W 3'J
m. górne podanie jednego z pomocni-

ków, Poznania idzie w kierunku bram

ki Sk romnego Serafin stara się odbić

piłkę głową i zupełne nieoczekiwanie,

nie mogąc jej dostać, kieruje ją ręką

na aut. Sędzia dyktuje rzut karny, któ

ry egzekwuje" Polka. Silny strzał i Po-

znań prowadzi 2:1.

. W 40 >m.- Białas" w' zderzeniu ze

Szczurkiem ulega kontuzji kolana i aa

stępuje go Gendera.

. Po pauzie Poznań znów bierze ini-

cjatywę w.swe nogi, ataki Warszawy

są raczej sporadyczne. W 17 m. pięk-

na bomba Czapczyka odbija się od

słupka. W minutę później 'len sam

gracz mija Szczurka i z bliskiej odle-

głości zdobywa trzecią bramkę dla

Poznania. Jest 3:1.

Ale w tym, właśnie momencie reprt.

zeutacja Warszawy zaczyna grać z ca-

on jednak z tego, lecz z machnięciem

ręki oddalił się od leżącego przeciw-

nika. Nie zapominajmy, że boisko, to.

Wiśniewski poprawny, przy czym i

jemu musimy wypomnieć grę łokciem,;

która w drugiej połowie położyła na

ziemię Aniołę.

Miruszkiewicz i Serafin nie pokaza : fem pakuje ją do bramki. Stan

li w obronie żadnych rewelacji. Grali szansa,. że Warszawa'-wyrówna

ostro, ale zbyt wolno na szybkich na-

pastników Poznania. Skromny począt-

kowo niepewny, w miarę upływu cza

su błysnął dobrą formą.

Hauton przechodzi na prawego łucz-

nika, a miejsce jego zajmuje Borowiec

ki. Ataki .Warszawy suną raz po raz

pod bramkę Tomiaka i wreszcio w

23 m. Olszewski bije rzut rożny To-

miak piąstkuje w pole, ale Szczurek

łapie piłkę z powietrza i s'!nym strzs

Hic inetkif^o: V tośmc »/
zca sekundą padła pinia bramka i Skromny aż usiadł z ivruioma!.

ilcć sie o czym dyskutują Parpan i Janduda.

Możemy domy•

ATAK PASKUDZIŁ

Najgorszą formację stolicy tworzył;

napad. O Hautonic już wspomnieli-

śmy, do oceny pozostają się dwa tan-

demy: Borowiecki i Olszewski z Ma-

rymontu i Cyganik — Mordarski z Le

gii. Początkowo lepsi byli. piłkarze

Marymontu, którzy energicznie parli

do przodu. Jednak w drugiej połowie

gry dwójka Legii była bardziej szyb-

ka i zdecydowana, tak, że większość

ataków Warszawy szła lewą stroną.

PRZEBIEG GRY

[ Warszawa zaczyna grę z wiatrem i

I początkowo zdobywa sobie przewagę.

IAtaki jej jednak stopowane są dosko

nale przez Tarkę, który całkowicie

ł unieszkodliwił Hautona. Poznań ata-

nak dobre chęci nie zawsze wystar-

czają. Mimo niewątpliwej przewag- w

polu, napad warszawski nie może

być wyrównującej bramki i sędzia za-

wodów, p. Comber z Katowic odgivi-

zduje koniec meczu.

Sędzia Comber popełnił kilka rażą-

cych błędów i nie grzeszył zbytnią 11-

wagą, przepuszczając kilka widocz-

nych „rąk" defensywy Poznanir Wi-

dzów około 8.000. (gw).

:p§r
MEbi

1) Kraków

2) Warszawa

3) Poznań

4) Łódź

5) Śląsk
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PRZEGLĄD SPORTOWY

Nr SS

t kwiatem
ona pobije cię w pływaniu

Piękne rezultaty Biegu narodowego
Wojew. Śląskie na czele ogólnej klasyfikacji

2:49 Heidrich na 200 m klas. w dniu

6 sierpnia 1939.

20:48 Jędrysek na mistrzostwach

Śląska 8 lipca 1939 na 1500 m.

1:31,22 ,6 Zubowicz na 5000 m (jed-

nak nie na basenie, a na trasie: Jura
Żadna dziedzina sportu nie wykazuje w ostatnich latach takiego po-

stępu - jeśli chodzi o rekordy światowe - jak pływanie. j

Jedynie rekordziści bieżni, skoczni i rzutni mogą pod tym względem

rywalizować z rekordzistami basenów.

Wspaniale wyczyny 1 rekordy pływackie Johny Weissmullera uwa-

żane przed mniej wiecej ćwierć wiekiem za granicę możliwości ludz-

kich fjafco pierwszy zeszedł na 100 m. poniżej minuty I to bardzo

anacznie — 57,4 s.
— i na 400 m. poniżej 5-ciu minut — 4,57), zmie-

niały już !r'!ku właścicieli na 100 m w osobach Amerykanów Fic-

ka (56.4) i Alan Forda (55.9) oraz Francuza Jany'ego 55.8.

'

Inny „bóg" pływania Szwed Aine :

Borg, który już w 1924 roku poprawił Cyfry te najlepiej świadczą o pozio

na 400 m rekord samego Weissmtil- mie naszego pływania. Pocieszającym

lera na 4:54,7, znalazł pogromców objawem jest jednak poprawienie w(

swych wyników w osobach Francuza tym roku rekordu Polski na 300 m

Tarisa (4.47), Amerykanów Medica i

Smitha oraz „króla" obecnych rekor-

dzistów — Jany'ego 4:35,2.

Ogromny postęp zrobiono na dystan

sie 1.500 m. Podczas, gdy w roku

Olimpiady paryskiej (1924) Arne Borg

uzyskał czas 21:11,4, to w 1938 roku, , . ., .

,

1
. «• » •» I J ! ciężkich zmagań olimpijskich z pewno

Japończyk Amano ustanowił rekord; 7 . . j..T ••
t v

. . ,
•

t 1 t , scią w niejedne) konkurencji zostaną ... , .. , . ,

o dwie przeszło minuty lepszy, pły- . , , . , . , ; Igrzysk mógł sac zgłosić każdy amator.
jeszcze bardz'ej wyśrubowane.

1
. . , . j ł. •1

nąc 1500 m w 18:58,8. I..., , . . . . Zgłoszenia 1 koszty przejazdu załatwiały

Najstarszym rekordem światowym .

Znaczne postępy w ostatnich 20-tu ! kobiet je9t rekord Holenderki den L

latach wykazały i pływaczki. Gdy kie ^ Ouden na 100 m (64,6) ustanowiony w

dyś zdecydowanie królowały Amery- • 1 9 3 5 T. U mężczyzn najdłużej trzyma

kanki z Gertrudą Ederle, Madison, sję na liście rekordów świata wynik

Norelius itd. , to od 15-tu mniejwięcej' .Medica na 300 m (3:21,6).

lat wszystkie prawie rekordy należą; 1 polskich rekordów najstarszym

do przedstawicielek starego świat'a z jest wynik Jurkowskiego z Polonii

Holenderkami i Dunkami na czele. j Warszawskiej, który w 1929 roku prze

Gdy w początkowej „erze" Weiss- PtynM
m

w 1 godz, 38:42,6, a u

mullera uważano 5 minut na 400 m
' P aó

wyniki 7:13,5 i 9:46,2 na 400 i 500

m klas., ustanowione w 1935 r.

Wyniki lepsze od oficjalnych rekor-

dów polskich uzyskali:

ta — Jastarnia i z powrotem) w 1939

roku,

1:14,4 Dawidowiczówna na mistrzo-

stwach Śląska 1 sierpnia 1939 r.
— i

1:14,1 Dawidowiczówna w Ptfznaniu

5 lipca 1939 na 100 m dow.

mgr St. Zakrzewski.

29 lipca rozipoczną się w Londynie

uroczystości otwarcia XIII Igrzysk

Olim;•• " .jakich. Rekordowa ilość zawodni,

kćw, rekordowa ilość zgłoszonych repre-

zentacji narodowych, rekordowe tłumy

widzów, prawdopodobny deszcz rekor-

dów świata i olimipijokich, wszystko

przez Marchlewskiego i wierzymy, że
naw '. ż ?" ajbWa <f

wynik 3:55 jest daleki od ostatniej. ^^^^^T^JTZ

jego słowa.

Ucieszymy się bardzo, gdy inne re-

kordy ulegną również poprawie. Bo

rekordy światowe — choć bardzo wy-

górowane —

w roku przygotowań i

rozmachem wszystko, co osiągnięto do-

tychczas.

Jakże inaczej wyglądała pierwsza

Olimpiada nowoczesna, zorganizowana

w Atenach w 1896 reku. Nie znaino wów-

czas Komitetów Olimp" "skich, nie było

państwowych związków sportowych, do

Czy możemy wyobrazić sobie co by

działo się za 2 miesiące w Londynie,

gdyby każdy chętny mógł startować. Eli-

przyglądało się 60.000 widzów, cyfra,

która nawet dzisiaj budzi podziw.

Pierwsza Olimpiada ateńska zgroma-

dziła przedstawiciel' 12 narodów i obej-

mowała następujące konkurencje: 100

m, =100 m, 800 m, 1.500 m, maraton, 110

m. pł., skok wzwj'ż, skok w da!, trój-

skok, skok o tyczce, rzut lcuią, rzut dy-

skiem, wyścig pływacki na 1.500 211, ko-

larstwo, ••ermierka, gimnastyka, strzela-

nie, podnoszenie ciężarów, zapasy, tenis

na kortach ziemnych i tenis na kortach

trawiastych.

Największym entuzjazmem widowni

cieszył się finisz maratonu wygrany Ttrzeź

Greka Lovesa, pasterza z okolic Aten.

Gdy Loves ukazał się pierwszy na sta-

<7" '
- wybuchł szalony entuzjazm, a dwu

synów króla Grecji opuściło swe miej-

sca i towarzyszyło Lovesov.i w chwili,

kiedy przerywał on taśmę.

Licznie zjechali Amerykanie. Więk-

Na podstawie sprawozdań i protokó-

łów otrzymanych od Wojewódzkich, Po-

wiatowych i Gminnych Komitetów Wy-

konawczych Biegu Narodowego w tego-

rocznym Biegu * oka»ji „Święta Pracy"

wzięło udział 303.359 osób, z których

I 278,596 ukończyło biegi.

W stosunku procentowym do ilości

mieszkańców — biorąc pod uwagę ilość

kończących —

w klasyfikacji wo-

jewództw I-sze m«e
:

zajęło wojewódz-

two Śląskie wykazujące się 1,65%.

Największą ilością kobiet kończących

bieg wykazało się .również województw i

Śląskie cyfr® 9.13⁄4 na; 9.779 startujg-

; cyeli,

W klasyfikacji miasł wojewódzkich —

. również w stosunku procentowym do

'ilości mieszkańców I-szei miejsce zajął

s Białystok.

j Ogółem w Polsce Biegi Narodowe od-

• były się w 2.975-ciu miejscowościach w

i tym w 2.202 <->ninacli.

Wieś polska w „Biegu Narodowym"

reprezentować n była przez 102.825 ko-

biet i mężczyzn.

W klasyfikacji województw pod

względem ilości kończących bieg po-

Pomorskie 22.060 20.800

Wrocławskie 28.349 26 .671

Krakowskie. 37.118 34 .004

szczególne województwa zajęły następu-

jące miejsca:

Startowało Ukończyło

I
_ Woj. Ślęskie 50.288 46.475

II-

III—

IV-

V—

VI—

VII —

VIII-

IX—

X—

XI—

XII —

XDI-

XIV —

Poznańskie

Szczecińskie

Olsztyńskie

Łódzkie

Gdańskie

Białostockie

Lubelskie

38.583 35 . .035

13.865 12.707

7.097 5 .119

25.288 23.026

9.815 9.284

12.311 10.236

16.521 15.302

Rzeszowskie 13402 12.215

Warszawskie 17.998 17.411

Kieleckie 10.074 9 .381

. minacje trwałyby chyba całymi miesią- j»szość z raieh zgłoszona została przez

za granicę ludzkich możliwości, to po

kilkunastu latach, gdyż w 1940 roku

fenomenalna Dunka R. Hveger prze-

płynęła dystans ten w 5:00,1, a więc

zaledwie o jedną dziesiątą część se-

kundy gorzej, od granicy możliwości

mężczyzny.

REKORDY ŚWIATA KOBIET —

LEPSZE OD NASZYCH WYNIKÓW

MĘSKICH

Pływanie jest tym sportem, ktpre

koljiecie bodajże najlepiej odpowiada

i w którym najbliższa jest dorówna-

nia mężczyżnie. Toteż specjalnie się

dziwić nie należy, że kilka polskich

rekordów męskich ustępuje znacznie

rekordom światowym kobiet.

Rekordzistę Polski Jędryska na

400 m (5:13,5) o kilkanaście metrów

pokonałaby Dunka R. Hveger (5:00,1).

A oto inne wyniki:

cami, bo amatorów na przyjemną wy-

cieczkę byłoby tysiące.

W owych, zamierzchłych dla nowo-

czesnego sportu czasach, nde było jednak

wielu chętnych. Sport był nową rozryw-

ką, która z trudem zdobywała sobie

miejsce i prawo obywatelstwa.

A mamo to pierwszym Igrzyskom

TABEIA PORÓWNAWCZA REKORDÓW POLSKI I ŚWIATA W PŁYWANIU

Rekord Polski Rekord iwiata

Męiciyini
Styl dowolny:

100 m K. Bocheński 1.00,4 V. Jany Francja S5.8

200 m K. Bocheński 2.20 ,6 V. Jany „ 2.05 ,4
300 m Marchlewski 3.55 ,0 V. Jany „ 3.21 ,0
400 m Jędrysek 5.13 5 V. Jany „ 4.35 ,2
800 m Jędrysek 11.16,0 Mc Lane Ameryka 9.44 ,1

1000 m Jędrysek 14.06,6 T. Amono Japonia 12.33,8
1S00 m Jędrysek 21.13,8 T. Amono „ 18.58 8

4x100 m Yale Uniwersytet Ameryka 3.50 ,8
Reprezentacja ' 9.47 ,7 ' Japonia 8.51 ,5

4x200 m Polonia Bytom 10.32 ,0
Styl klasyczny

100 m Heidrich 1.17 ,0 R. Hough Ameryka 1.07.3

200 m Heidrich 2.52,0 Verdeur J. „ 2.35,0
400 ni Krauze 6.19,8 A. Heine Niemcy 5.43,8
500 m Heidrich 8.03,5 A. Heine „ 7.13 0

Styl grzbietowy
100 m Karliczek 1.14,2 A. Kiefer Ameryka 1.04,8
200 rn Kaliczek 2.44,0 A. Kiefer 2.19 ,3
400 m Karliczek 6.01,8 A. Kiefer 5.10 ,9

Rekord Polski mężczyzn

30n m Marchlewski 3:55,

1000 m Jędrysek 14:06,6

1500 m Jvdrysek 21:13,8

40P m klas. Krauze '6:19,8

400 m grzbiet. Karliczek 6:01,8

itd.

Rekord świata kobiet

300 m R. Hveger 3:42,5

1000 m R. Hveger 13:54,4

1500 m R. Hveger 20:57,0

400 m klas. Nel van Vliet 6:08,4

-<00 m grzbiet. RR . Hveger 5:38,2 i

{WJrntRMMijwHjiaiBa

Kobiety
Styl dowolny

100 m Kratochwilówna 1.15 ,4
Dawidowiczówna 1.15,4

200 m Kratochwilówna 2.54 ,3
400 m Kratochwilówna 6.23 ,5

4x100 m Reprezentacja 5.45 ,9
"Syl klasyczny

100 m H. Kaletta 1.35 ,0
200 m Bol!óv/na 3.23,2

*400 m Niedobecka 7.13 ,5
4x100 m „Piast" Gliwice 6.46,2

Styl grzbietowy
100 m Banaszewska 1.29 ,3
200 m , 3.18 ,4
400 m „ ¢.57 ,0

3*100 m Hakoah Bielsko 4.37,2
Styl. zmiennym Reprezentacjo 4.26 ,3

Willie d. Ouden Holandia 1.04 ,6

R. Hveger Dania 2.21 7

R. Hveger „ 5.00,1
Dania 4.27 ,6

Nel van V;ilet Holandia 1.18 ,2
Nel van Viliet „ 2.49,2
Nel van Vlliet „ 6.08,4

Cor Cint Holandia 1.10 ,9
Cor Cint „ 2.38 ,8
R. Hveger Dania 5.38 ,2

Holandia 3.42 ,4

•k luby, aby byli i tacy, którzy uciekli po-

pro-stu „na wagary" ze swych uczelni,

aby startować w Igrzyskach. Jeden taki

amator wygrał nawet rzut dyskiem osią-

gając... 29 metrów.

Nie było oczywiście mov o jakichś

dobrych, w znaczeniu dzisiejszym, wy-

nikach. Nie było żad.nych sprecyzowa-

nych stylów. W finale se.tki sensację

wzbudził zawodnik, który wykopał so-

bie doiki i przyklęki w momencie star-

tu. PczOr" '"'ch pięciu b>V;rp»*y Przybra-

ło linrdzo fantastyczne poay stojące.

POZNAŃ 27.VI (Tel. wł.) — Mistrzostwa

juniorów okręgu poznańskiego w lekko-

atletyce przy udziale 40 zawodników za-

kończyły się zwycięstwem Warty 158 pkt.

przed ZZK Poznań 69 pkt, ZZK Rawicz

18 pkt.. Tramwajarz Poznań 15 pkt. i AZS

Poznań 11 pkt. W poszczególnych konku-

rencjach zwyciężyli: 60 m Adamczewski

Warta, 7,4 sek., 100 m Woiniewlcz 11,5 sek.

w dal Ohnsorge Warta 6,29 m, 500 m Ma-

łecki Warta 1:14,1 , wzwyż Zagacki Warta

i Ohnsorge Warta po 1,70, 1-500 m Ma-

łecki Warta 4:52, dysk Ohnsorge 40,60, ku-

la Ohnsorge 11,94, oszczep Awis ZZK Po-

znań 37,54, sztafety 4X100 i 4x200 m wy-

grała Warta w czasach 48 i 1:43.

303.289 278 .596

W klasyfikacji pionów, biorąc pod

uwagę ilość osób kończących bieg ko-

lejność przedstawia się następująco:

1. Szkoły,

2. „ Służba Polsce",

3. Związek Samopomocy Chłopskiej,

4. Organizacje Młodzieżowe,

5. Wojsko,

6. Związki Zawodowe»

7. „Gwardia",

8. Kluby Sportowe.

• czyste rozdanie nagród zwycięzcom

na szczeblu Pionów odbędzie się dnia

122 lipca br. we Wrocławia podczas Kos.

; gresu Związku Młodzieży Polskiej,

i RozłJanie nagród na szczeblu Woja.
• wódzłw i Powiatów winno nastąpić

również w dniu 22 lipca,

i Odpowiednie wykazy nagrodzonych

i przesłać należy do Centralnego Komi-

tetu Wykonawczego Biega do Was>

szawy.

Po rozdaniu nagród w dniu 22 lipca

wszystkie Komitety tegorocznego „Bie-

gu Narodowego" zawieszają swoją

j działalność. Wszelkie akta winny być

I złożone w powiatach: inspektoratach

! Kultury Fizycznej względnie z braku

j tych w Powiatowych Komendach -SP",

; a w miastach wojewódzkich —

w Woje

Jwódzkicb Urzędach Kultury Fizycznej,

wywki zdo-

z I-ej Oliis-

Dla przykładu podamy

bywców złotych medali

piady.

100 m
— Burkę (USA) — 12 sek.

' 400 m
— Burkę (USA) — 54,2 sek.

800 m
— Flack (W. Bryiania) — 2;

11 min.

1.500 m
— Flack (W. Brytania) —

4; 33,2 min.

Maraton — Loves (Grecja) — 2;

55; 20 godz.

110 m. pł. — Curtis (USA) — 17 ,1

— Clark

Clark

Mgr 31. 7»ki."i i.DSł

Skok wzwyż

181 cm.

Skok wzwyż —

635 cm.

Trójskok — Coinnolly

13.72 m.

Tyczka — Hoyt (USA) -

Kula — Garret (USA) — 11.03 m.^

Dysk — Garret (USA) — 29.14 m."

(USA)

(USA)

(USA)

330 cm.

PADAIĄ REKORDY...

Nowy rumuński rekord w nuci* dy-

skiem ustanowił Rełca, który na ostat-

nich zawodach uzyskał 48,34 ml

Długodystansowiec duński Dan Jacob-

son przebiegł 5.000 m w czasie 14:31,6,

ustanawiane nowy rekord krajowy.

POZNAŃ 26.VI (Tel;, wi.) — Z udziałem

80 zawodników z Warszawy, Krakowa, Ło-

dzi, Wybrzeża, Wrocławia i Poznania, roz-

poczęły się w sobotę w Poznaniu ogól-
nopolskie mistrzostwa' akademickie %/
lekkoatletyce. ;

W pierwszym dniu uzyskano przeciętne
wyniki. Niespodziankę sprawił jedynie
Stawczyk, wygrywając bieg na 200 m w

22,2 sek. (najlepszy wynik powojenny)
przed Rutkowskim i Lipowskim.

WYNIKI:

Kula: 1) Hofman (Pozn.) — 12,98 m, 2)
Schmidt (Pozn.) — 12,51, 3) Antczak

(Wrocł.) — 12,16 m.

Dysk: 1) Hofman (Pozn.) — 39,58 m. 2)
Maliszewski (Wrocł.) — 3903 m.

Tyczka: Kubek (Krak.) — 3m,2)No-
wak (Wrocł.) — 2,90 m.

400 m pł.: 1) Błaszczyńslci (Wrocł.) —

1:02,7, 2) Wojtecki (Pozn.) 1:04,6 , 3) Bia-

łecki (Pozn.) — 1:06,1 .

800 m: 1) Mańkowski (W-wa) — 2:07,5,
2) Wawrzyniak (Pozn.) — 2:07,7, 3) Kola-

siński (Pozn.) — 2:08,9 .

Skok w dal: 1) Skalbania (Pozn.) —6,59,
2) Stawczyk (Pozn.) — 6,57, 3) Komenda

(Wrocł.) — 6,33 m.

200 m: 1) Stawczyk (Pozn.) — 22,2 sek.

2) Rutkowski (Pozn.) — 22,3 , 3) Lipowski
(Łódź) — 22,7 selt.

5.000 m: 1) Hempel (Wrocł.) — 17:08,2.
2) Lempart (Wrocł.) 17:18,3 , 3) Jaszczura

(Łódź) 20:55,2 .

j Sztafeta 4X10D m: 1) Poznań 44.5 cek.,
2) Poznań II — 46,2, 3) Łódź, 4) Wrocław.

W c^rugim dniu akademickich' zaworfóu?

lekkoatletycznych w Poznaniu padły na-

stępujące wyniki:
Bieg 110 m przez płotki: 1) Skalbania

(Pozn.) 16,2 sek., 2) Fibach (Pozn.) 16.7».
• B ieg 1500 m: 1) Kiełczewski (Pozn.)
4:18,2 min., 2) Mańkowski (W-wa) 4:20,6 rr..

Skok wzwyż: 1) Sawczyk (Poin.) ,

(Pozn.) i Antczak (Wrocł.) wszyscy 17u cm.

Oszczep: 1) Sarzyński (Pozn.) 52,01 m,

2) Kurek (Kraków) 47 62 m.

Bieg 400 m: 1) Lipiec (W-wa) 53,05 seir,,
2) Rolka (Łódź).

Bieg 100 m: Stawczyk zwyciężył w finę.
le przed Rutkowskim, uzyskując czas

10,9 sek. chociaż Rutkowski uzyskał w

przedbiegu czas 10,8 sek.

Trójskok: 1) Hofman (Pozn.) 13,54 m, 2)
Antczak 12,92 m.

Sztafeta 4x400 m: 1) Poznań I — 3,40,6,
2) Wrocław — 3,40,8, 3) Łódź.

j W ogólnej punktacji zwyciężył r-mań,
| uzyskujfjc 323 punkty, 2) Wrocław —

163 pkt,, 3) Łódź—51 pkt.. 4) Warszawa—

51 pkt. 5) Kraków — 22 pkt., 6) Wybrzo-
t że — 8 punktów.

Los Angslos
(Ze wspomnień starego wioślarza)

II I Nasze łodzie, specjalnie przydzielo-

2-. braliśmy ze sobą dwie czwórki, nyn d ° P ° CiągU wa ^ nem
. ie<*ały «-

• r1.1. . , zem z nami.

clęzszą na tatę 1 tzejszą na wodę spo ,

kciną. doskonałą angielską dwójkę ze ! W Los Angeles nowe powitania, to

sternik em i dla poznan
:
aków ich wła miejscowa Polonia witała nas ze sztań

mi kolczastymi i pilnowany przez ory

ginalnych konnych cowboy'i, dostęp-

ny był wyłącznie dla zawodników i

kierownictwa. Panie miały swą kwa-

terę, w specjalnie zarezerwowanym

Po kilku dniach treningów, przeko-

naliśmy się, iż czterokrotne przejazdy

autobusami na przestrzeni 60 km dzie

lącej Long - Beach od Los Angeles i

w ciągu 4 godzin oddychanie powie-

sną dwójkę bez sternika. Wszystko

już było gotowe do wyjazdu.

W pierwszych dniach lipca ekspe-

dycia wyruszyła okrętem „S, S. Puła-

ski" z Gdyni do Ameryki. Czterna-

sto - dniowa podróż przez Atlantyk

nie była zmarnowaną przez wioślarzy^

Dzięki uprzejmości kpt. okrętu Knot-

gena. wybudowano dla nas w luce ba

gazowej okrętu, prowizoryczny ba

sen,

darami swych organizacji, a małe

dziewczynki ubrane po krakowsku o-

fiarowywały nam kwiaty.

Zatrzymaliśmy się w specjalnie wy-

budowanej, dla najlepszych sportow-

ców czterdziestu narodów świata, wio

sce olimpijskiej, położonej na wzgó-

rzach tuż w pobliżu miasta.

U4- Czterysta kilkadziesiąt maleńkich

—. w którym wszyscy wics^arze,
1 dwu Pok °i°wy<* domków, wybudowa-

dwa razy dziennie przechodzili cięż- :
,

2 f ' impregn ° wane ' tektur V-

ką zaprawę. j h-azdy domek miał froterowane po-

«. , , I sadzki
- Potrzebną ilość tapczanów, u

-

ńLdrńl ° p,syw fti pr ^ ód 5w
_

a -1 mywalnię, natryski. Na dużym terenie

N DO rn»v
A,l -" u

- —

! wioski mieściło się kilka większych

budynków, gdzie urządzone były po-

radnie lekarskie i specjalne łazienki

żeń podróży przez Atlantyk, ani wspa

niałych i nacechowanych sercem po-

witań i przyjęć, jakie nam zgotowała

Polonia N. Jorku i Chicago.

Pięć dni i nocy trwała podróż z nad

Atlantyku na Pacyfik. Liczebność na-

sze- ekspedycji wzrosła o "kilku człon-

W największym budynku — dwadzie-

ścia kilka kuchen i stołówek, dla re-

prezentacji, które chciały mieć odży-

wianie wg. swych nawyknień. Kuch-

ków Komitetu, który nas przyimowal
n!e mia *Y twych dyspozycji i bez-

i. za nas płacił. Zabraliśmy też z i P* atn 'e nieograniczone ilości świet-

Ch:cago polskiego kucharza, by unik- kalifornijskich owoców: wino-

n*ć wymówek, iż sportowcy nie mojU
^ ron ' brzoskwiń, bananów i pomarań-

wykazać swej formy 2 powodu obcej, \

odmiennej kuchni.
Teren wioski ogrodzony był druta-

do tego celu, dużym hotelu. Wejście trzem zanieczyszczonym gazami spali-

do wioski — olbrzymi budynek, w! nowymi, nie będzie korzystne dla wio

którym mieściło się główne biuro, ma ślarzy. Zażądaliśmy więc przeniesie-

gazyny, kawiarnie, fryzjernie i duży nia nas na stałe do Long - Beach, co

dancing z doborową orkiestrą. tei wkrótce zostało zrealizowane.

Na dużym placu przed wejściem do j Dwukrotne treningi dzienne były

wioski zawsze i we dnie i w nocy set przeprowadzane planowo. \Vioślarze

ki, czasem tysiące samochodów, w ataie wykazywali zrozumienie swych

których najczęściej znajdowały się sa- zadań> pomimo ^elu atrakcji i moż-

motne i piękne miss, polujące na auto no4ci przepędzenia czasu wesoło, sta-

grafy znanych sportowców i żądne. je 0 godz. f0.cj wieczorem udawali

ich poznania. j się na nocny spoczynek. Karność dru-

Na terenie wioski w godzinach wie [ żyny wioślarskiej charakteryzuje na-

czornych, czynne było na otwartym' stępujący wypadek: Gdy jeden z wio

powietrzu kino, wyświetlające co- J ślarzy znany z dobrego apetytu nad-

dzień nowe a zawsze aktualne obra-; miernie począł powiększać swą wagę,

zy. Często bohaterzy filmów, znani na 1 a na treningach pracował nie tak jak

cały świat gwiazdorzy, siedzieli obok należy, po przedpołudniowym trenin-

nas na widowni. J gu, trener nakazał mu zamiast obia-

NaOlrugi dzień po przyjeździe do du bic Ś dookoła łoru
regatowego, na

Los Angeles, już wioślarze mieli swój' P rzcstMeni 5 km
P"y 50 st. upału, co

pierwszy trening na słonej wodzie, i wioźlarz
wykonał bez szemrania,

toru olimpijskiego, w wąskiej, lecz Na nasze treningi często przyjeżdża

długiej zatoce miasta Long - Beach. 1 li goście z wioski olimpijskiej. Niemal

Nasi wioślarze na torze olimpijskim! codziennie bywał y nas po swym tre-

zrobili dobre pierwsze * wrażenie l to' ningu JanUM
Kusociński, częstym go-

zarówno stylem wiosłowania, jak ł! <cicra W' dziennikarz Erdman, przy-

swoją postawą, wyglądem i odpowied-' )" eżtJ4alt .też i członkowie polskiego

nim zachowaniem się. Toteż kilka' Komitetu.

miejscowych dzienników drukowało! Treningi najlepszych zespołów pię-

prasowe wywiady z kierownikiem po! cłu części iwłata, były niezmiernie

f. *kspedycji j uśmielciło fotogra- ciekawe dla zawsze licznego grona

Be naszych Wd. (międzynarodowych znawców tego

lanHMaBSBmBMiBmiHBBMaHMHramBi

sportu. Analizowano różnice stylów

wiosłowania i typowano zwycięzców.

W jedynkach powszechnym fawory-

tem był, atletycznej budowy mistrz

poprzedniej olimpiady w Amsterda-

mie, Australijczyk Pearce. W dwój-

kach i czwórkach bez sternika typo-

wano osady angielskie z uczestnikiem

trzech ostatnich olimpiad, lbrdem Be-

refordem na szlaku. W dwójkach ze

sternikiem, w dwójkach podwójnych

i w ósemkach faworytami były osady

USA. Zwłaszcza słynna ósemka „Zło

tych Niedźwiedzi", studentów kalifor-

nijskiego Uniwersytetu, entuzjazmo-

wała zawsze tłumy swych wielbicieli.

W czwórkach ze sternikiem, głosy

znawców były podzielone.

Wreszcie odbyło się zebranie Komi-

sji Regatowej. Przewodniczącym byl

sekretarz Międzynarodowej Federacji,

Miilfcg, a językiem obrad — język frati

cuski, który zawsze na olimpiadach

jest językiem urzędowym, ze względu

na pochodzenie twórcy nowoczesnych

Igrzysk Olimpijskich, barona Pierre de

Cóubertin.

Na tym zebraniu spotkał nas za-

szczyt, gdyi kierownik ekspedycji zo-

sta! powołany do komisji sędziów.

Odbyło się losowanie biegów pierw

szej eliminacji. Nasza czwórka ze ster

njkiem z kilkunastu zgłoszonych osad,

wylosowała osady.' USA, Japonii i...

Dwójka bez sternika (Poznaniacy) wy-

losowali Francję, USA 1 Brazylię.

Wreszcie dwójka ze sternikiem po wy

cofaniu się Brazylii i Japonii, yrcfzła

bez przedbiegów wprost do finału.

Nadszedł dzień pierwszej eliminacji.

Polska czwórka ze Biernikiem, po za°

żartej walce na całyffc torze, bije na

mecie o pół długości osadę USA i o

kilka długości dwóch pozostałych

przeciwników. Czas polskiej czwórki

7»• 4 s. Był to najlepszy czas na to-

rze, już nie pobity w innych elimina-

cjach, repeszażach, a nawet i podczas

finału. Polska dwójka bez sternika,

również była pierwszą na mecie. Oby

dwie startujące w biegach pierwsze;

eliminacji osady polskie zajęły pierw-

sze miejsce i zakwalifikowały się do

finału. Był to jeden z najpiękniejszych

dni polskiego wioślarstwa. Była to go

dna odpowiedź wioślarzy na dyskusję

sejmikową.

Zadługa, kilkudniowa przerwa po eli

minacji, a przed finałem nie była ko-

rzystna dla naszej czwórki. Za dużo

było powinszowań, zbyt wielkie czy-

niono wioślarzom honory, co nia przy.

czyniło się do podniesienia ich ducha

walki, lecz raczej do spadku.

Dzień finałów olimpijskich. Bieg

czwórek ze sternikiem; Na starcie:

niebieskie koszulki Italii, białe Rzeszy

niemieckiej, czarne Nowej Zelandii '

czerwone Polski, Do połowy toru wal-

ka wyrównana, jeszcze na 1500 m nie

widać przewagi jakiejś osady. Dopie-

ro na finiszu wywiązuje się wiciekła

walka między Włochami i Niemcami.

Polacy tu, tui, nieco dalej; Nowa Ze-

landia. W rezultacie wygrali Niemcy

o jedną piątą s. przed Italią i o 3 a.

przed Polską (d. c . n.j .
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PRZEGLĄD SPORTOWY Str. f

zer wiec zmienił tabelę lekkoatletów
Rekordy sprinterów i miotaczy, zastój w skokach

4X*M •»

3: .

II Kiszka, SI .

2: Rutkowski Pozn.

Stawczyk, Pozn.

Lipski, Olszt.

Dunecki, Toruń

^nnowskl, Pozn.

oj*: Dunecki, Toruń

g Nlerzbickl, Gd.

g Nowacki, Gr.

JO Będkowski

10,6 j Stawczyk, Pozn.

10.8 i Lipski, Olszt.

10.9 : Rutkowski, Pozn.

10,9 j Lipowski, Łódź

11,0 ; Danowski, Pozn

11,0 | Buhl, Szcz.

11.0 | Grzanka, Olszt.

11.1 I Będkowski, Sosn.

11,1 i Łopuszyński, W-wa 23,5
11,1 : Adamski, Pozn

22,2 j Statklewicz, W-wa 51,2 i Statkiewicz, W-wa 1:57,1
22,3 Buhl, Szcz. 51,2 i Korban, Gd. 2:00,5
22.6 i Grzanka, Olsztyn 51.8

:

Mirowski, W-wa 2:00,8
22,7 Puzio, Kr. 52,4 : Nowak, Gd. 2:01,3
22.8 Wideł 52,6 : Kubera, Gd. 2:03,0
23 0 Mach, Gd. 53.0 . Wideł, Kr. 2:00,2
23 2 ; Nowak, Gd. 53,2 ; Dychto, Łódź 2:03,4
23.2 ; Kaufman, W-wa 53 3 : Szymański, Kr. 2:03.9
23,5 ; Zaremba, Toruń 53,4 ! Świniarski, Gd 2:04,1
23,7 ; Wdowczyk Ł. 53,5 ; Staniszewski, W-wa 2:05 0

Widorskt, Kr.

Kwapień, Kr.

Oychto, tódź

Szymański, Kr.

Dzwonkowski, Wl .

Boczar, Kr.

Feryniec, W-wa

Klełczewski, Pozn.

Staniszewski, W .

Lewicki Toruń

:07,4
:08,2
:12,2

:12,4
:13,8
:14,1
:14,5
:14,5
:14,9
:15,8

Kielas, Gd.

Boniecki, Gd.

Dzwonkowski, Wt.

Wierklewicz, Pzn.

Plotkowiak, Pozn.

Świniarski, Gd.

Osiński, Bdg.
Feryniec, W-wa

Czajkowski, W-wa

śmigielski, W-wa

15:11,0
15:33,8
15:48 8

15:58,8
16:14,8
16:20,0
16:36,2
16:36,2
16:39,2
16:43,0

Adamczyk. Wr.

Glerutto, W-wa

Skalbania, Pozn.

Fibak, Pozn.

Pawłowski, Łódź

Ogłobin, W-wa

Kuźmicki, tódź

Krzyżanowski, Gd .

Nowak, Wr.

Vorreiter, śl

15.3 : Puzio, Kr. 59,1 i AZS, Pozn. U.1

16,1 : Gąssowski 59/4 • Lechia, Olsztyn 46,0

16,2 i Rzeźnlczek H. 61,0 : Syreno, W-wa 45.7

16,7 ; Zalewski. Gr. 61.0 Pancerni, Pozn. 463

17.0 ! Kaufman W-we 62.0 ': Orzeł, Wł. 46,0
17.1 : Wojterski, Pozn. 62,8 : Pogoń, Kat. 46,2
17,2 : Żukowski, W-ws 64,1 ; ŁKS 46,4
17,4 i Białecki, Pozn. 65,2 : Godania, Gd. 4e,4
17.3 i Błaszyńsk', Wr. 62.7 : Czyn, Sosnowiec 465

17,5 Olszewski, Gd . 65,8 ' GZKS, Gr. 46,ł

Kula dysk Oszczep Wswył W da! Tyczka T.ójikok «X*»

10i

Łomowski, Gd.

Gierutto, W-wa

Prywer, Łódź

Adamczyk, Wr.

Pieńkowski, W-wa

Hoffman, Pozn.

Makulec, Kr.

Krzyżanowski, Gd .

Praski, śl.

Zieleniewski

15,51
41,40
14,08
13,84
13,57
13.36

13.37

14.4H

14,35
13,"1

Łomowski, Gd .

Praski, Zab.

Krzyżanowski, Gd .

Gierutto, W-wa

Hoffman, Pozn.

Nowak (Czarn.)
Makulec

Kuźmicki, Łódź

Owczarek, Łódź

Lialak. Lubi.

47,82
45,55
42,35
42,12
40.97

40,79
40,24
39.S8

39,73
39,72

Gburczyk, W-wa

Gierutto, W-wa

Sarzyński, Pozn.

Szendzielorz

Kurek Kr.

Kozioł, Śl.
Kuźmicki, Łódź

Abramowicz, W-wa

Płaczek, Kr.

Lubojemski, Bdg.

59,11
57,09
53.60

53.14

51.15

52,38
50,49
5(1,06
49,75
49,45

Masłowski, Bdg.
Sobecki, Toruń

Krawczyk, Pozn

Deja, Op.
Kaczmarek, Bdg.
Maciejewski, Bdg.
Strojny, Pozn.

Leitgeber, Pozn.

47,23
43,55
40,43
38,98
34,11
28.55

27,90
27 39

Zwoliński W-wa

Adamczyk Wr.

Nowak Wr.

Gierutto, . W-wa

Siemiątkowski Bdg.
Drągiewicz Kr.

Kuźmicki Łdż.

Skałbanla, Pozn.

Paprocki, Pozn.

Dąbrowski, Gd .

180

180

180

179

177

176

175

175

175

175

Adamczyk Wr.

Pawłowski. Łódź

Kuźmicki Łódz

Kiszka śl.

Stawczyk, Pozn.

Skalbania

Seralini Kr.

Woliński Olszt.

Gierutto, W-wa

Ożminkowski. Wł.

7,29

6,87
682

672

659

653

653

653

65i

Morończyk W-wa

Mucha Kiel.
' Adamczyk, Wr.

Majcherczyk, śl.

Frost Gd.

Małecki Wr.

Nowak, W".

Gierutto W-wa

Bury, Gd.

Szendziolorz śl.

383

360

363

3<5

343

330

330

330

320

320

Krzyżanowski Gd.

Hoffman. Pozn.

Woliński Olszt.

Antczak, Wi .

Zwoliński, Lubi.

Tuzik, Szcz.

Klemens. Olszt. "

Rutkowski, Olszt.

Weinberg Bydg.
Chmiel, śl.

13,72
i3.r-4

13,42

12,86
12.4?
12.34
12.ÓS
12,60
12,32

TUR Łódź

HKS Łódź

Pomorzanin, Tor.

Orzeł, Wr.

AZS, Pozn.

ZZK, P;zr..

MKC, Lubi.

Sy<ene-. W-wg
i.7.%. W-'.

Ged?-!& .

S :39,9
3:41,2
3:43,2

S:«.1
Z-b-i.2
3.D5.3
5:55.6

i:£,5
X-X3 3

/"•"« ZERWIEC wyglądał na bardzo ośrodkach, eliminacje przedolimpij-1 Pierwszym z bohaterów w tym mie- tuje, że przepisowymi dyskami rzu-

V-S pracowity miesiąc lekkoatletów, skie w Krakowie i mistrzostwa Po!- I siącu był Łomowski, który w Czecho-' cali Gierutto, Krzyżanowski, Praski

Trzy starty Cracovii w Czechosłowa- skr akademików w Poznaniu zmieniły i słowacji rzucił dyskiem • 47,82. Dysk ' itd. Tak więc wynik, którego nie-

cji, zasilonej „ olimpijczykami", mi- całkowicie układ tabeli 10-ciu najlep-i był za lekki, ale wynik ten musimy '
uznano rekordem Polski figuruje na

st.rzostwa okręgowe w najsilniejszych szych. j umieścić na tabeli, bo kto zagwaran-
1 Uście najlepszych wyników. Jest to

paradoks, ale trzeba się z nim pogo-

I dzić.

! Występy Cracovii odkryły dalsze

możliwości Puzia, Widła i Szymań-

skiego. Największą niespodziankę z

nich sprawił Szymański, osiągając na

1.500 m 4:12,7.

SPRINTERSKIE REWELACJE

Rewolucyjne zmiany notujemy w

konkurencjach sprinterskich. Kiszka

podczas meczu Śląsk — Kraków osią-

gnął 10,6, Rutkowski na mistrzo-

stwach akademików 10jg, Lipski i

Stawczyk również poprawili swoje

Do czasu olimpijskich eliminacji lek- j nak niewiadoma. Możemy wierzyć, że olimpijskich Nowakowej należy pocze-

fcoatletów w Krakowie wielu zawodni-

ków mogło marzyć o starcie w Londy-

nie. Po zawodach jednak nastąniło

((chyba?) przebudzenie, kończące olim-

pijskie sny.

CO Z ŁOMOWSKIM?

Rekord Polski i przekroczenie mini-

mum olimpijskiego to wielki sukces

Łomow. -k iego. Ale wyniki osiągnięte w

początkach czerwca nie są jeszcze rów-

noznaczne z powtarzaniem ich w *ipcu.

Dlatego też chcielibyśmy wiedzieć, na

co stać będzie Łoinowskicgo nu Rodzinę

przed wyjazdem do Londynu. Jeśli bę-

dzie unikał startu, jak to miało miejsce

w Krakowie, olimpijskie szanse Lo-

unowskiego znaleźć się mogą pod zna-

kiem zapytania.

Nieznane powody absencji Łomow-

skiego i Slatkiewiczu były ciemnymi

punktami krakowskich elimiancji. JUNIORZY POLSKI I CSR

GIERUTTO ODKRYŁ KARTY i W dniu 22 sierpnia br. rozegrane zo-

Jaśniejszy punkt eliminacji to walka I stanie prawdopodobnie jeszcze jedno

Gierutty z Adamczykiem. W pięcioboju spotkanie międzypaństwowe z Czecho-

zwyciężył Adamczyk nieznacznie, ale Owacją, tym razem juniorów. Zarząd

Gierutto dokonał większej sztuki. „Me- PZPN prowadzi pertraktacje w tej =.pia-

fisto" startował aż w 8 konkurencjach U > Czeskim Związkiem Piłki Nożnej,

i dzięki temu mamy teraz już wyobra- ; Ewent. zawody odbyłyby się we Wró-

żenie o jego możliwościach. Wyniki ('lawin w ramach Wystawy Ziem Odzy-

krakowskie dały w sumie 5.482 pkt. sianych.

Określaiac możliwości Gierutty na 100 , Ponadto PZPN sprowadza na dzień 18

m _ 11,5 i 53,3 na 400 m orzymamy września br. II reprezentację Węgier

710 i 701 pkt., a w sumie 6.893 pkt. Na j i w ten epos. l, prócz spotkania między

tyle stać było Gieruttę w Krakowie z | pań. -. wo wego oglądalibyśmy interesujące

Adamczyk z najlepszymi sprinterami , kać.

polskimi przegrywa tylko o metr, ale Słyszy się wiele o możliwościach Kie-

nie jesteśmy tego pewni. Na 400 m ! lnsa. Minima olimpijskie na' 5.000 m i

Adamczyk biegał już kiedyś 53,5, >eraz ! na 10.000 m pozostały jednak nietknię-

należy sądzie, że jesi lepszy. W . .koku

wzwyż i kuli Adamczyk startował już

wielokrotnie. Można liczyć na 7.000 —

7.050 pkt. w sumie.

Tym dwu zawodnikom nie jest już

chyba potrzebna eliminacja w pełnym

dziesięcioboju. Wystarczy start w -łśniiu

konkurencjach, wśr.id kórych nie po-

winno być jednak 1.500 ui.

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE

Minimum olimpijskie osiągnęła No-

walcowa. Ale 550 było nie tyle- wyni-

kiem dobrej formy, ile sprzyjającego

wiatru. Na potwierdzenie możliwości.

te. Że Kielusa stać na ich przekrocze-

nie, wierzymy. Ale prawdę mówiąc, cza-

sy Kiclasa mogłyby wywołać nawet za-

czasy na 200 m. Największą niespo-j który w pierwszym tegorocznym ster-

dzianką jest tu wynik Stawczyka, któ' cie na bieżni uzyskał ,4:08,2. Nowymi
ry niespodziewanie wysunął się na. ludźmi na liście są Boczar z Krakowa

pierwsze miejsce wynikiem 22,2. Staw! i Kiełczewski z Poznania,
czyk pokonał Rutkowskiego i Lipow- Z długodystansowców poprawił się

1
skiego, których możliwości przecież Kielas. Poniżej 16 min. pobiegli Wę-

| znamy. Stawczyk w skoku w dal, 05 gierkiewicz i Dzwonkowski na 5000

którym nie posiada wiadomości tech-' metrów. Dalsze wyniki są słabe. Przy
' nicznych, skacząc 6,72 udowodnił, żej czyną mała ilość spotkań czołowych
1

Lipskiego z eliminacji 22,3 świadczy; długodystansowców. Nie prowadzimy
; posiada wrodzoną szybkość. Czas j listy na 10.000 m, ale warto podkre-

o postępie tego młodego obiecujące- i ilić czas Kielasa 32:10,8.
go sprintera. Jak widać z dotychcza- j Zapełniły się wreszcie ziejące pust-
sowych wyników, walka na 200 m ką miejsca tabeli w płotkach. W wy-

między czołowymi zawodnikami bę- sokich, wiatrowi zawdzięczamy czaa

chwyt, gdyby gdańszczanin trenował do wyniki. Ale jak zwykle czasy na 100

maratonu. O tym jednak nie pomyślano j m mają wartość problematyczną, Dla

we właściwym czasie. j przykładu podamy tylko wypadek z

Dyskobolki to jeszcze niewiadoma, j eliminacji przedolimpijskiej, gdy za-

Wszystko jest u nich możliwe. Z oszcze- wodnicy biegli z wiatrem w plecy, a

pniczek Sinoradzkii dość późno zaczęła

wykazywać poprawę. Do czego dojdzie

w tym sezonie zobaczymy. Do startu na.

Igrzyskach chyba nie. (Ss)

i dzie na mistrzostwach Polski bardzo

j zażarta. Oby przyczyniła się do dal-

! szej poprawy wyników.
i

|REKORD

! ŚREDNIODYSTANSOWCÓW
j Na dystansach średnich specjalnych

: rewelacji nie było. Ale 1500 m po jed
! nym miesiącu startów czołówki wyka
'

żuje już znaczną poprawę w porówna
nie jak obowiązują przepisy przeciw

wiatrowi. To zdaje się jesl przyczyną

rewelacyjnych wyników na 100 m.

Mniejsze wątpliwości nasuwają już j Kwapienia (olimpijczyk narciarski),

Adamczyka 15,3. Gdyby był osiągnię-
ty w normalnych warunkach, byłby
b. dobry. Niespodzianką na 100 m pŁ
jest wynik Skałbani 16,2.

GĄSSOWSKI DRUGI

WŚRÓD PŁOTKARZRY

W niskich płotkach brak rewelacji.
Nie można za nią uważać startu Gąs-
sowskiego, który osiągnął poniżę]
60 sek. Pozostałe wyniki są słabe.

•.vo weg

zawody pomiędzy kadvdalami na rcpr:
J
-

pewnoscia. . 1- .

-

Adamczyk startował w 6 konkuren-1 zentantów obu krajów, które mają zo-

ejttih, osiągając 4.008 . Pozostałe to jed-stać rozegrane na Śląsku.

OSTATECZNE porozumienie ze

Związkową Radą Kultury Fizycz-

nej i Sportu K. C. Z. Z. było dla

15 pionów branżowych, posiadających

swoje rady kultury fiz. i sportu w 15

najpotężniejszych związków zawodu-

Oddział Pomorski Polskiego Związku
Kajakowego zorganizował na rzoce

Brdzie wielkie wyścigi kajaków różnego
typu. Zainteresowanie tą ciekawą impre-
zą sportową olbrzymie, 00 obu stronach

Brdy niezliczone tłumy publiczności.

Wyniki techniczne:

Dwójki turystyczne: 1) załoga (PKP) Kla-

becki — Guenther — 7:05, 2) 7BDH V skła-l

dzie Onyszko — Kapczyński. |
Jedynki wyścigowe — ') Wachowiak j

BKS Wodnik Efydg. 6,22, 2) Wojciechowski j wyk'az'a|| że są" zespołem wyrównanym
Pom. 6,35. _ j bez specjalnie słabych punktów

W święto Piotra i Pawła

wy Klub Sportowy Bydgoszcz — ^28 pkt.,
2) Pomorzanin Toruń 89 pkt., 3)BKS Wod-

nik 79 pkt.
•

Drużyna Zjednoczenia rozegrała dwa

mecze o mistrzostwo ligi szczypiorniaka,
zdobywając dla swych barw 4 cenne

punkty.
Niedzielnym przeciwnikiem , Zielonych",

byl ŁKS, który po bardzo zaciętej i cie-

kawej grze pokonany został 7:5 (4:1).
Miejscowi zagrali dobrze taktycznie

W dwójkach składakach turystycznych:

1) Łuczak — Raciniewski (Wodnik)—6,55 ,

2) Glama — Owczarzak (PKS).
Bieg dwójek składaków mieszanych: 1)

Kruszewska - Mausolf (Pom.) 7,39, 2)
Chełminiakwna — Płoszek (PKS).

Dwójki turystyczne: 1) Glazik - Dylis
(PKS) 6 31 2) Piotrowski — Solarski (nle-
stowarzysźeni), 3) Wielewski - Bodzie-

wjcz (Wodnik).
Piękna walka rozegraną została w bie-

gu dwójek składaków wyścigowych. Zwy-
ciężył Garczyński - Wojciechowski (Pom.)
-7,22,7 przed osadą Lewicki — Łuczak
' braćmi Lampatskimi z (Pom.).

W dwójkach wyścigowych sztywnych
Zwycięiy(a pewnie w doskonałym stylu
osada braci Cywińskich (Pom.) — 5.38

2) Olkiaw;, ..

— Lewicki.

na Stadionie

Miejskim przeciwnikiem Zjednoczenia by-
li szczypiornjści Ostrovii, którzy również

ulegli i to w stosunku 7:3 (3:3). (ZW)
•

Decydujące o ukształtowaniu się końco-

wej fazy tabeli spotkanie piłkarskie o

mistrzostwo Pomorza pomiędzy miejsco-
wa Polonią a Chojniczanką, zakończyło
się' zwycięslwem miejscowych 4:0 (1:0).

sportu robotniczego i pracowniczego ; wych, ale i tzw. pio-n 16-ty, o nazwie

momentem przełomowym, gdyż połączę [ Międzyzwiązkowa Rada K. F. i Sportu,

nie obu or-runizucjii dało w efekcie zje- obejmujący przede wszystkim 22 związ-

d noc z tinic 90 proc. klubów sportowych ki zawodowe o nieco mniejszym — ka-

całej Polski. j żdy z osobna — niż poprzednio wymie-

Związkowu Rada K. F. i S . K. C. Z. i ni one znaczeniu, stanowiące jednak w

Z. obejmuje od tej chwili nie tylko tzw. ramach jednej organizacji potężny apa-

j rat. Pozatem kluby terenowe, tzw.

j RKS-y i kluby przy organizacjach mło-

! dzieżowycli.

22 związki zawodowe to: Związek Za-

! wodowy Prac. Państwowych, Prac. Trans

portowych, Prac. Rolnych, Drogowych,

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Do-

zvrcow Domowych, Prac. Przemysłu Po

ligraficznego, Prac. Skarbowych, Prac.

j Cywilnej Administracji Wojskowej,

Prac. Instytucji Ubezpieczeń Społecz-

nych, Prac. Bankowych, Kas Oszczęd-

1/ niedzielę Sek. Motocykl. BKS Polonia ności i Ubezp., Prac. Stoczni, Prac. Są-

przeprowadziła na torze żużlowym Sta- i dowych, Prac. Filłnowych, Prac. Pol-

skiego Radiia, Dziennikarzy, Prac. Han-

dlov ych, Prac. Fryzjerskich, Prac. Służ-

by Zdrowia oraz Komisji Porozumie,

wawczej Związków Twórczych i Od twór

czych.

RKS-y czyli robotnicze kluby aporto-

j niu z rokiem ubiegłym. Obecna lista Nie doszedł do zeszłorocznej formy
dziesięciu jest lepsza, niż ostatnia w^ Puzio, bezkonkurencyjny na tym dy
ub. sezonie. Uwagę należy zwrócić na, stansie.

W rzutach warto zanotować osiąg-
nięty-w -

.Czechosłowacji -przez-".

- Gie-
=

ruttę rezultat w oszczepie 57,09, oraz

nowe rekordy życiowe Krzyżanow-
skiego w dysku i w kuli 42,35 i 14,40.

W pchnięciu kulą musieliśmy skreślić

Habrata, któremu omyłkowo dołożo-

no metr, co było przyczyną rcwelacyj
nego rezultatu, ale i tak pchnięcie ku

lą wykazuje bardzo wysoki poziom.
Przeciętna 10-ciu najlepszych przekra
cza już 14 m.

W młocie poza Masłowskim nie ma

specjalnych godnych podkreślenia wy-

ników.

W skokach największą niespodzian-
kę sprawił Adamczyk, wysuwając się
na drugie miejsce wśród tyczkarzy.
W skoLach .wzwyż i w dal odnaleźli-

śmy tylko niektóre wyniki (180 No-

pową młodzież bez względu na przyna-

leżność partyjną.

Jnk?vż jednak > 'eżka w okresie przed

wojennym była jegr pozycja. ZRSS opie

rał się wyłącznie na skromnych skład-

kach członków, którzy pozatem własna

prr^ą rąk slriŁjli Związkowi i wyzna-

imprez
Po meczu tym na ostatnim miejscu w

tabeli znalazła się Gwiazda, która tym-

samym musi szeregi klasy A opuścić.

dlonu Miejskiego wyścigi motocyklowe
0 mistrzostwo 2 ligi z udziałem Rybnic-
kiego Klubu Motocyklowego i Unii Po-

znań.

Najlepszym zespołem okazali się ślą-
zacy którzy w składzie Plerchało, Grymel
1 Dziura zdobyli 20 punktów i pierwsze
miejsce.

JUNIORZY KRAKOWA

NA BOISKU

KRAKÓW, 29.6. (Tel. wł.) — Przed

wyjazdem na tournśe po Ziemiach Od

zyskanych, dwa zespoły juniorów kra

Jedynki turystyczne: 1) Wujewski (PKS)- kowsjcich rozegrały mecz, zakończo-
7.28. 2) Mikołajczak (7BDH) - W .

» zdecydowanym zwycięstwem Tea-

Dwójkl turystyczne mieszane: 1) Wujew-, ny za y V ,, f2.2l Gra do
"a - Rybka - 7.18, 2) Surmasz - Bu- mu B. w stosunku 6.2 IC.4. ura uo

^

bas, 3) Ksłpińska — Badura, wszyscy Pocz- , przerwy szybka, i lekką przewagą ,Poznań)
«owy KS. I ZWycięzców, po przerwie duża pize-'

Biegiem który wywołał specjalne zaln- (
- D

teresowanie był bieg czwórek w którym waga t eamu c. ,jnu„i5. Wa
zwyciężyła osada Pomorzanina - 5 ,15 ,2 Bramki dla zwycięzców zdobyli. Wa

w składzie: Wojciechowski, Cywiński I, wrzusiak — 2, Wydmański, Tomczyk,
Cywińskj ». Tarczyński. Stadler i 1 samobójcza. Dla pokona-

W ogólnej punktacji pierwsze miejsce w
-

I piękny srebrny puchar zdobył Poczto- nych v» oHllinger —

c .

Na drugim miejscu uplasowali się miej-j ^e , stanowiące poprzednio trzon Zwiąż-

ku Robotniczych Stow. Sportowych, a

mające za sobą często przedwojenną bo-

gatą tradycję, należą obecnie do spad-

kobiercy tradycji Związku: Między-

związkowej Rady, któro zresztą opiera

się w terenie na aparacie technicznym

b. ZRSS-u . Część klubów dotychczas

nienależących do ZRSS-u odpadła do

„15 pionów", pozostały w Międzyzwiąz-

kowej Radzie te, których skład człon-

ków jest mieszany.

MIĘDZYZWIĄZKOWA Rada obej-

muje wreszcie kluby przy orga-

nizacjach młodzieżowych tzn. kluby

OMTUR-owe, ZWM-owe . Pozatem Ra-

da ma prawo przyjmowania klubów do-

tychczas nnezrzeszonych.

Rada na swym pierwszym plenarnym

posiedzeniu postawiła sobie jako głów-

nv cel umasowieiiie wychowania fizycz-

nego, zwłaszcza w małych osiedlach,

idąc po linii dawnego ZRSS, który pro-

wadził pozatem wychowanie ideowe w

duchu klasowym, grupując całą postg-

scowj którzy w składzie Buda, Bonin I

Tomaszewski zdobyli 19 punktów. Słabiej
wypadli zawodnicy Poznania.a

W poszczególnych biegach zwyciężyli:
W biegu 1. Plerchała — 1,58,8, 2) Kaź-

mierczak. Eonln z powodu defektu maszy-

ny biegu nie ukończył.

W 2 biegu: 1) Buda (P) — 2,06,4 przed
Grymelem (RKM) i Frąckowiakiem z Pozn.

W3 biegu: 1) Dziura (RKM) — 2,05,4, 2)
Tomaszewski (P), 3) Jaroszczyk (U).

Bieg 4. — Plerchała (RKM) 2,08,1 2) To-

maszewski (P), 3) Frąckowiak.
Bieg 5. — 1) Dziura (RKM) 2,03, 2) Buda

(P), 3) Kaźmlerczak (U).
Bieg 6. — 1) Bonin j|P) 2,08 pozostali z

i Dowodu defektu maszyn wycofali sił.

| Bieg 7. — 1) Pierchala 2,04 ,7, 2) Buda

J (P), 3) Jaroszczyk (U).
Bieg 8. — 1) Tomaszewski (P) 2,05 ,5 , 2)

Kaźmlerczak (U).
Bieg 9. — Dziura (RKM) 2,08 ,5, 2) Bonin

Bezkonkurencyjnym zawodnikiem okazał

się mistrz Polski w kategorii 350 cem Pler-

chała z RKM-u który zwyciężył w trzech

biegach, uzyskał najlepszy czas I w po-

zakonkursowym biegu dla zwycięzców
zademonstrował wysoką klasę Jazdy. Wi-

dzów około 6000. (ZW)

wanej ideologii, budując swymi siłami • waka). Gierutto osiągając 179 "wzwyż

boiska i stadiony dla użytku mas robot h 653 w dal, wykazał znaczną popra-

niczych. Obecrye podstawy finansowe j wę. Największe zmiany zaszły w trój-

Radzie dają przede wszystkim owe 22 skoku, ale wyniki raczej mierne,

związki zawodowe (Rada uczestniczy w STEFAN SIENIARSKI

stosunku 0,3 proc. w Funduszu płac I

członków tych związków), a działalność 1

jej, jak cała działalność wychowawczo-

sportowa, popierana jest przez Państwo

się może bez

Ze sportu
stołecznegotak, że praca posuwać

przeszkód i zahamowań.

Sport związkowy dysponuje znaczny- PlłKA NOŻNA
. fj • • • Rozgrywki o mistrzostwo klasy B (fina-

mi funduszami 1 przeznacza poważne ....

'

, . , .1 v jly) rozpoczną9ęwdnu 11 Ipca. Grają:
ilości sprzętu sportowego na rzecz nó-1

worganizujących się klubów i sekcji

sportowych w małych miasteczkach i o-

sadach, chcąc wciągnąć jak najszersze

masy młodzieży robotniczej do ogólnej

akcji wychowania fizycznego. Po tej.,

linii idzie też Międzyzwiązkowa Rada,

wydając odpowiednie polecenie swym

komórkowym terenowym.

D) istotnych swych zadań Rada zali-

cza przebudowę podległych sobie

klubów w tym duchu, by obejmowały

one nie tylko sport —

w sensie wyczy-

nowym, ale i właściwe wychowanie fi-

zyczne, tzn. uprawianie zbiorowej gim-

nastyki — i indywidualnej gimnastyki

na przyrządach^ turystykę wodną, kolar

ską i pieszą, plastykę i rytmikę nie tyl

ko dla młodzieży, ale i dla dorosłych

obojga płci.

A zadania na najbliższą przyszłość?

Należy tu przede wszystkim intensyw

ne przygotowanie do sierpniowych

igrzysk sportowych i iązków zawodo-

wych tak, by zawodnicy nasi obsadzili

wszystkie przewidziane konkurencje.

Eliminacje do igrzysk tych. odbędą

się w Gdańsku 21 i 22 lipca, jeśli idzie

o lekkoatletykę i pływanie. Dla podnie

sienią atrakcyjności eliminacji gdań-

skich i zorientowania się w kondycji i

zdolnościach naszych sportowców, spo-

dzewany jest również czwórmeez piłki

nożnej i turniej koszykówki męskiej.

Roman Polak

Żyrardowlanka — Mirków w Żyrardowie
Okęcie — mistrz grupy IV. Początek za-

wodów o godz. 18-ej. Mistrzem rezerw

klasy A został zespół Marymontu Ib.

Nie wyłoniono jeszcze mistrza czwartej
grupy w klasie B. Leaderem była Spsrta,
następna w tabeli Skra która odwołała

się do WGID o unieważnienie przegrane-

go meczu w dniu 27.X.47 w Błoniu. WGID

prośbę odrzucił. Kierownictwo Skry od-
wołało się do Zarządu WOZPN, który roz-

patrzył odwołanie przychylnie, tak, źe. o

tytule mistrzowskim w tej grupie zadecy-
duje trzecie spotkanie Skry za Spartą.
Celejewckl (Dąb) objął tekę zastępcy
skarbnika WOZPN, funkcję sekretarza spra-

wować będzie Milewski (Zryw) — długo-
letni -członek Zarządu WOZPN.

AKADEMICY PRACUJĄ
W dniu święta Morza (29.VI) odbyła

się na Wale Miedzeszyńskim uroczystość
otwarcia przystani Akademickiego Związ-
ku Sportowego.

W imprezie wzięli udział min. Kaczo-

rowski oraz v-min. Kranowika, oni też

zostali, rodzicami chrzestnymi Jednostek

wodnych (Jedynaczka — czwórka pólwy-
ścjgowa i żaglówka). Przemówienia wy-

głosili dyr. Mlchajłow oraz dyr. Kulczycki.
Przystań wybudowali akademicy własny-
mi siłami przy fachowej I bezinteresow-

nej pomocy Mostostalu.

W dniu 30.VI AZS rozpoczyna budowę
p-lywalnl letniej, w Agrlkoll. Fundusze na

ten cel ofiarowali: Ministerstwo święty —

0,5 miliona I Główny Urząd Kultury Fizycz-
nej 800.000 zł.

W Parku Paderewskiego oddano do u-

żytku stadion piłki ręcznej (z olimpij-
skimi koszami) I korly tenisowa.

W najbliższy czasie AZS przystąpi chi

budowy zimowego basenu wioślarskiego
obok WTW.
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Już lylko 35
walczy na szlaka wyścigu

kolarzy
„Dookoła Polski"

r DROGĘ

W
YŚCIG ,Dookoła Polski" prze • ki i nawet ci, którzy znaleźli się na

brnął już 8 etapów. W ostat- na mecie we Wrocławiu, zdradzają

nim numerze poniedziałkowym . poże- j objawy silnego zmęczenia i wyczer-

paliśmy się z kolarzami, którzy do-( pania.

Tarli do Poznania. Od tej chwili w Najlepszym dowodem „wypompo-

wyścigu zmieniło się wiele: odpadli v/ania się" kolarzy jest słabe tempo

DRUŻYNOWA:
1) Polska I — 105:51:14, 2) Polska II —

107:15:07, 3) Szwecja — 107:17:07, 4) Pol-
ska III — 108:54:20, 5) CSR — 109:20:12.

KLUBOWA:

Prowadzi nadal ZZK przed Ruchem.

jakie charakteryzowało, mimo do-

brych dróg i pogody, etap Poznań —

Wrocław. Przeciętna szybkość na

etapie wyniosła zaledwie 30

dalsi kolarze z Kapiakiem i Grzela-

kiem, zeszłorocznym zwycięzcą na

czele, drużyna szwedzka, osłabiona

brakiem Perssona I-go, spadła w o- j tym

rtólnej klasyfikacji na trzecie miejsce, km/godz.
Z zespołu węgierskiego jeden tylko j Na etapie odbyły

Madi walczy jeszcze na polskich szo- ( sze. Pierwszy z nich

sach, a pozostała czwórka odbywa czek przed Pietruszewskim,

dalszą podróż w autobusie. | Pietraszewski przed' Grzelakiem, trze

Zła pogoda, ciężkie szosy, Kczne ^ ci Grzelak przed Bukowskim i czwar

wypadki i długie dystanse etapowe, ty Bukowski przed Pietraszewskim.

robią swoje, nic więc dziwnego, żej Od startu w Poznaniu tempo sła-

ze stawki 72 kolarzy, którzy wystar-, be. Przez trzy godziny stawka uje-

towali w Warszawie „kręci jeszcze chała 54 km. Na 120 km Grzelak ma

aa trasie" około trzydziestu najtward-; wypadek. Urywa mu się widelec i ło-

szych i najwytrzymalszych. dzianin wpada na parkan. Istnieje o-

Żólła koszulka lidera jest nadal w j bawa, że Grzelak złamał obojczyk,

posiadaniu warszawianina Wójcika, w| Jest silnie potłuczony i wycofuje się j

klasyfikacji drużynowej prowadzi na-, z wyścigu. j

dal Polska I, ąle wystarczy, aby jeden 1 Dopiero na 15 km przed metą Na-

z pozostałych jeszcze w niej kolarzy pierała inicjonuje pierwszą ucieczkę,

wycofał się z wyścigu, a na czoło wyj : Gon i Widevall (Szwecja) i razem
^

dziie Polska II. Nasza pierwsza dru- zyskują stopniowo małą przewagę. Jej

żyna składa się już tylko z 3 zawód- dnak na 8 km przed metą łapie ich .

ników i żaden z nich nie może od- pozostała stawka i już teraz wszyscy j

paść, jeśli pragną oni utrzymać zdo-1 razem wjeżdżają do Wrocławia. Na

bytą na dotychczasowych etapach j ulicach czołówka rozciąga się. Pro-j

przewagę. I wa< łzi Wójcik, mają około 40 m prze- i

A oto chronologiczny przebieg wy-;
wa§'i- Jednak Wyglenda skraca sobie j

j drogę przejechaniem trawnika i pierw |

szy wpada na metę. Za nim ci kola-

ETAP VII WROCŁAW

(170 KM)

— BYTOM

Na trasę Wrocław — Bytom ruszy

ło już tylko 35 kolarzy, którzy na

lepszych szosach i przy nieco lepszej

się 4 lotne fini-^ pogodzie przejechali dystans w tem-

wygrał Nowo- pie nieco szybszym, niż na odcinkach

drugi poprzednich.

Na etapie odbyły się trzy lotne fi-

nisze. Pierwszy w Oławie wygrany

został przez Perssona II (Szw) przed

Wójcikiem, drugi w Brzegach przez

Wójcika przed Pietraszewskim, trzeci

w Opolu przez Pietraszewskiego

przed Wójcikiem.

Początkowo stawka jedzie zwartą

grupą. Jednak już na 35 km uciekają

Pietraszewski i Wójcik, którzy stop-

niowo zyskują przewagę nad resztą

czołówki. Odległość między nimi, a

czołówką rośnie od 1,5 km do 5 km.

Próby dogonienia uciekinierów nie

dają rezultatów, a wynikła pod sa-

mym Bytomiem kraksa, której ofiarą

padli Wyglenda, Komomiczek, Rzeź-

nicki i Łazarczyk, opóźniła jeszcze

pościg.

Na stadion w Bytomiu pierwszy j

wpada Pietraszewski, który wygrywa j
7 etap, za nim lider Wójcik, a dopie-

ro po 5-ciu minutach potem grupa:

kolarzy złożona z 5 zawodników. j

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA VII ETAPU: j
1) Pietraszewski — 4:48:33, 2) Wójcik — j

4:48:48, 3) Wyglenda — 4:53:45, 4) Vaver-

ka (CSR) — 4:53:45, 5) Rydmark (Szwecja) j
4:53:45, 6) Madi (Węgry) — 4:53:45.

DRUŻYNOWA:
1) Polska II — 14:37:27, 2) Polska III — 1

14:41:24, 3) CSR) — 14:41:24, 4) Szwecja
14:44:11, 5) Polska | — 14:50:12.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

PO 7 ETAPACH: !

1) Wójcik — 40:01:17, 2) Wrzesiński —

40:21:53, 3) Pietraszewski — 40:22:26, 4)
Rydmark (Szwecja) — 40:37:35, 5) Madi

(Węgry), 6) Yaverka (CSR).
DRUŻYNOWA PO 7 ETAPACH:

1) Polska I — 120:44:26, 2) Polska II —

121:50:34, 3) Szwecja — 122:01:18, 4) Pol-

ska iii — 123:20^:44, 5) CSR — 124:16:57.

KLUBOWA PO 7 ETAPACH:

1) ZZK Warszawa — 81:31:11, 2fi Party-
zant — 81:27:50, 3) Ruch — 81:56:29.

* *r

Trasa etapu Szczecin — Poznań prowadziła w pierwszym odcinku przez most

w Szczecinie. Zawodnicy jadą jeszcze zw-artą grupą. Na ucieczki jest jeszcze

Listy z nati SeMtwsBnąg

padków, począwszy od etapu VI-go:

ETAP VI POZNAŃ — WROCŁAW

(180 KM)

Do etapu Poznań •— Wrocław wy-

startowało już tylko 38 kolarzy. Na

starcie nic stanęli Kapiak, Z»loczulski

i Hanus (CSR), na trasie wycofali się

Karlsson [Szwecja), Szalay (Węgry),

Sałyga i Grzelak. Wszyscy ci zawo-

dnicy ulegli mniej lub więcej ciężkim

obrażeniom, wywołanym upadkami i

ich dalsza walka na trasie mogłaby

się zakończyć poważnymi komplika-

cjami w stanie zdrowia.

Poprzedni etap Szczecin — Poznań

dał się zawodnikom porządnie we zna

zdecydowali się

Paryż, koniec czerwca

W ubiegłą niedzielę (27.VI) odbyły

się w Montlhcry kolarskie mistrzostwa

Francji. Na

rze, którzy również

ua ten trik.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA VI ETAPU:

1) Wyglenda — 6:00:35, 2) Olszewski —

6:lft:36, 3) Persson II (Szwecja) — 6:00:36,
4) Rzeźnicki — 6:00:36, 5) Wrzesiński —

¢:00:36, 6) Wójcik — 6:00:37.

DRUŻYNOWA:
1) Polska I — 18:01:49, 2) Polska III —

18:01:49, 3) Szwecja — 18:51:51, «) Polska

II — 18:02:05, 5) CSR — 18:08:07.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

PO 6 ETAPACH:

1) Wójcik —

35:11:29, 2) Wrzesiński —

35:14:10, S) Pietraszewski — 35:33:53, 4) •

Rydmark (Szwecja) _ 35:43:50, 5) Madi j r0CZIly 2w >"' ,pzca

(Węgry) — 35:48:51, 6) Vaverka (CSR) — ] został zakwalifikowany.
35:50:38. Wyści

Ceinfy Mnrcetak szosowym mislfiem Francji
Korespondeiwja własna „Przeglądu Sportowego" | drużyna cudzoziemców z Francji, gdzie

j startuje Klabiński i Pawlieiak, w kolo-
Trasa jest trudna, bogata w wiraże i się w kilka dni po biegu w Montlhery,^rach pojskicll Ich kolegami są Włosi,

stanęło 38 zawo
dni-1 zjazdy -

Prowadzi też Przez «zabójczą" i „Naprzód Tour — potem pieniądze i, S./wajtar5 Belg j (1wóeh Luksemburczy-

ków, którzy^ uprzednio poddani zostali

bardzo ostrej selekcji. Tych 38 kolarzy
— to zwycięzcy najważniejszych imprez

sportowych obecnego sezonu, to zwy-

cięzcy biegów, dających prawo do star-

tu o tytuł mistrza. Jak ostra była se-

lekcja świadczy fakt, że Robie, zeszło- (

Tour de France nie j
rodak zakpił sobie z wszystkich progno

styków.

górę Lapizę. Bieg wygrał Polak Cezary ; korzystne kontrakty". W zeszłorocznym

Marcelak i po wyścigu wręczono mu j Tour de France Marcelak nie mógł

trójkolorową koszulkę mistrza Francji, j wziąć udziału, bo go odrzucono ,'ako

Czas Marcelaka: 6 godz., 41 min. 21 sek. ' cudzoziemca. Obecnie Marcelak uzy-

Zwycięstwo Marcelaka stanowi olbrzy- ! skał już obywatelstwo francuskie,

mią sensaeję i wszystkie gazety rozpi-, Warto przypomnieć, że Marcelak w

sują się o nim na wielu szpaltach. Nasz ! Tour de Pologne 1930 r. zajął drugie

rozegrano trasie 250 km.

Falkenburg „mści" porażkę Parkera
W dalszych rozgrywkach turnieju te-

nisowego o mistrzo-stwo Wimbledonu

rozegrano w poniedziałek spotkanie

ćwierćfinałowe w grze pojedynczej męż-

czyzn, które przyniosły znowu niespo-

dzianki. Największą z nich sprawił Wę-

gier Asboth, wygrywając .z zeszłorocz-

nymi finalistą Amerykaninem Tomem

Brownem 4:6, 6:3, 4:6, 6:1, 6:1. Brown

rozstawiony był w turnieju jako nr. 4.

Niespodzianką było również łatwe zwy.

cięstwo Australijczyka Bromwdcha nad

Amerykaninem Budge PuMy w stosunku

6:4, 7:5, 6;1.

W dalszych spotkaniach Amerykanin

Gardner Mulloy wyeliminował Anglika

Mottrania, wygrywając z nim 6:2, 1:6,

7:5, 6:1, a Falkenburg (USA) odniósł

zwycięstwo nad Szwedem Bergelinem.

który uprzednio wyeliminował z turnie-

ju jednego z najpoważniejszych preten-

dentów do tytułu mistrza Franka Par-

kr Pajkowskiegp (USA). Falkenburg

wygrał 6:4, 6:2, 3:6, 6:4.

W półfinale przeciwnikiem Asbotha

będzie Australijczyk Bromwich, Falken-

burg natomiast spotka się z Mulloyem.

W grze pojedynczej kobiet dopruwa- ,

dzo.no spotkania do ćwierćfinałów, do

których zakwalifikowały się: du Pont

(USA), Nicoll . Bostock (Anglia), Hart

(USA), Landry (Francja), Quartier (Au-

glia), Todd (USA), Fry (USA) i Brough

(USA).

W 4-tej rudzie gier padły następujące

wyniki: Brougli (USA) — Middleton

(Anglia) 6:0, 6:1: du Pont (USA> —

Dawson Scott (Anglia) — 6:2. 6:2:

Hart (USA) — Curry Anglia) — 6:2,

6:3; Todd (USA) — Halford (Anglia)

6:3, 6:3; Landry (Francja) — Thomas

(Anglia) 6:3, 8:6; Bostock (Angia) —
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WYŚCIG GIGANT ROZPOCZĘTY

Tour de France 1948 r. rozpoczął

III runda:

Kukuljevic

Muller (Południowa Afryka) 6:2, 2:6, Gra podwójna mężczyzn

7:5; Fry (USA) — Kormoczy (Wę- Vodieka (Czechosłowacja),

gry) — 4:6, 6:4, 6:4; Quertier (An- (
— Borotra, Brugnon (Francja) 2:6, 6:3,

glia) — Summers (Połudn. Afryka) — 4:6, 6:3, 8:6.

7:5, 6:2. To ostatnie spotkanie było naj-j Ćwierćfinały: Hart (USA) - Landry

Cezary Marcelak ma już 35 lat i zwy

cięstwo w Montlhery jest ukoronowa- ]

niem jego kariery sportowej. Na sw-ni s}ę w środę 30 czerwca. Start odbył się

koncie mu już ponad 130 zwycięstw w , w centrum Paryża, sprzed Palais Royal. i

biegach regionalnych. Jest on '«yłym j Bieg w tym roku organizowany jest

górnikiem z polskiej kolonii Bully ko- przez największy dziennik sportowy

ło Lens, wchodzi w skład „stajni" zna-' „L'Equipe" i dziennik informacyjny

nej firmy rowerowej Mercier i jeździ I „Parisien Libere", poszczególne -tapy i

od lat pod kierownictwem Antonio ' organizowane są i patronowane przez j

Magne, znanego b. mistrza kolarskiego największe pisma prowincjonalne.

z lat 1931 — 1936 i mistrza

1935 r.

świata z

większą niespodzianką rozgrywek tej

rundy, gdyż Summers była rozbawiona

jako nr. 6.

MAJOR SZNAJDER SĘDZIUJE

RUMUNIA — CSR

(Francja) 6:0, 6:2; Du Pont (USA) —

Bostock (Anglia) 7:5, 6:3; Fry (USA)
— Brough (USA) 1:3, Fry z powodu

zwichnięcia nogi skreczowała.

W ćwierćfinale gry podwójnej panów

Amerykanie Falkenburg i Pairker poko-

nali parę Vodicika (Czechosłowacja),

Natychmiast po biegu zaproponowa-

no Marcelakowi podpisanie szeregu po-

Na starcie stanęło 80 zawodników,

selekcjonowanych w wielu biegach o

mniejszym znaczeniu. Jest to elita ko-

larstwa francuskiego.

Jeden z najlepszych polskich sę-' Kakulievic 6:1, 6:2, 3:6, 6:0; para au-

dziów piłkarskich, mjr Sznajder zapro
' stralijska Bromwich — Sedgmam zwy-

szony został na arbitra'spotkania mię ! ciężyła parę włoską Cucelli — Del Bel-

dzypaństwowego Rumunia — Czecho- j lo 6:3, 6:1, 7:5.

słowacja, które odbędzie się dnia 4-go

lipca w Bukareszcie,

nętnych kontraktów, lecz je odrzucił, ' narodowej Francji i

oświadczając, że nie rezygnuje z udzia-' nych, biorą udział dwie ekipy -epre

łu w Tour de France, który zaczynał j zentacyjne włoskie, dwie belgijskie i

UlIMSiy Si

przyniosą

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu

PZPN-u zaproponowano 3 terminy mię

dzypaństwowego meczu piłkarskiego

Norwegia — Polska w Warszawie: 10,

24 lub 31 października br. Spotkanie

W ćwierćfinale gry podwójnej pań j U

amerykanki Brough, Du Pont zwycięży-]

ły francuzki Landry — Boegner 6:0,1 W CZasie
.

° d lipca do 1_go siorp "

fi.j. ; nia nastąpi w Taszkencie w Stalińsku,

j na Syberii, w Archangielsku, Sewaisto-
" lr I polu, Stalingradzie, Jerewaniu, Rydze

<9

żyn przebędzie swe trasy na motocy-

klach, rowerach, koniach, kajakach, a

nawet samolotach sportowych. Zawodni-

cy przyniosą do Moskwy meldunki z le-

LEGIA ZAPRASZA , |i Mikolajewie start mieszanych sztafet, żąeych po drodze ośrodków przemyslo

Sekcja bokserska WKSLegia zawiada-! które zakońc71 isi ? w Moskwie 14-go wych o wykonaniu planu produk

mia swych członków, że treningi roz-1 sierpnia ' w PpzedwMu otwarcia finało "

rewanżowe z Danią odbędzie się w ter i poczną się w dniu 5.7-w godz. 17 .00 — !wych roz
« rywek »Spartaikiady". Ogólna

minie 20 — 25 czerwca przyszłego ro- ! 19.00 na Stadionie WP. i sztafety, biegnącej 10-ma trasami

ku. Ochotnicy mile widziani. [wyniesie ok. 30.000 kbn. Większość dru-

ŹYWNOSĆ TO WAŻNA RZECZ

cyjinego.

Długie etapy, zmęczenie -Ja pogoda, nie zdołały odebrać kolarzom apetytu. Każdy punk, odżywczy cieszył ne dużym

poicodzcniem, tak jak widzimy na zdjęciu z Koszalina, gdzie lider wyścigu ?Fójcik skwapliwie trzysta z naZ

. rzającej się okazji.

Pierwsza runda gier o mistrzostwo

Związku Radzieckiego w piłce nożnej

ma się już ku końcowi, poszczególnym

drużynom pozostało jeszcze do rozegra-

nia po dwa mecze. Rozegrany w ub.

niedzielę na stadionie „Dynamo" w

Moskwie mecz między autsiderami ta-

| beli „Lokomotywa" i „S krzydłami So-

! wietów" •/. Kujbyszewa zakończył się re-

i misowo i nie przyniósł żadnych zmian

i w tabeli.

j W mistrzostwach prowadzi nadal „Dy-

. mimo" mając W 8-miu grach zdobyte 15

j pkt przed „Spartakiem" (Moskwa)

110 gier, 13 pkt oraz zeszłorocznym nui-

| strzem CDKA i „Dynaimo" (Tyflis) —

p69gier,i12pkt.

• -

1-go lipca rozpoczną się rozgrywki fi-

nałowe o mistrzostwo Związku. Radziec-

kiego w piłce wodnej. W rozgrywkach

brało udział 40 drużyn, podzielonych.na

7 grup. Do finału zaś zakwoiliifikowalo

się 16 zespołów.

Wśród najpoważniejszych pretenden-

tów do zajęcia,, pierwszego miejsca w fi-

nale znajduje się zeszłoroczny mistrz

ZSRR — drużyna Torpedo", w której

grają znani pływacy: Miioszikow, Usża-

ko w i Prostiakow, oraz zespoły „Dynu

mo" (Moskwa), CDKA i drużynu Za-

kładów Naukowych Marynarki Woje»

siej.

ków.

Trasa gigantycznego wyścigu, który

będzie trwać miesiąc i przez miesiąc

będzie pasjonował całą sportową i nie-

sportową Franeję, podzielona jest na

21 etapów. Wynosi łącznie 4.843 km i

„za wadza" o Italię, Szwajcarię i Belgig

(San Remo, Lozanna i Leodium). Prze-

widziano 5 odpoczynków.

SZAŁ T0UE.'U

O rozmiarach wyścigu świadczą na-

stępujące cyfrj': 80 zawodników, 134

motocykli i 590 wozów kierowników a

lekarzami, masażystami, monterami,

dziennikarzami i sprawozdawcami ra-

diowymi. Będzie 72 dziennikarzy zagra-

nicznych. Wszystkie wielkie firmy wy-

syłają swe barwne wozy reklamowe i

stoiska. Barwny korowód przewinie "się

przez drogi Francji, wszędzie wzbudza-

jąc gorączkę tłumów. Miliony widzów

będą przypatrywać się wyścigowi. ?rze-

Oprócz drużyny j cież wszystkie dzienniki na okres wy-

drużyn regional- -cigu poświecają caI3 stronę (ni-^ad-

ko więcej) sprawozdaniom, wynikom i

komentarzom z wyścigu, wprowadzają

nowe specjalne dodatki i zniżkowe abo-

namenty na okres miesiąca „wyścigo-

wego", wysyłają kilkunastoosobowe eki-

py na trasę. Dziennik „France - Soir"

(780.000 nakładu) wysyła na Tour 37-

osobowy zespół .dziennikarzy, fotore-

porterów, speakerów radiowych i kary-

katurzystów. Na okres biegu dziennik

ten zapewnił sobie współpracę Marcela

Cerdana (mistrza bokserskiego) - Ba,

ratte (najlepszego piłkarza, bożyszcze

tłumów) i innych. Tour de France 1948

posiada swą piosenkę, skomponowaną

przez króla piosenkarzy Raymonda Sou-

plex.

Tour „spotrzebuje" 9.000 „porcji R"

(owoce, cukierki, 4 tony mięsa, tonę

wędlin, wypije 38 tysięcy litrów ben-

zyny i 30 tysięcy litrów oliwy. Nie mó-

wimy już- o winie, sałacie i serach, któ-

rych całe tony połkną dziennikarze i

karawana kibiców.

KTO TO JEST KLABIŃSKI?

Parę słów o IClabińskim: zawsze jeź-

dzi w barwach polskich. Należy do

„stajni" Merciera. W zeszłym roku wy-

grał wyścig „Le Dauphine Libere", naj-

poważniejszą poza Tour de Franie i

Montlhery imprezą kolarską sezonu.

W tym roku w tej konkurencji prześla-

dował go wybitny pech. Rozbił się dwa

razy w czasie pierwszego górskiego eta-

pu i zupełnie pokrwawiony skończył

etap w czołówce. Nazajutrz pomimo ran

i kontuzji, opatrzonych dość powierz-

chownie, stanął na starcie, lecz w dru-

gim etapie musiał się, płacząc ze złości

i bólu, wycofać.

Przed Tour de France nie startował

już nigdzie, oszczędzając się na ten wy-

ścig. Klabińskiego gazety francuskie

stawiają jako wzór- koleżeństwa i zespo-

łowej taktyki w rozgrywaniu biegu. Po-

święcając swą lokatę zostaje ze słabszy-

mi-kolęgumi „stajni" i podciąga 'ich-

Ten miły i serdeczny chłopak (31" lat)

powiedział Waszemu korespondentowi,

że wkrótce wybiera się do Polski. Nio

zna jeszcze swej Ojczyzny.

Andrzej Chciult,


