
11

1

I'

tAij•

saiilifc,

1

J
7 '

<

Poniedziałek
UT'* 3

M
/

6 stron

Nr 54

/V/
tJ Ł&f

Warszawa, 5 lipca 1948 r.

>

IJSz5,< £

Rok IV

,.J "IN ^

l

fes- u-ib
n J '.tf^% -

punki nn
CHORZÓW, 4.7 . (tel, wł.). Wisła — Ruch 1:1 (1:0), Wisła: Juro-

wicz, Kubik, Flanek, Filek, Wujko, Wapiennik A„ Cisowski, Gracz,
Kohut, Rupa, Mamoń. Ruch: Wyrobek, Bomba, Cebula, Suszczyk,
Bartyla, 'Szelong, Przecherka, Cieślik, Alszer, Moryc, Kubacki. Sę-
dziował p. Szperling. Widzów 25 tys.

Dłuższa przerwa w meczach ligowych ściągnęła na stadion cho-
rzowski rekordową ilość widzów. Ogólnie spodziewano się ładnej gry.

Tymczasem Ruch, który ma trudności z ustaleniem składu zawiódł.
Leader tabeli nie ma w tej chwili obrony.

Zaiwiódł Moryc w ataku do tego stop-

nia, że kierownictwo po przerwie cofnę-
ło go ni do obrony. Atak gnaj słabo.

Długie podania były przejmowane przez

obronę i pomoc Wisły, a zwrotny i szyb-
ki Alszer został zastopowany przez Wa-

piennika. Kilka jego sztuczek technicz-

nych nie wystarczy na jeden mecz. Cie-

ślik, który głęboko cofał się dio tyłu i

roadaiwał piłki jak mógł, zasłużył na

notę najlepszą. Po przerwie Ruch prze-

tasował swój skład z czego powstał okro

pny dziwoląg.

Erzeeherlia poszedł na lewego łączni-
ka i mie mógł się przyzwyczaić do tej

pozycji, stale uciekał na lewe skrzydło,
gdzie psuł wszystko Kubickiemu, noła

bene zuipełnie nie wykorzystanemu. Bar-

tyla, o którym słyszeliśmy dużo pochle-

bnych rzeczy i którego specjalnością by-

NAJSZYBSZA CZESZKA

ły główki, tym razem grał licho. Piłka

stole mu uciekała, a niżsi od niego na-

pastnicy Wisły stale wygrywali z nim

pojedynki. Suszczyk bardzo pracowity
nie mógł jednak zadowolić.

Mecz był chyba najsłabszy, jaki roze-

grał Ruch w tym seizoinie. A, że go nie

I przegrał niech podziękuje Kohutowi i

I Rupie, którzy przestrzelili wielokrotnie

j stuprocentowe pozycje. Bramkarz Ruchu
1

Wyrobek też walnie przyczynił się do

remisu, a kilka jego wybiegów uratowa-

ły od niechybnej bramki.

POWRÓT DO FORMY

Wisła, która zdaje się powracać do

formy najlepszą część drużyny miała w

obronie, a zwłaszcza w niezawodnym
Flaiiiiku. Z pomocników krakowskich

bardziej pod obal się Filek. Grał ambit-

nie i ofiarnie. Atak Wisły ładnie kom-

binuje, krótkimi podaniami przechodził
ofensywę Ruchu, ale na polu karnym za-

wodził strzałowo. Najlepsi Gracz i Ciso-

wski. Parę słów należy się zawodnikom

obydwu drużyn za niebezpieczną grę, o-

fiarą której padł Szelong. Złamany nos

Szeloroga będzie przestrogą dla innych.

Przebieg meczu był emocjonujący i

obfitował w wiele sytuacji podbramko-
wych. Zrazu inicjatywę przejął Ruch, ale

strzały jego napastników przechodzą o-

bok słupków. Od 15 min. pierwszej po-

łowy gra się wyrównuje, częściej do

I głosu dochodzi Wisła i w 20 min. Ciso-

j wski zdoibywa bramkę dla Wisły. Całko,
witą zasługę należy przypisać Graczowi,
który przewózkował trzech zawodników

•pięknie wystawił Cisowskiego. W na-

stępnych minutach napastnicy Wisły
marnują idealne sytuacje i wynik 1:0

utrzymuje się do przerwy. Po przerwie
i Ruch roizpoczyina desperackimi atakami.

1
Juirowicz w bramce Wiślaków dwoi się

i i wyłapuje wszystkie strzały. W 8 min.

Cieślik przytomnie przyjmuje centrę

Kubickiego i zdobywa wyrównującą
! bramkę. Obustronne ataki nie przyno-

szą zmiany wyniku, i Wisła z terenu

; Śląskiego wywiozła cenny punkt. Sędzia
p. Szperling, który miał dość trudne za-

Sicneroua czterokrotna rekordzistka CSR ^^

p<mieważ oby(lnii: drużby nic

tv sprintach, ma już dzisiaj zapewniony graJy
^

przerywal grę)

paszport olimpijski. j bawi?c
^
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ENTUZJASTÓW

Ostatni etap
I ostatnia zwgclęslwo

Z POŚRÓD 30 kolarzy, którzy wystartowali z Łodzi do ostatniego eta*

pu „Tour de Pologne", kilku było w takim stanie zdrowia, 4»
w normalnych warunkach nie wsiedliby na rower. Lekarz dopuści! ich M

własną odpowiedzialność. Wrzesiński i Bukowski ratowali dorobek dzie-

sięciu etapów 1-go i 2-go zespołu Polski, bo wycofanie się któregoś
z nich eliminowało drużynę z klasyfikacji.

Wrzesiński już od kilku etapów je-

W „Tour de France
JUE

PARYŻ (Obsł. wł.) — Pier#szy etap wy-
ścigu „Dookoła Francji" Paryż — Trouvil-
le zakończył się zwycięstwem Włocha

„Bartali, który dystans 237 km przebył w

czasie 6:50,24 przed Belgiem Schotte i
Francuzem Teisseire. Na 7 miejscu był
Marcelak w tym samym czasie.

Do II etapu wystartowało 117 kolarzy,
bowiem 3-ch wycofało się: Włosi Fazio i
Salomboni (drużyna narodowa) oraz Zahaf
z zespołu. „ Południe — Wschód". II etap
z Trouville do Dinard miał 259 km.

Na 15 km po starcie nastąpiło zderze-
nie 50 zawodników w wyniku którego
najpoważniejszą kontuzję odniósł Szwaj-
car Aeschliman, raniąc głowę i doznając
ogólnego potłuczenia. Aeschliman został

odwieziony do szpitala w Caen.

Na mecie w Dinard pierwszy był Włoch
Rosello 7:29,55 godz. , drugi Francuz Bodet
7:30 07 o pól koła przed Belgiem Engie-
sem.

W klasyfikacji ogólnej po dwóch eta-

pach pierwszy Engels (Belgia) 14:20,19,
drugi Bodet (Francja) — 14:20,31, trzeci
Schotte (Be;,-jia) —• 14:20,4«.

Zwycięzca 1-go etapu Bartali spadł w

klasyfikacji ogólnej na 10-te miejsce.
Trzeci etap na trasie Dinard — Nantes,

długości 251 km wygrał Francuz Lapebie,
przebywając trasę w 6:48,37 przed Bel-

I giem Inpanis i Mathieu. Następnych 12-tu

kolarzy zostało sklasyfikowanych w jed-
nakowym czasie.

Po trzech etapach prowadził Bodei

(Francja) 21:09,03 przed Lambrechtem

(Belgia) — 21:10,29 i Mathieu (Belgia) —

'21:30,18.
Czwarty etap Nantes — La Rochelle

wygrał Francuz Pras z zespołu południo-
wo-zachodniej Francji, przebywając dy-
stans 160 km w czasie 4:01,42.

W klasyfikacji ogólnej po czterech eta-

pach 1) Lambrecht (team międzynarodo-
wy) 25:12,11 przed Bodetem (Francja) —

25:15,35 i Mathieu (Belgia) — 25:20.

W. €>$Ś1MŚBBEeg

Zwycięzca Tour de Pologne Wójcik

wędruje na ramionach entuzjastów do

szatni.

chał z czyrakami, a. trasę do Łodzi i

do Warszawy przebył właściwie sto-

jąc na pedałach. Bukowski miał od-
'

parzone ciało i ledwie mógł usiedzieć

na siodełku. Piegatowi tak dokuczał

ból kolana, że już od Częstochowy
pracował tylko jedną nogą i modli!

się, aby lewą nogę mógł- zginać w

kolanie. W identycznej sytuacji je-
chał Tuora. Stolarczykowi dokuczał,
ból łokcia. Zatrzymajmy się na tej
piątce. Wszyscy, f oni Wykazali nie-

zwykły hart ducha i tylko dzięki

wielkiej .ambicji wystartowali do o-

statniego etapu.

Zanim nastąpił ostry start na

przedmieściu Łodzi, Bukowski prze-

wrócił się na bruku szosy. Powstał

z trudem, wsiadł na rower, ale uje-
chawszy ledwie kilka metrów, znów

upadł na kolano. Zaciskając z bólu

zęby, ze łzami w oczach dojechał na

start.

Grupa czołowa ruszyła ostro i zwar

cie, pozostał tylko Piegat. Pedałował

ostrożnie, bo przysiągł sobie, że do

Warszawy dojedzie. 2 km dalej Sto-

(Dokończenie na str. 3-ciej).
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TO SIĘ NAZYWA KRAKSA

. rv„„„;; „n trasie zdarzył sie przykry wypadek, w którym nasz rodak Kia•
W czasie tegorocznych kolarskieh TM \końJyłoZ „ chwilowej utracie przytomno**,
liński (S prawej) zderzył się z Francuzem Lasarules. na szczęt

PARYŻ. (Obsł. wł.) W niedzielę ro-

ze-gramy został piąty etap wyścigu kolar-

skiego „Tour de France" na trasie Rio-

clielle — Bordeaux, długości 262 km. Na

mecie w Bordeaux pierwszy był Fran-

cuz Reany (drużyna Południe-Wschód)
w 7:03,32 godz. przed Chupinein (dru-

żyna Zachodnia) i Taccą (narodowa

drużyna francuska).

Po tym etapie w klasyfikacji indywi-
dualnej prowadzi Belg Lambrecht przed
Włochem Sciardisem i Bodetem (Fran-

cja).

W Hadze odbyło się zebranie Rady kurencji kobiecej: kombinacja alpej-

Głównej i Komitetu Technicznego ska i gigant slalom, względnie zjazd.
Międzynarodowej Federacji Narciar-

skiej (F. I, S.), w którym uczestni-

czyli delegaci Polski, St. Zjednoczo-

nych, Anglii, Norwegii, Szwecji, Fin-

landii, Holandii, Czechosłowacji, Ju-

gosławii, Francji i Szwajcarii.

Na zebraniu tym postanowiono
przyjąć na członka Federacji Związek
Radziecki.

Zatwierdzono program przyszłych
mistrzostw świata, które odbędą się
w St. Zjednoczonych w 1950 r. Na

'program mistrzostw złożą się; w kon

kurencji męskiej: biegi długodystan-
sowe na 18 i 50 km, biegi sztafetowe,
skoki, kombinacja norweska i alpej-
ska, slalom i gigant slalom; w kon-

Wagroję Prezydenta

zdobywa ZZK

Prezydent RP, ob. Bolesław Bie-

rut, Protektor wyścigu kolarskie-

go Dookoła Polski ofiarował

100.000 zł na zakup szafy biblio-

tecznej i książek dla klubu, któ-

rego drużyna zwycięży w wyścigu.
Tę zaszczytną nagrodę zdobył

zespół ZZK Warszawa, który star-

tował w składzie: Wrzesiński)

Rzeżnicki, Królikowski, Moczul-

ski i Sobczak.

JUŻ WJEŻDŻA NA STADION

Minęły chwile oczekiwania. Wójcik samotnie wjeżdża na Stadion, aby swycię stwem w etapie Łódź — Warszawa ztf

dohumentoimć swe twycięstwo w ogólnej klasyfikacji indywidualnej.
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odięchdł z bagażem 1:6
Ł^ź , 4.7. — tel. wl. — Ł/CS — Ry-

. ..er 6:1 (5:1). Bramki dla zwycięzców:

KRAKÓW, 4.7 . (tel. w!.). CracoTia > Polonia swoją postawą zaskoczyła, j łącznicy stanowili drugą linię ofensy- Baran w tyn, jedna z karnego, Łąez
— Polonia (Bytom) 2:1 (2:1). Kondycja i bojowość, to obecnie dwa , wną Polonii, a Kulawik nie rzadko 2 . janeczek i. Dla Rymera Pierchała.

Polonia (B): Wieczorkowski, (Ko- najpoważniejsze jej atuty, j wyrastał w chwilach niebezpieczeń- j gędziowa| _
b. dobrze —

p . Fiszer z

czapski), Strzeliczek, Grochowski, | M
1

stwa pod własną bramką. Matyas wię Poznania. Widzów ok. 5 tys.Wieczorkowski nie orzeł wpraw-
-

, ,

Niebylski, Lelonek, Szmyd, Kaimie- d de of . bram. ce, się oszczędza, TM

w c- J TT Kulawik ,

^ \ ri przeszkadzał. Kazmierowicz pod ko-
karz. Obrona wraz ze stoperem Lelo- ^

zeszedł z boiska

Gędłek, Gli -
n,em |aŁ L Umiała< *T T spowodu kontuzji. Sędzia Nowakow-

s ' < cac niebezpieczeństwo od własne), f w/:
. . „ .... .. ski z Warszawy na ogoł dobry. Wl -

bramki. Z pomocy wyróżniał się b.
Jabłoński

dzów około 8.000.

rowicz, Matias, Szmyd II,

Wiśniewski.

Cracoyia: Hymczak,

mas, Jabłoński I, Parpan,

A, Szeliga, Różankowski I, Różankow ptBCOwity Szmidt W ataku najruch-

»ki II, Radoń, Bobula. . i,wszyi a zarazem nainiebezpieczniej- j

Zwolennicy Cracovii przeżywali ; szy był iewoskrzydjowyi ma}y Wiś- : Przedmecz juniorów Cracovii z ju-

eiężkie chwile. Do pauzy nerwy je- niewski Szmid doł,rze prowadził atak nroram: Wisły o mistrzostwo okręgu

szcze nie grały, gdyż po kwadransie, j podczas gdy 00fnięci do ly}u obydwaj
;

przyniósł wynik bezbramkowy.

naogół wyrównanej gry, atak Craco-

vii przeprowadziwszy lekką ofensywę

w niespełna 15 min. zdobył 2 bram-

ki, które zdawały się nie wróżyć mc

dobrego Polonistom. Ale już w 3 m.

po zdobyciu przez Cracovię 2-ej bram

ki, nastąpił pierwszy szok nerwowy,

spowodowany przez Gędłka, który; KRAKÓW, 4 . 7 . (Tel. wł.) GaAar- skutej grę, pociągając za scfoą obu

zawinił samobójczą bramkę, źle obli- i TM " AKS 1:1 (0:1). Bramki zdobyli j sąsiadów. W ataku, który dotychczas był

ezywszy podanie piłki do Hymczaka. .' Spodzie ja i Ignaczok. S^dzaa Bukowski , piętą achillesową Garbami, na pierw-

Bramka z nieba (bez udziału napast-
' ' Radomia. Widzów ok. 6 tysięcy. j saym miejscu wyróżnić należy Nowaka,

AKS: Mrugała, Ja/nduda, Gajdzdk, An- ! jakkolwiek miał ograniczoną swobodę

drzejewsfei, Wieczorek, Kulik, Cholewa, I ruchów, ponieważ Andrzejewski otaczał
ników Polonii) dodała niesłychanej o-

tuchy drużynie gości, a załamała wy-

raźnie Cracovię.

Jeszcze przed pauzą miała Polonia

okazję do wyrównania. Wiśniewski,

będąc sam przed bramką Cracovii,

walnął piłkę w aut.

Zaraz po przerwie Polonia uzysku-

je rzut rożny, który powoduje lekkie

Spockieja, Muskała, Barański.

Garbarnia: Jakubik, Śliwa, Rakoczy,

Górecka, Lasiewicz, Biemkik. Parpam II,

Foryszewski, Nowak, Pawłowicz, Igna-
: czak.

! Garbarnia miała w niedzielnymi me-

'
czu z AKS ean dwa okresy. Pierwszy sła-

. , ,. . by — do pauzy, ldedy zdawało się ie
zamieszanie pod bramką biało -

czer- . . . . ..,..,.

L_ . . L_ , , | AKł ją roagroma i Enuozidzy, j drugi—
• po pauiziie, konkretnie po strzelonej wy-

równującej braimce, uzyskanej zresztą

| przy wydatnej pomocy Miru gały, który

i fatalnie wypuścił piłkę z rąk. Ten dru-

go troskliwą opieką.

Doskonale zapowiada się nowy naby-

tek Garbami, Pawłowicz, dysponujący

silnym i niebezpiecznym strzałem.

ŁKS: Szezurzyński, Włodarczyk, mc

II, Łuc I, Karolek, Pietrzak, Hogen-

dorf, Baran, Janeczek, Łącz, Kopera.

Rymer; Chromiak, — (Bednorz) —

Matloch, Pytlik, Janik, Gajewski, Mo-

tyka, Frankę, Ruda, Pierchała, Kurze-i

ja, Dybała.

Gdy sędzia' odgwizdał koniee sawo-

dów zastanawialiśmy się poważnie co

było główng przyczyną tak wysokiej

porażki. Doszliśmy do przekonania, że

w meczu tym zadecydowały dwie linie.

W ŁKS-ie nadspodziewanie dobrze grał

atak, u gości zawiodła pomoc. Odnosi

się to oczywiście przede wszyskim do

środkowego pomocnika, Gajewskiego,

który nie potrafił odpowiednio zakryć

Janeczka. Pewną część winy za poraż-

kę ponoszą również dwaj łącznicy Ry-

mera
— Ruda i Kurzeja, którzy naj-

częściej operowali na polu wroga, zapo-

minając o swym obowiązku przycho-

dzenia z odsieczą własnej pomocy. To

było niewątpliwie przyczyną, że dość

często na środku boiska tworzyło się

t. zw. niczyje pole, na którym ŁKS-iacy

Widzęw 6:0 (4;0). Bramki

wonych na szczęście bez konsekwen-

cij, ale już w 10 minut poprzeczki

ratuje Cracovię przed złowieszczym

wyrównaniem. Zrywa się atak Cra- j —; — JLegia

Bobula pudłu,e z odległości 4,
^ ^^

ch<>rWan do
^

.
: dla Legii zdobyli Szymański 2, Szaflar-

kroków Radoń wypracowawszy sobie I g<Jy. Garba,m.k
^

ja&. ski, Grządki, Waśko i Mordarski pol.

pozyc,ę do strzału, traci głowę i strze •
hy o<J

^^

a d<jping(wana przez ^J Legia: Czyżewski, Waksman, Knys,

la w aut. Jeszcze raz poprzeczka ra- hliemM nahrała ^u ^

i przeszła j
Waśko ' ^urek, Dzięciołowski, Mor-

tuje Cracovię, a Gędłek rehabilituje! rU j darski, Szaflarski, Szymański, Grządziel,

Szczurka zdobywa ostatnią bramkę i u-

stala wynik na 6:0.

W 42 min. Sędzia usuwa z boiska

Wiernika za kopnięcie przeciwnika Łez

piłki.

mogli przygotować akcję wypadową.

Mówiąc o pomocy Rymera skrzywdzi-

libyśmy Motykę, który w defensywie |

gości był najjaśniejszym punktem. Mo-

tyka wespół z Pytlikiem -potrafili w

odpowiedni sposób krępować ruchy os-

pałego Hogendorfa. Trudniejszą o wie-(
le robotę miał ten zawodnik z Bara-;

nem, Baran, po pafo-tyigodmiowym ebo- j

zie kondycyjnym w Spale, doszedł do 1

formy. Również i Janeczek na środku I

nareszcie zrozumiał, jak powinien grać J

kierownik ataku.

U Łodzian, tak zresztą jak i n gości,

najsłabszą linią była pomoc, w której

wyjątkowo niedysponowany był Karo-;
:

lek. W obronie Włodarczyk jeszcze tez ]

udowodnił, że potrafi twardo i zdeey- ,

dowanie wchodzić w każdą akcję. j

Gdy chodzi o drużynę ślązaków, na
- i

leży podkreślić, iż swą szybką, fair grą

pozostawili dobre wrażenie. Drużyna j

ta miała jednak Ewój słaby dzień, a na- .

tomiast ŁKS-iakom święciła widocznie

w tym dniu szczęśliwa gwiazdeczka. i

W początkowych minutach gry w a ta- i

ku są goście. Już w 4 min. słupek bro- j

ni bramki ŁKS-u. W 6 min. Ruda, po |

przejściu po pomocnika i obrońcy, po- j

daje piłkę Kurzeji, który podanie to |

zamienia na bramkę. W 10 min. Jane- j

czek wypuszcza w bój Barana, który

uzyskuje wyrównanie. W 12 min. poda-

nie Lucia z rzntu wolnego Baran u-

mieszcza w bramce. W 21 min. Jane-

czek podwyższa wynik do 3:1, a w 35

min. Łącz z niezmiernie trudnej pozy-

cji głową skierowuje piłkę do siatki. Z

powodzeniem egzekwowany rzut karny

przez Barana kończy pierwszą część me-

czu.

W drugiej początkowe goście uzys-

kują zdecydowaną przewagę, a ŁKS

natomiast w 15 min, ze sporadycznego

wypadu podwyższa stan do-6:1. Strzel-

się, wybijając piłkę w samej linii

bramkowej. Polonia atakowała całą

niemal drużyną, chcąc za wszelką ce-

nę wykorzystać swoją dobrą passę i

wywieźć bodaj jeden punkt z Krako-

wa. Szczęście pozostało jednak do

końca meczu przy Cracovii. W ostat-

nich 5 min. gry Cracovia złapała wre

szcie drugi oddech, przeprowadziła

kilka groźnych ataków, z których o-

satni przyniósł nawet 3 bramkę strze

.kmą przez Bobulę piękną główką, ale

było to już po gwizdku, kończącym

Bawpdy.." * •,..

Cracovia zeszła z boiska z b, cięż

ko wywalczonym zwycięstwem. Polo

nia Bytomska, która od ostatniego

pobytu w Krakowie zmieniła się nie

do poznania, zasłużyła na podstawie

przebiegu drugiej połowy w zupełno-

ści na remis.

Cracovia na tle bojowej i kondycyj

nie doskonale usposobionej Polonii

nie sprawiła tym razem swoim zwo-

lennikom zadowolenia. W drużynie

były luki, Parpan choć niezwykle

pracowity, zdaje się być przemęczo-

ny. Jego podania nie miały dokładno-

ści, pozatym za bardzo rozpraszał się

po całym boisku. Również Jabłoński

rlo generalnej ofensywy.

Drugi kwadrans po pauaie, to najgo- Cyganik,

rr-tszy okres AKS-u . Tylko brawurze i' Wid
*

ew: Muaial > Kopaniewski, Resz-

odwadze Mrugały, który pragm.ł areha- ! ka ' Wiernik > Stem Pel > Wróbel,

b,.litować sie za puszczoną bramkę za- i Fornal,:2 >k ' Cicilocki ' Marciniak,

wdzięczają chorzowianie, że w tej fazie Gos Podarze wystąpili w osłabionym

gry Gwkmk nie zdobyła bramki. Do !
skłatkie bez

kontuzjowanych Skromne-

końca zawodów przeważa Garbaraia, ! 8°' Serafina > Milczanowskiego, Górskie-

pracując na pełnych obrotach. Gra po j g01 °P r
-

vcha > ale sk}ad ten
wystarczył w

pararie przybrała niepotrzebnie oetry ! zuP e!ności na słab >' zes Pół Widzewa,

charakter, a ofiarami padali zawodnicy j klóry wprawdzie potrafi biegać ambit-

AKS-u, którzy opuazezaU boisko i wra-
nie po boi6ku

-
ale nie wie doWadnie

cali nań z powrotem. Udzie 1
dlaczego. Mecz stal na słabym

" Śpdzda Bukowski, który do r! poziomie. Legia grą swą nie zadowoliłsj'

był bardzo energiczny i uważny, nieipo- i 4000 widzów.

trzeinBe dopuścił po pauzie do otstrej

gry-

AKS podofeał rię do preeirwy. Najleip-

<zy w linii ataku był Spodzieja. Dosko-1

nale spisywała się lewa strona, a zwłasz-'

cza Bairański sprawiał wiele zamieszania i

i kło,po,tu obranie Garbarni. Prawe atro-'

na ałabsza. Andrzejewski pilnował pac- j

czołowioie Nonvwka, najlepszego napaś,!-!

nika Garbarni. Gajdzik wyraźnie był

słaby. Z obrońców Janduda specjalnie

nie zabłysnął, ale pracował sumiennie.

Mrugała był najjaśniejszym punktem

AKS-u . Jednak jego nonszalancka obro-

na przyczyniła się do utraty bramki.

W Garbarni jak zwykle Kubik wyróż-

W zespole wojskowych najsłabszy był

bramkarz Czyżewski. Obrona i pomoc

poprawne. Napastnicy Legii byli szybsi,

ładnie kombinowali, strzelali dużo, ale

też dużo pudłowali. Pierwsze skrzypee

grał Grządziel, który nawet z paru kro-

ków potrafił walić piłkę wysoko w nie-

bo.

W Widzewie należy wyróżnić Kopa-

niewskiego, który mimo kontuzji nosa

grał cały mecz ofiarnie i zademonstro-

wał dobre wykopy i szybkość. Niezły

był również lewoskrzydłowy Marciniak,

ale musi się jeszcze nauczyć strzelać.

Osławiony Cichocki zagrał słabo. Resz-

ta przeciętna. Zespół ma jeszcze jedną

n« ..... . , i.. , . , . wade: zły zwyczaj kłócenia się z sędzią
zdaje się być ciągle jeszcze pod

91
e • na swoim boasku jest on trud-; .

wpływem niekorzystnych onimre-I do pokonania.

cenzji z Kopenhagi, co odbija się też I Z obrońców Rakoczy był skuteczniej-

na jego sobotniej grze. Atak praco- j ~
7<yw rozbijaniu ataków AKS, natomiast

wał w miarę swoich możliwości, miał! Lasiewicz w pomocy, jak zwykle praco-

ciąg na bramkę i strzelał, dużo, ale i 1
^y» szczególnie po pauzie wyróżnił się

pudłował niemniej

Z obrońców więcej podobał się Gli

mas, gdyż samobójcza bramka Gędł-

ka nie mogła wywołać entuzjazmu,

Hymczak w przededniu swego ilubu

casłużył na notę b. dobrą.

DJURGARDEN — GREENBACKS 6:0

gestykulacje.

Widzew zaczął ostro i w pierwszych

paru minutach miał dwukrotną okazję

zdobycia bramki. Legia w 7 min. prze-

prowadza niespodziewany wypad, który

kończy się bramką zdobytą przez Szaf-

larskiego. Już w 9 min. Szymański jtro-

wadzi piłkę, bramkarz łodzian wybiega,
Szwedzka drużyna piłkarska Djurgar- legionista robi przerzut i jest 2:0. L

den rozegrała w Toronto mecz z miej-

scowym zespołem Greenbacks, odno

sząc zwycięstwo w stosunku 6:0.

bijąc w finale Nowackiego
POZNAŃ, 4.7. (tel. wł.). Na torze (Brno) 15:28, 2) Bukowski (Lechia)

trawiastym w Ławicy rozegrany zo- 15:49,4, 3) Balcer (Legia) 16:58,2. ,

stał dziewiąty wyścig motocykl jwy Kategoria do 250 ccm: 1) Macha-

o Złoty Kask poznańskiej Unii. Wy- czek (Cr) 17:28,4 , 2) Matczak (Olim-

acig wywołał zrozumiałe zainteresv pia Grudziądz) 17:37,2, 3) Frasunkic-

gia gniecie i w 13 min. Grządziel strze-

la z paru kroków 3 bramkę. W 20 min.

Kopaniewski zderza się nieszczęśliwie

z Szymańskim i doznaje kontuzji nosa.

W 22 min. Waśko otrzymuje piłkę od

Grządziela i pięknym ostrym strzałem

zdobywa 4 bramkę.

Pó pauzie w 17 inin. Grządziel głów-

kuje na bramkę Widzewa, piłka odbi-

ja się od poprzeczki a Szymański wbi-

PRAGA, 4.7. (teł. wł). Lekkoatle-

tyczne mistrzostwa Czechosłowacji

przyniosły kilka nowych rekordów, z

których na największą uwagę zasłu-

gują 7,38 Kikejza w skoku w dal i

12,0, Sicnerowęj ną','100. m, Wynik;'Fi;,

kejza jest w tej chwili drugim w Eu-

ropie. Największą niespodzianką mi-

strzostw była porażka Cevony naj

800 m z Wintrem. j

Tytuły zdobyli: 100 m
— Horcic

— 10,9, 200 m Otava 23,0, 400 m
—

Mały 51,0, 800 m
— Wintr 1:53,9,

1.500 m
— Cevona 3:57,0, 5.000 m

—

Zatopek 14:21, 10.000 m
— Dirrin-

ger 32:27,4 , 110 i 400 m pł. — Tosnar

15,1 i 55,3, 3,000 m z przeszkodami—

Roudny 9:34,8 (rekord (CSR); kula —

Kalina 14,98; dysk i młot — Knoutek

45,51 i 52,13; oszczep
— Kiesevetter

63,20; wzwy? — Tonko 190; w dai —

Filtejz 7,38; tyczka — Krejcar 3,90;

trójskok — John 14,19 .

Kobiety; 100 i 200 m: Sicnerova

12 (biegła pod wiatr) i 26,3; 80 pł.

Lomska 12,1; wzwyż Mala 149; w

dal Hlumska 531; 4 X 100 m So-

kół (Prerov) 51,6 (klubowy rekord

CSR); kula — Komarkova 12,74;

dysk — Zeniskova 34,56; oszczep
—

Ingrova 40,00 (nowy rekord).

Na Igrzyska Olimpijskie z lekko-

atletów CSR jadą: Zatopek, Cevona,

Fikejz, Wintr, Krejcar, Knoutek, Ka,

lina, Tonko, Moravec, Kiesevetter,!

Ficzia, Weishauptel (magatpp), Roud-!

ny, Sicnerova, „Loiuska.j: ..Komarkova,

Ingrova,
^

cem był Łącz. Ostatnie kilkanaście mi-

nut należy do ŁKS-u .

*

W czwartek miał się odbyć w Łodai

na torze helenowskim pojedynek naj.

lepszych sprinterów polskich Beka s

Kupczakiem. Wskutek deszczu, który

padał przez cały dzień, zapowiedziany

pojedynek nie doszedł do skutku.

Warta gromi Polonią
3:0

POZNAŃ, 4,7. (tel. wł.). Warta —

Polonia Warszawa 3:0 (1:0). Bramki

zdobyli: Gendere, Gierak, Smólski —

po jednej.

Miłą niespodziankę sprawiła w so>

botę swym zwolennikom Warta.

Spraw'ł ją przede wszystkim atak zie

lonych, który w dotychczasowych

spotkaniach był najsłabszą częścią

drużyny. Nie wszystko jeszcze działo

się dobrze, lecz nareszcie atak tea

przeprowadzał akcje przemyślane, i

napastnicy dużo strzelali. Podobała

się przede wszystkim prawa strona,

Gierak — Jóźwiak, ten ostatni — ze»,

szłoroczny jun'or — miał kilka b. da

brych zagrań, a druga bramka padł*

z jego podania, gdy przytomnie ob-

szedł Gierwatowskiego.

Defensywa gospodarzy miała swoj»

najsilniejsze punkty w Krystkowiaku i

Dusiku. Pomoc dobrze kryła swycb.

przeciwników i własny atak pchała

wciąż naprzód.

Polonia zagrała słabo w ataku, kte

ry gubił się pod bramką zielonych, i

rzadko decydował się na strzał. Naj-

mocniejszym punktem była pomoc i oTM

brona. Nie umiała jednak wytrzymać

ciężaru gry i w końcu skapitulowała.

Sędzia Olecki z Krakowa od pierw-

szego gwizdka trzymał zawodników

w karbach.

Po dobrym starcie Warta w 6 min.

zdobywa przez Genderę prowadzenie.

Po bramce tej tempo gry osłabło i

Polonia zaczyna dochodzić do głoso>

Jednak popisy ataku warszawskiego

cechowała wyraźna anemia i dlatego

nie przyniosły zmiany wyniku. Ospał*

tempo gry poprawiło się po przerwie.

Już w 2 min. Gierak zdobywa z pięk-

nego zagrania Jóźwiaka drugą bram-

kę dla Warty. Po kilku bezcelowych

akcjach Polonii .Warta przydusza. Jut

w 40 min. Smólski ustala wynik dnia.

IW
PŁYWANIE |

Mistrzostwa Warszawy zostały deflni

tywnie zakońTrone, Tabela d"j?yiiowa:
1) Elektryczność 1241 pk?„ 2) AZS 107i.5 ,

3) YMCA 614,5, 4) Polonia 421, 5) legii
248 pkt.

Mecze waterpolo: klasa A—1) Elektrycz-
ność 6 pkt. st. br. 17:7, 2) AZS pkt. -1 st.

br. 10:14, S) YMCA 0 pkt. st. br. 2:18.

Klasa B — 1) Elektryczność pkt. 6 st.

br. 16:0, 2) AZS pkt. 4 st. br. 10.6, 3) Po-

lonia pkt. 2 st. br. 5:10, 4) YMCA pkt. 0

st. br. 0:15

O wejicie do ligi watarpolowej walczyć

O 99t

ĘM/si^ęg
^

«

WROCŁAW 4.VII (Tel. wł.) - Na itadlo-
nie Olimpijskim we Wrocławiu odbyły tlę
zawody motocyklowe o mistrzostwo Dol-

nego śląska I , Blękllną wstęgę Odry".
W tat. do 130 ccm na dystansie 7,5 km
zwyciężył Henek (Pogoń Katowice) na

.„„.„„. „„,-
DKW B,U ' 5 ' w kat

-
d0 230 ccm

na dyit,
°.'v " "°',TT S15kmwV9rał Jan Henek na DKW 15.3CJ.3.

,a ją do siatki. Widzew reklamuje spa-! w kał. do 350 cem „a ,ym ,amym

łia zwyciężył Smoczek Leszno na Vlctorlllony.

W 35 min. Mordarski s podania

wanie, gromadząc wzdłuż trasy, wy-

noszącej 2.100 m ponad 30 tys. wi-

dzów. Do finałowego biegu zakwali-

fikowało się tylko 2 zawodników na

sWutek wyśrubowanego czasu, jaki

uzyskał Mieloch w kategorii maszyn

ponad 350 ccm. Reszta zawodników

osiągnęła czasy o 3 proc. gorsze, ani

*ei zwycięzca, jednak do biegu

aatowegc dopuszczono 8 zawodni-

ków. z których 6 walczyło o aals»e

miejsca.

Rumunia-CSR
2:1

wicz (Lechia) 18:21,1 .

Dla zawodników, którzy nie uzy-1

skali wymaganego minimum, urządzo-

no w każdej kategorii biegi korygu-

jące. Niestety nikt nie osiągnął wy-

maganej normy. , „

Bieg finałowy rozegrany został mię °° ^?TM 7 Pr ^gę miel. Rumuni, po

dzy dwoma zawodnikami: Mielochem PrZerWie lepM bylł Czesl " Go8podarzom

BUKARESZT, 4.7 — tel. wł. — 28

lys. widzów było świadkami jeszcze je-

dnej porażki piłkarzy czechosłowackich.

i Nowackim. Reszta zawodników wal

czyła o dalsze miejsca. Bieg odbył się

z wyrównaniem dla maszyn słab-

szych, przyczym wynosiło ono dla

Wyniki techniczne poszczególnych
kateś ° rii 250 ccm

~
70 sek

- I

**
! W biegu finałowym: 1) Mieloch, 2)

Nowafcki, 3) Scdlak (Brno), 4) Blacha-

czek (Cr), 5) Żymierski (Okęcie), 6)

Milewski (Unia Pozn.),
Obok biegu tego rozegrano biegi

biegów były następujące:

Kategoria ponad 350 ccm
— dyst.

10 okrążeń toru: 1) Mieloch (Lechia

Pozn.) 14:32 min. , osiągając średnią

azybkość 86,6 km. na godz., 2) No-

udało się jednak zwyciężyć 2:1. Pierw-

szą bramkę zdobył Jordalic w 23 min. ,

wyrównał po przerwie Wenclik. Zwy-

cięska bramka padła w ostatniej minu-

cie meczu x rzutu wolnego, strzelanego

przeć Bartę.

Mcc* sędziował dobrze Polak mjr.

Schneider. Mecz odbył się w ramach

turnieju bałkańskiego.

Młodziutka, gdyż zaledwie 13-cle lat Ił-

cięea SzBke-Homonnal uryskala na oslat-wacki (Unia Pozn.) 14:56 min VVv n3dpro famowe dla
^tegorii do 200

mierski (Okęcie Warszl |fCCm ' do 150 cc ® W
Pierwszej zwy- "wodach 69,a na 100 m «tylom do-

,.^ . ,

'

ciężył Kaźmierczak (Unia), w drugiej - -•

Kategoria do 3» cc ą Scdlak | Stefański (Lechia*. *

wolnym. 18-to letnie Eva Novak na 100 m

klasycznym osiągnęła t.19« a nu 200
Um. 2.56,2 .

14,9, w kat. ponad 350 ccm wygrał Na-
tanek Wrocław na BMW. W biegu finało-

wym o „Błękitną wstągę Odry" zwycię-
żył Jan Henek.

•

Mecz o puchar Ziem Odzyskanych po-

między reprezentacją Olsztyna I Wrocła-

wia zakończył tlę wysokim zwycięstwem
drużyny Dolnośląskiej 4:0 (3:0). Zespół
Wrocławia był oparty na drużynie IKS

wzmocniony jedynie Maniurę z Polonii

świdnickiej. Krzykiem I Slezęgą z Burzy
Wrocławianie mimo słabego ilcładu p«.
nowali całkowicie na boisku. Bramki zdo-

byli w 22 minucie Bieńkowski, w 33 m

Maniura, w 45 m Zablckl i w 80 m Borek'

Sędziował Brzuchowskl z Warszawy. Za-
przyglądało tlę 6 ty. , widzów

•

rozgrywkach o puchar
Ziem Odzyskanych prowadzi Wrocław 5

gier « pkt. stoi. br. 18:5, 2) Szczecin 5-
8 15:10, 3) Opole 5 6 21:17, 4) Gdańsk 5-
' ***' 5)Olsztyn6—0 — 5:23.

wodom

Po ostatnich

4 12:16

2:2
TARNÓW 2.7 — tel. wŁ

W spotkaniu • mistrzostwo Ligi

„Tarnovia" zremisowała z ZZK (Po-

znań) 2:2 (2:1).

„!Tarnovia": Dwuraźny (Foryś), Bar-

wiński, Pirych I, Kokoszka, Kozioł,

Roik II, Binek, Streit, Pirych II, Roik

III, Kuczyński.

ZZK: Tomiak, Sobkowiak, Wojcie-

chowski I, Matuszak, Tarka, Słoma,

Wojciechowski II, Białas, Anioła, Atla-

siński, Polka.

W pierwszej połowie meczu po szyb-

kiej i emocjonującej grze „Tnrnovia",

zdobywa prowadzenie 2:1 xc strzałów

Streita w 17-ej i 31-ej minucie. Dla po-

znańczyków bramkę w tej połowie me-

czu zdobył Anioła. Po przerwie gra jest

wyrównana. W 14-ej minucie bramka-

rza „Tarnovii" Dwurożnego sastępuję

z powodu kontuzji Foryś. Wyrównują

cą bramkę zdobył w 31-ej m. Anioła.

Sędziował Świątek z Sosnowca. Wi-

dzów ok. 4 tysiące.

W Wałbrzychu reprezentacja tego miasta

pokonała żary 7:3 (4:1) w meczu o puchar
miasta Dolnego śląska.

W Legnicy reprezentacja miasta poko-

te^JTl IT 0 P"«"ar miast
Dolnego iłęska ja

zabrał seta Viziru
SZCZECIN 4.7, tel. wL

W trzecim dniu meesu między teni-

sistami rumuńskimi, a tenisistami Szcse

eina rozegrane zostały następujące spot-

kania: Schmidt — Tłocsyńskl — 6:0,

2:6, 6:3, 6:4; Viziru — Beldoweki —'

1:6, 6:3, 6:3, 6:3; Stanescu, Caralulis

— małż. Tłoczyńscy 6:1, 8:6. Wyniki

dwóch pierwszych dni podajemy na

«te. 4-eJ.

będzie drużyna AZS-u w dniach 51.VII oras

1 I 2.VIII w Bielsku.

PltKA NOŻNA
Ostatni mecz w klasie A pomiędzy dru-

żynami SKS-u i Zrywu ma być rozegrany

w dniu 25 lipca. Zarząd spółdzielców
•zwrócił się do WGiD z prośbę o prze-

niesienie spotkania na sierpień ze wzglę-
du na Spółdzielcze Mistrzostwa Polski,
których termin koliduje z datę meczu mi-

strzowskiego.

Decydujący mecz o mistrzostwo IV gru-

py w klasie B odbędzie się w nadcho-

dzący wtorek (6.VII)' o godz. 18-ej na

boisku przy ul. Konwiktorskiej.
Mistrzowi* poszczególnych grup klasy

C są Już znani. W pierwszym półfinał*
grają: Wilanów, Jedwabnik (Milanówek),
Ząbcovia i AZS. II półfinał: Lech (Jelon-
ki), Targówek—Osiedle, Start (W-wa) I

Płomień (Błonie).
Udział Płomienia nie jest jeszcze na

100 procent pewny ponieważ żyrardowska
iskra odwołała się do Zarządu WOZPN

o powtórzenie decydującego meczu na

neutralnym terenie, Trzecią grupę półfi-
nałową tworzyć będę rezerwy klubów kla-

sy B, . które w swych grupach zajęły
pierwsze miejsca. Są to: Mirków, Okęcie,
Wicher (Orójec) i Skra. Drużyny, które zaj
mą pierwsze miejsca w grupach spotkają
się w finale o moralny tytuł mistrza kl. C .

TU MÓWI LUBLIN

W rozgrywkach o mistrzostwo lublina

w siciyplornlaku AZS pokonał HKS 16:1

(8:0) a Lubllnlanka wygrała z Między-
szkolnym KS 10:3 (8:1). Podobnie jak w

latach ubiegłych walka o tytuł mlitrza

ozegra «ię między Lubliniankę i AZS-em .

Dotychczasowy prezes WKS lubllnlanka

ppłk. Salomon został służbowo przenie-
siony z Lublina. Na nadzwyczajnym wal-

nym zebraniu wybrano nowego prezesa—

pik. Sidzińskiego. -

, Warto atoby PZŁA zainteresował się
lV-letnlm długodystansowcem Sikorskim

(»K Dęblin). Sikorski startując poza kon-
kurom podczas lekkoatletycznych mł-

jtrzoVtw okręgu lubelskiego zwycięży! na

flnlszu\w biegu na 5.000 m znanego bia-

gacza feamka w czasie 17:01 5. (b. ciężka
bieżna!). Miody biegacz Jest z zawodu

sprzedawcą lemoniady na «tacjl w DęblJ-
nie.

«•zon pływacki w lublinie otworzyły
międzyszkolne zawody zorganizowana z

okazji Tygodnia Ligi Morskiej. Mistrzo-

stwa Lublina zostały zo względu na nie-

pogodę przełożona na termin późniejszy.
Nadzwyczajne Walna Zabrania Między

szkolnego KS wybrało kilku nowych człon-

ków Zarządu na miejsca ustępujących Ma-

turzystów. Prezesem został Roman Czury-
iowskl, wiceprezesami — Laszek Ryńfkl '

Teresa Łabęcka, W dowód uznania za

ofiarną pracę zebranlo nadało ustępują-
cemu prezesowi Januszowi Studzińskiemu

godnoSć członka honorowego. Opieku-
nem MKS u jest ob, Józef Maź, naczelnik

Wydz. 9P I WF Kwatedww OSL.
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Wacław Wójcik wygrywa ostatni etap
i wpisuje się na listę zwycięzców Tour de Pologne

(Dokończenie ze str. 1-szej).

larczyk przebił gumę, Targoński miał I

kłopot z łańcuchem, a Bukowski od-

padł od grupy czołowej. i

Zaraz za Łodzią zainicjował uciecz '

kę Wójcik. W pogoń za nim ruszył
tylko Pietraszewski. Para ta zmie-1

ła już 4 minuty przewagi, która w So

chaczewie wzrosła do 8 minut. W

grupie czołowej było tu 11 kolarzy.
Zaraz jja Sochaczewem czołówka roz

biła się na dwie części. W pierwszej
jechali: Napierała, Wrzesiński, Rzeź-

nicki, Królikowski, Wyglenda, Wide-

niając kolejno prowadzenie, zdobywa wall i Vaverka, w drugiej zaś: Lazar

było, że liderowi, który miał 23 mi-

nuty przewagi nad łodzianinem nic

już nie zagraża.

Wymowie cyfr
ła coraz większą przewagę nad grupą

czołową, jadąc w nienotowanym do-

tychczas tempie ponad 41 km aż do

Warszawy.
Ucieczka tej pary nie była przypad

kowa. Obaj czuli się doskonale i nie

narzekali na żadne dolegliwości. W

ten sposób wyścig prowadzili lider i

czyk i 3 cudzoziemców

Madi i Puklicky.
100 km para Wójcik — Pietraszew

ski przejechała w rekordowym cia-

sie 2:30. Jasnem stało się, że tylko

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA XI-GO ETAPU

1) Polska I 19.1f.41.

Rydmark, i) Polska II 10.» .2S .

5) Czechosłowacja 10.47.1S.

4) Polska III 10.47.45 .

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

XI-GO ETAPU

1) Wójcik 5.18.45, 2) Pietraszewski 5.1).33

wicehder wyśc:gu. Tak silnego tempa dzie pierwszy na mecie? „Urodzony"
nie mógł wytrzymać nikt z grupy szczęs-ciarz Wójcik i ten etap przeje-
czołowe,. Chory Wrzesiński nie wcho chał bez wypadku, natomiast Pie-

dził tu w rachubę. I traszewski dodał do swej długiej ii-

W ciągu pierwszej godziny grupa s-'y defektów jeszcze jed^n wypadets.
czołowa przejechała 38 km, a para Na ulicach Warszawy, która wcale

Wójcik — Pietraszewski była już po nietłumnie wyległa na trasę, Ketra-

nad 2 km w przodzie. W grupie ćzo- szewski miał dwukrotnie defekt łan-

łowej na 20 km Kebrle miał defekt j cucha. Wójcikowi ani śniło się cze-

gumy. W Łowiczu para „W-P" mia- kac na swego rywala, choć wiadomo

poważny defekt mógł zatrzymać któ- 5) Weglenda 5.28.19, 4) Napierała, 5) Wrze-

regoś z tej pary. Frapujące było py-

tanie, który z tych dwóch kolarzy bę

W żółtej koszulce lidera, której | „Tour de Pologne" miał tylko 2 de-

nie zdjął od drugiego etapu w Gdy- j fekty gum...

ni, pędził Wójcik do mety, aby prze- | Wójcik przejechał już metę, kiedy
łamać tradycję dotycHczasowych na stadion wjechał pechowiec Pietra

„Tour de Pologne", w któ-ych zwy- j szewski. Defekt i tym razem go nie

j cięzca wyścigu Dookoła Polski nigdy oszczędził. A gdyby nie to, kto wie,
nie wygrał ostatniego etapu. I jak potoczyłyby się jeszcze wypadki

Wójcik wjeżdżał samotnie na bież- na bieżni stadionu WP...

'nie Stadionu Wojska Polskiego. To-j Stadion i ulice na trasie wyścigu
. warzyszyły mu niemilknące brawa były już opustoszałe, kiedy dojeżdżali

widzów, zapełniających szczelnie j do Warszawy Piegat i Tuora, obaj
stadion. Kiedy Wójcik miał już tylko inwalidzi. Ile cierpieli na tym etapie,
200 m do mety, z samolotu, który zni tylko oni sami o tym wiedzą Przyje-

tfa mecie w Warszawie oczekiwały Napicrałę nie tylko tłumy widzów, cle

również jego najbliższa rodzina s najmłodszą pociechą na czele, którą widzi-

my w objęciach papy, zaraz po przybyciu na Stadion WP.

siński, 6) Widewall 5.28 .20 , 7) Vaverka

5.28 .24, 8) Królikowski 5.28 .2«, 9) Rzeźnicki

5.29.56, 10) łazarczyk 5.54.44, 11) Madi,
12) Rydmark 5.54.45, 15) Puklicky 5.54 .4«,
14) Motyka 5.57 .50, 1S) Iwanowski 3.58.2S .

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
PO XI ETAPACH

1) Wójcik 58.54.24

2) Pietraszewski 59.00.18

5) Wrzesiński 59.12.54

4) Rzeźnicki 59.50.45

5) Vaverka 59.53.15

6) Widewall 59.58.20

7) Madi 59.51 .52

8) Rydmark 60.00.17

9) Weglenda 60.09.54

10) Nowoczek 60.17.00

11) Napierała 60.21.19

„ 1 2) Dukowski 60.30.44

13) Łazarczyk 60.54.08

14) Stolarczyk 60.54.54

15) Motyka 61.11.54

16) Puklicky 61.28.17

17) Paprocki 61.46.49

18) Wojcieszek 61.58.01

19) Królikowski 62.08.15

20) Pavlas 62.58.25

21) Starzyński 65.25.50

22) Bański 65.55.50

25) Komornicsak 65.48.38

24) Targoński 64.05.15

25) Glinka 64.41 .50

26) Iwanowski 64.57.49

27) Lipiński 66.18.09

28) Piegat 66.58.15

29) Tuora 68.52 .02
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
PO XI ETAPACH

1) Polska I 176.50.01.

2) Polska II 179.15.44.

3) Polska III 179.50.42.

4) Czechosłowacja 182.57.52

KLASYFIKACJA KLUBOWA

1) ZZK Warszawa — 118 .41 .21.

2) Ruch — Chorzów — 120.04.41 .

'3) Partyzant łódź — 120.44 .36.

4) Sarmata Warszawa — 121.37.47 .

5) Gwardia I Warszawa — 125.28.55 .

6) Gwardia II Warszawa — 127.15.47 .

żył lot do granic możliwości, oderwał

się biały pakiet. Zanim pakiet spadł
na ziemię, wiadomo już było, że jest
to bukiet kwiatów. Bukiet kwiatów

dla zwycięzcy etapu i zarazem dla

zwycięzcy wyścigu Wacława W ó j-
c i k a, Wójcika nie tylko utalento- ' starcie „Tour de Pologne"
wanego kolarza, ale i szczęściarza,' szawie.

chąli niemal 2 godziny za zwycięzcą,
ale ukończyli etap i wyścig, zapisu-,
jąc piękną kartę w swej karierze

sportowej narówni z 28 innymi, któ-

rzy przybyli do mety z 71 zawodni-;

iow, zegnan\ch przed 13 dniami na!

w War- Królikowski, najmłodszy kolarz w VII

i,». j.... „„„„ , . i tcyścigu Dookoła Polski pije łaperyimmktóry na dtufiie,. 2.000 km bu* | W.i„ i «Ws „ ,„„>

Dwa etapy, setki kilometrów i dziesiątki przeżyć
W ostanim numerze naszego pisma

z ubiegłego czwartku pożegnaliśmy ko-

larzy, którzy dojechali do Krakowa,
pokonując po

1 drodze 8 etapów, setki

defektów i naprawdę dokuczliwą po-

godę.

W Krakowie kolarze mieli jedno-
dniowy odpoczynek, poczym ruszyli do

dalszej walki, na trasach Kraków —

Częstochowa, Częstochowa — Łódź i

Łódź — Warszawa. Na każdym starcie

maleje liczba kolarzy, których dziesiąt-

Częstochowa Perssona II. Zespół
szwedzki zdekompletowany został do

dwu zawodników, którzy startują w

konkurencji indywidualnej.
Lider Wójcik prowadzi wyścig zde-

cydowanie, mając dwudziestoparominu-
tową przewagę nad drugim z kolei I'ie-

traszewskim.

X ETAP

/j/lar cSaujjgę
li',' Hfc

IX ETAP KRAKÓW — CZĘSTO-
CHOWA (204 KM)

: Etap Kraków — Częstochowa to

kują wrzody, odparzenia i wypadki na wszystkim potworna, deszczowa

trasie. Do Warszawy dojadą już tylko P°S°da,' ucieczka Rzeźnickiego i wyco-

ci najtrwalsi i najbardziej zahartowani.
: ^ an ' e Perssona II, przez co odpadła

W konkurencji drużynowej pozostały | z

konkurencji zespołowej drużyna
już tylko cztery zespoły: trzy drużyny! Szwecji, która liczy już tylko 2 kóla-

polskie i zespół CSR. . | rzy: Widevalla i Bydinarka.
Z Krakowa wyjechało 32 kolarzy,

przyczym Czech Kebrle jedzie poza

wycofać z tej konkurencji skutkiem wy.!
konkursem

- Defekty zaczęły się niemal, ce znajdowało się 23 kolarzy.
cofania z wyścigu na trasie Kraków -J mP ° 1 " ie

«««edzily »
ira "

'

wje żadnego kolarza. Nawet

Szwedzi, którzy na poprzednich eta-'

pach stracili już 2 kolarzy, musieli się

CZĘSTOCHOWA — ŁÓDt

(135 KM)

Do przedostatniego etapu wystart».
wało już tylko 29 kolarzy i jadący po-

za konkursem Kebrle (CSR). Z'¥»

szawy wyjechało 71, a ilu dojedzie Bit

Stadion W. P .?

Etap Częstochowa — Łódź był dla

kolarzy pomyślny. Cudowna pogoda,
doskonały stan szos i wiatr wiejący- w

plecy przyczyniły się do ostrzejszego
tempa, tak, że czas tego etapu nważać

należy za dobry. Tempo wzięli kolarza

zaraz po starcie i w ciągu pierwszej go-

dziny przejechali 38 km. Po dwu go-

dzinach przejechano 76 km. W trzeciej
godzinie wyścigu tempo spadło do 34

km. Jechano prawie cały czas w gru-

pie. Na 20 km. prZed Łodzią w czołów-

„szczęs-

ciarź" Wójcik przebił po drodze gu-

mę.-

Na 34 km wycofał się Persson II

skutkiem odparzenia ciała. W Miecho-

wie Rzeźnicki w towarzystwie Szweda

Rydmarką zainicjował ucieczkę. Nastą-
piła ona .po pierwszym finiszu lotnym J

w Miechowie wygranym przez Szweda.

W Rudzie Pabianickiej wydarzyła się
jedyną kraksa etapu, na szczęście nie

groźna. . Rzeźnicki. wjechał w szynę,', a

na niego zwalili się Madi (Węgry) 2

Pietraszewski. Łodzianina upadek tea

| kosztował pozostanie w tyle za grupę

j czołową.

Na stadion w Helenowie wpadła bio*

i rozciągnięta grupa 9 zawodnikowi

oczekufqc
— Uciekłem z Dziekanki — powie

dział Komuda, którego spotkaliśmy
na stadionie W. P ., gdzie odbywało
się zakończenie „Tour de Pologne'.

Popularne „Dziecko Warszawy" za

częło niesamowitą opowieść, o Dzie-

kance, gdy zameldowano, że prowa-

dzi Wójcik. -Wiadomość ta wywołała
na zapełnionych niezbyt rzetelnie

trybunach wybuch, szalonego entuzjaz
mu. , ,

— Stara Kpa — pomyślałem, wspo

minając swe kolarskie eskapady, pod
czas których w Łodzi mówiło się
oczekującym na kolarzy, że prowadzi
Pietraszewski, w Częstochowie — Ła

z rczyk itd. Wiadomości tego' rodza-

ju zawsze pomagały do przeprowa-

dzenia porządku.

Za chwilę dowiedziałem się, że

pierwszy był Napierała.

NAPIERAŁA NA RĘKACH...
MATKI „

A więc Bolek dziś znowu do-

brze jedzie — powiadam znanemu z

sympatii dla Napierały działaczo-

wi.
— Jaki tam Bolek — zdziwił się

rozmówca. Na stadion pierwszy przy

był syn Napierały, 5 miesięczny
brzdąc, którego matka przyniosła na

rękach. Bolek był pierwszy w Łodzi

i żona nie mogła się go doczekac.

Później zjawiły się Bukowska, Rzeź-

nicka i .inne.
— Zwariować przyjdzie —

zauwa
-

żyłem.
— Ma pan rację, potwierdził Ko-

muda i przystąpił do rzeczy.
— Kolczyńskiemu mają wytoczyć

proces o odszkodowanie. Demoluje
w Dziekance wszystkie przyrządy.
Jak trzasnął w worek, to wszystek
piach wyleciał na podłogę.

— A jak się czuje reszta?
— Dobrze, ale ja na Igrzyska wy-

słałbym trzech tvlko. I
— Kogo?
— Niech się kapitan martwi. Ja,

ułe mogę podpowiadać. Ale gdybym I

miał głos, to „Kolka", Antkiewicz,'
lub Chychła i Szymura. (

— Wójcik miał defekt. Jedzie

i kocich łbów
trzysta metrów za Pietraszewskim —

znów mówią przez megafon.
Tradycji stanie się zadość. Prze-

cież jeszcze ani razu zwycięzca wy-

ścigu*nie przyjechał pierwszy na me-

tę ostatniego etapu. Tak było z' Więc
kiem, Stefańskim, Lipińskim, Napie-
rałą.

FACHOWA OPINIA PIŁKARSKA

Ujrzeliśmy -pierwszego „Polonistę".
Znany na boiskach Polski „Ignac", o-

piekun sprzętu b. mistrza Polski, za-

pytany o Wartę, odpowiedział facho-

wo:

— Warta nie ma pojęcia o piłce

nożnej.
— A Polonia? — pytamy.
— W Polonii wszystko było je»

szcze gorsze.

Legioniści słuchający z uśmie-

chem wiadomości o rywalach, nagle
posmutnieli.

My możemy przegrać z Widzewem,
to byłaby heca.

Kolarze są już na ulicach Warsza-

wy. Wójcik doszedł Pietraszewskie-

go, jadą łeb w łeb. Po tym komuni-

kacie warto zająć dobre miejsce. Ko

muda zwraca się do żony:
— No chodź stara na trybuny.

„KOLKA" TAŃCZY KANKANA
— Ostatnie słowo panie Tolku —

prosimy.
Trzymają chłopaków jak na sznur-

ku. Nawet od obiadu nie można o-

dejść pojedynczo. Ganiają od szóstej
rano do 9 wieczorem. Czasem są

hece z „chorymi". „Kolka", którym
nawet stali pensjonariusze się za-

chwycają, musiał dla uspokojenia wa

riatów odtańczyć kankana. No, a Ja

to Jestem w takim gazie, że dam so-

bie radę z Rademacherem.

Nie wierzę w ani Jedno słowo Ko-

mudy, który byłby niedoścignionym
mistrzem wśród bokserów całego
świata, gdyby wprowadzono jeszcze
Jedną 'kategorię ^walk -

. „zalewaczy
kolejek", mówiąc stylem Wiecha.

NIEME PUZONY

Wójcik wjeżdża na stadion. Na try-

bunach szał radości. Gdyby tak tc-

] raz zaczęła grać orkiestra, która za-

niemówiła z wrażenia (przez godzinę
przed przybyciem zawodników nic

! nie grała) po pierwszych komunika-

( tach nie byłoby jej słychać... Kore-

spondenci zagraniczni twierdzili, że

i orkiestra nie mogła grać, bo trąby
wyglądały, jak by nie były przez kil-

ka lat czyszczone).

Wójcik schował głowę w kierow-

nik (tak się mówi językiem kolar-

skim, szanowni koledzy od „obskur-
nych kamer"," zwanych także „gabine
tami osobliwości") i ciągnie do mety.

Pietraszewskiego ani śladu.

Równolegle z Wójcikiem dąży po

niebieskim szlaku samolot, z którego
odrywa się maleńka paczka. Wszyscy
patrzą na nią, jakby to była bomba

atomowa. Ale były #o tylko kwiaty
dla zwycięzcy..

Do Wójcika nie można się dostać.

Po finiszu obaj kolarze wzmacniają
Na czele jechał N aP ie ^ a ' ^lory odpla-

jeszcze tempo i na 43 km mają już o- J cu Wolności prowadził wyśdg. ftnisa

koło 100 m przewagi nad resztą sławki. | P«yniósł zwycięstwo Napierale, który
Jednak po paru kilometrach Rydmark

stał
sl<? Podmiotem owacji ze atrony,

łapie: defekt i od tej chwili Rzeźnicki widzów.

jedzie samotnie, nie zagrożony przez I Na trasie etapn rozegrano trzy lotna

nikogo. Trzeba dodać, że czołówka nie finisze. Pierwszy, w Radomsku stał fig
bardzo kwapiła się do pościgu, ponie- łupem Rzeźnickiego, drugi, w Piotrko-

waż Rzeźnicki nie był groźnym prze-J wic, wygrał znów Rzeźnicki, trzeci, W

ciwnikiem w klasyfikacji indywidual-. Rudzie Pabjanickiej, przyniósł jeszcze
nej, znajdując się do etapu Kraków — jeden sukces Rzeźnickiemu. Niestety
Częstochowa na dalszym 7-iaym. miej- zaraz za finiszem kolarz ten miał wy-

scu. jpadek, który pozbawił go szans walki'

Na^ieLł^kt ' oił w lwa V
Jędrzejowie Rzeźnicki ma już 2,5 o pierwsze miejsce w klasyfikacji cało-

apiera a, ory nosi nazwę w mju_ przewag£ na)J czołówką. Na fini-! go etapu.
węgierskich szos, musi obecnie zado -

c . .. , . I

•f .

'
. szu lotnym w Szczekocinach pierwszym I

wohć się mianem mnie, groźnego dra j naturajnie Rzeinicki. Na 131 knl.
1 KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

pieżnika. Bo, że jest groźny, to poka uciekiliier zarobił już 4,5 minutoW41 IX ETAPU:

przewagę. . Im bliżej Częstochowy, tym 1

dystans między nim, a resztą kolarzy I

niami, by służyła panu i w innych
wyścigach etapowych. j

— Czy miał pan defekt w drodze.

do Warszawy?
— Nie. To Pietraszewski męczył

się z łańcuchem. A czy tak podawą.
no

— pyta Wójcik.

STRZEŻCIE GŁOWY!

zał w Łodzi, W Warszawie uległ Wy
ględzie na finiszu.

Po przywitaniu się z synem, Napie-
rała powiedział:

— Przeziębiłem się, gdy czekałem

35 minut na rower. Ale źle jeszcze
nie jest. Jestem pierwszy w drugiej
dziesiątce.
1 Do zebranych widzów przemawiają

Obsypano go kwiatami, każdy chce Szwedzi< Węgrzy, a r0zentuzjazmo-
go uścisnąć, ucałować. I gdyby ni»

Burkacki, dawny reprezentacyjny
bramkarz Warszawy i niedawny bok-

ser ciężkiej wagi, Grochowa Wójcika
zatratowanoby chyba

Zwycięzca „Tour de ?oIogne" mu-

si zrobić kilka rund dookoła boiska.

Tu radio, tu megafon go wzywa.

Obskoczyło go dziesiątki fotografów.
A najważniejsze, to zabrano mu ro-

wer. I chociaż zrobił to specjalnie w

tym celu urzędujący młodzian, Wój-
cik stale patrzył za rowerem.

MAM WÓJCIKA

Wreszcie mam Wójcika, który Jest

zadowolony po rozmowie na migi z

O. Perssonem (Szwed z uznaniem po

klepywał Wójcika po muskułach).
— Jak się pan czuje?

Wspaniale — uśmiecha się zwy

cięzca. Wszyscy, narzekają na bóle.

Dla mnie mogłoby być jeszcze parę

etapów. Cieszę się, że wygrałem.
Powiedziałem, że oddam koszulkę
leadera w Warszawie i słowa dotrzy
małem.

— Nie odda fef pan i w Warszawie
— wtrąca ktoś z organizatorów. Do-

stanie ją pan na pamiątkę z życzę-

wana publika klaszcze, jakby rozu

miała, co oni.mówią.
Podziw wzbudza. Wrzesiński. Chło-

pak, aby nie zdekompletował I dru-

żyny, Polski, jechał '
z czyrakami na

pewnej części ciała. Pod koniec wy-

ścigu czyraki nawaliły, ale Wrze-

siński nie schodził z, roweru.

Za swe bohaterstwo odpocznie na

obozie wypoczynkowym, jaki urządza
ją kolejarze dla swych zawodników.

1) Rzeźnicki — 7:23:25, 2) Pietra.

_
. , „ l szewski — 7:31:38, 3) Widevall (Szwe-

rośnie. Wygrywa on f,n.sz lotny w Ro-,
^

_

^^

4) Kebrle (CSR) _

manowie i do mety przychodzi z 8 mm. 5) Wójcik _ 7:3l:4l} 6) Ła-

przewagi.
' Zawodnicy przyjechali dó Częstocho-

wy tak zabłoceni, że nie można ich by-
ło odróżnić. • Krótkowidz Pietraszewski

jechał cały czas bez okularów, bó pada-
jący deszcz uniemożliwiał mu korzysta-
nie ż "nich.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

X ETAPUs

1) Napierała—3:56:10, 2) Wójcik —

3:56:40, 3) Wyglenda — 3:56:40, 4)
Vaverka (CSR) — ^:56:41, 5) Kebrle

(CSR) — 3:56:42, 6) Puklicky (CSR)
— 3:56:45.

DRUŻYNOWAs

1) Polska ID — 11:50:57, 2) Polską
Rozszalała tłuszcza rzuciła się na 1II — 11:51:19, 3) CSR — 11:51:25, 4)

boisko piłkarskie, nie zdając sobie j Polskę I..

sprawy, że niszczy reprezentacyjną KLASTFIKACJA INDYWIDUALNA

PO 10 ETAPACH:

1) Wójcik — 55:11:39, 2) Pietra-

szewski 55:30:45, 3) Wrzesiński —

55:44:35, 4) Rzeźnicki — 56:01;09, 5)
Vaverke (CSR) — 56:04:51, 6) Wide-

murawę.

Mijają długie minuty, co chwila

kogoś zapowiadają i ktoś kończy tru-

dny wyścig. Sensację wywołuje, koń

czący na piechotę: (25) Podobno

zamierza się on przerzucić ^na J va~H (Szweda)56:17:08.

. DRUŻYNOWA:
1) Polska I — 166:33:21, 2) Polska

II 168:44:16, 3) Polska IH—168:02:57,
4) CSR 171:50:39.

per pedes przekroczyć linię mety.
Jest wreszcie zwycięzca „Tour de

Pologne" z 1933 roku, Lipiński, z

którego żartują podziwiający Jego wy,

trwałość znajomi, ie ; w następnych
wyścigach jeśli nie będzie startował,
to „w" cywilu" wieźć będzie napis:
„Koniec wyścigu". .

Stefan Sleniarski

KLUBOWA!

1) ZZK W-wa — 111:44:36, 2) Ruch

Chorzów —- 112;54:46, 3) Partyzant
Łódź — 113:45:07, 4) Sarmata W-wa,
5) Gwardia I W-wa.'

zarczyk — 7:31:42.

DRUŻYNOWA:

1) ; Polska I — 22:30:44, 2) Polska

OD KRAKOWA szpalta —2—

Ul — 22:47:16, 3) Polska II, 4) CSR.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

PO 9 ETAPACH:

' 1) Wójcik — 51:20:58, 2) Fleti»

szewski — 51:43:32, 3) Wrzesiński

51:45:29, 4> Rzeźnicki — 52:02:43, 5)]
Vaverka (CSR) — 52:08:09, 6) Wida.

vaU (Szwecja) — 52:13:11. '

DRUŻYNOWA:

1) Polska I, —

. 154:39:08,; 2) Polska

II, 3) Polska III, 4) CSR.

: KLUBOWA:

1) ZZK W-wa — 103:48:12, 2) Ruch

Chorzów — 105:01:15.

FURUHASHI NIE MIAŁ SZCZĘŚCIA

Wynik Japończyka Furuhashl 9.46 ,6 na

800 m w pływaniu, który jest lepszy od:
oficjalnego rekordu świata amerykanlnai
Bill Smithsa 9.50 ,9 nie będzie zatwlęrdzo.
ny, gdyż Japonia nie należy do Mięcfzy*
narodowego Związku pływackiego. •

Młody,, zaledwie 18-clo lat; liczący Fu-
ruhashl próbował poprawić również re-

kord na 408 m lanyego (4,3Ś;2), osiągnął
Jedhak wynik o 3 sekundy gorszy—4.38 ,4 .



PRZEGLĄD SPORTOITT
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biegać umiał tylko Nurmi!
w przecią\ zmy

W prasie angielskiej ukasał

ciekawy artykuł, poświęcony tospa-

tdalymt iukccirttn utakotnUego bie-

gacza fińskiego Nurtniego, który ja-
ko jedyny zawodnik ti> historii no-

tooczesnych Olimpiad, zdobył dwa

złote medale i to w odstępie godzi-

my czasu.

Pragnąć udostępnić nastytn C»v-

teltukom ten ciekawy fragment hi-

storii sportu, drukujemy poniżej ii

streszczeniu artykuł snanego dzien-

nikarza sportowego lTiłly Mcista

(brat słynnego kapitana Austriackie-

go piłkursStm).

Prac* parę minut leżał jak zmarły.

Na Madionie w Colotiibeg nie mo-

tać było znaleźć żadnych noszy, tak, ie

Lawe i Houghton położyli aemdlołiego

aowarzysza tta znalezionej przypadków?

eabliey i wynieśli go do gfcatra. Widów- I

nia oklaskami żegnała smutny kondukt, |

żegnała Hrwodnika, który dał *e siebie

Wszystko — ale daremnie. |

Incydent ten zdarzył się podczas Oliir.

piady paryskiej w 1924 roku. Mifitrz W.

Brytanii na 1.500 m StnJlard zepchnięty

BSatał w finale biegu tia tym fcamfm dy-

stansie na trzede miejsce przez fiiezna-

sogo Siswajcars Schaerera. Na Ostatnich

200 metrach zawodnicy ci walczyli jak

Kry, doję* ae siebie ostatiki sił i energii.

Te zacięła *rtilka oilbywało się doiwe 25

metrów sa plecami Paawi Nurmiego,

który niezagrożony przea nikogo, flamo-

przerywał taśmę.

Dla wfipwmftiattyeh birpłeay by-

li to walka, dla niepo — tylko bieg fff-

«wngo-v/y. Nie poi ił swego własnego re-

kordu światowego, UBtatw^iMiego przed

miesiącem w Helsinkach, ftle też Ntirrtii

aie polował w Paryżu nfi rekordy spa-

łowe, Móg je przecież bić wtedy, kiedy

chciał. W Paryżu pragnął on <«łnieść ta-

ksę podwójne Swycifolmu/i jskje,

jakiego nikt przed nim i nikł po nim

nie odniósł! Nurmi pragnął zwyciężyć

w biegu na 1.500 m, « W godaińę później

adnhył druga słoty niodal vr biegu na

5.000 m.

Tyaiąc pięćset ffletirót» pfzr-biegł be*

męczenia w 3:53,6 , a W rtiwułą godzi'

wę później, kiedy Stall&rd dwhodaił do

przytomności w fezaSniwh Sttttłtaiiu Oo-

tombes, Nurmi rozgrzewał ewe mięśnie

p-zed biegietn na 5.000 m.

Kiedy Stallard zasiadł rta miejscach

i3k aawodników, aby prżyględac się bie-

gowi na 5.000 m, n« 'inii startowej zgru-

powało się kilkunastu najlepszych bie-

gaczy świata, n wśród nich Nurmi, świe-

ży i wypoczęty, jakby nic przebieg nie-

dawno 1.500 m.

no głowę w kierunku swego rywali i b&i

słów i potrząsania rąk obaj FinnoWie

zniknęli w szatni.

Na tych dwu sukcesach nie zakończył
Nurmi swych występów na Olimpiadzie.

W kilka dni później, w czasie szalonego

upału, który dokuczał nawe* w cieniu,

39 najlepszych biegaczy świata ruszyło

do 6 milowego biegu na przełaj. Tylko

piętnastu przyszło do mety. Reszta, nie-

przytomna, z silnymi porażeniami sło-

necznymi, zawędrowała do szpitali.

NS mecie działy się dramatyczne sce-

ny. Hiaapam Audia wbiegł na stadiafl,
zAmiast w prawo śkfęaił w lewo, s gdy

ki&u sędsiów cofnęło go na właściwy

a&lak zawrócił z powrotem nr lewo. Spró

b watfK) jeszcze raz, ale s tym samym

rezultatem. Hiszpan przebiegł jeszcze

j kilkadziesiąt metrów i padł. Stwierdzo-
1

no porażenie słoneczne.

Na ostatniej prostej zemdlał również

I rancuz Marchall, słońce brało swe O-

fiary nie tylko z pośród biegaczy, ale

I również z pośród widzów. Na trzecim

J miejscu przyszedł murzyn amerykański

Johnson, palacz z Pittsbourgh, ale i on,

mimo przyzwyczajenia do upału, był na

mecie kompletnie wykończony.

Za murzynem nadbiegł Anglik Har-

per, któfy notycbtniast po mitóęeau me-

ty runęł nieprzytomny na ziemię.

Nim jednak te wszystkie przykre sce-

ny miały miejsce, na stsdioTM" olimpij-

skim, u wejścia jego ukajała się smukła

sylwetka biegacza w niebieskiej koszul-

ce. Był nim Paavo Nurmi. Wspaniałym

finiszem zbliżył się do mety, dwukrot

nie spojrzał na stoipper trzymany w ści-

śniętej dłoni i we wspaniałym czasie

przerwał taśmę. W piekielnym gorącu,

ten smukły syii północy przeŁiegł trud-

ny dystans w 32:54,8.

W kilka długich chwil połert ukazał

się Rito la. Finn bvł bard»» wyczerpany,

ale trzymał się dobrze. Jego CZM wy.

niósł 34:19,4 .

Nazajutrz, kiedy jeszcze kilku biega-

czy z przełaju leżało w szpitalu, Ntirmi

wybrał bieg dystansowy na 3.000 iii w

czasie itowftgo rekordu olimpijskiego —

3:32.

Fitiftowie potrafili ocenić wysiłki swe-

go rodaka i jogo wkład w propagandę

swojej frjczy-zny. Najlepszy raeźbiarz

Finlandii, -ialtonen, wykonał na pole-

cenie rządu brązową statuę Nurihiego,

a itieco późni r-.j odzłlacżóiio biegacza or-

derom Białej Róży i Złotym Medalem

Zasługi.

+3?

Obok Numiirgs wyk owali się do Htai'-

tn znakomity Ritola, który iisiedii'V1ló pi)-
błł rekord świata na 10.000 m, elrgałnc-

ki Szwed Wi<lf\ dwu iłinyeh Finflów —

Rastas i Sippalae, Amerykafniin Róiłiiti^ .

Japońcsyk Ok.nr.nki, Anglicy Clibboti i

Soimdrrs, «waz kilkunantn iawycli, mniej

aasinych.

Nfl widowfri pMwnvnl-a wielkie podnu-

rmir. 40.000 ludzi tfaóiło doeh w piór-

eiadl kiedy potężna trójka! Ntlmii, Ri-

łola i Wide roapo,ęzęła aw^ stfns/liwą

walkę.. Na słóMyiti o3:r^żeniil dwrtj Fin-

swwie Ofhwali się od Sżweda! Odtfjil

prowadzili oni satnolinie.

Na tej BBmej prostej, na której przed j

godziiną T/f mdlał Stallard, Ritola zaata-

kował Nurmdego, pfagnęc wyminąć po i

wybrać bieg, Ale Nurmi przyśpieszył

tanpa i wyprał o ndopelny metr w cna-

nit 14:313, łistanswiajęt t»Wy rekord

olimpijski.

Po biegu Nurmi rtie zdradzał żatkie-

po śladu znięozemiia. Przeszedł obok fo-

tografów be» uśmiechu i skierował się

do szatni. Dobiegł go Ritola, poklepał

o tyłu po ramieniu. Nurmi zwrócił wol-

Na ten temat dużo się obecnie dy-

skutuje. Wszysćy 83⁄4 jednego zdauid.

Polska —

w najważniejsżej dziedzi-

nie «portowej — lekkofltletycie iniis.i

być rcprezenlowaaa. kogo jeduak wy-

słać?

Nikt chyba nic kwestionuje wysłania

Adamczyka, Loinowskiego, Gierutty i

Nowakowej, gdyż wszyscy
—

przy uzy-

skaniu ha stadionie w Wcmbley swo-

ich najlepszych wyników — mają szan-

se na zajęcie miejsca fu '

tuwego.

Zdania podziieltwir, gdy wysuwa

się dalsze nazwiska kandydatów: Waj-

sówny (dysk, kula), Dobrzańskiej i

| Drzewickiej (.dysk), Flakowiciovvhy

(kula), Sihorudzkiej (oszi.;>p), Mode-

I lówhy (wdiil), względnie Kielasa (5 i

j 1U km), Kiszki (100 m).

I Jesteśmy przekonani, że Kiszka —

gdyby biegł w Londynie uzyskałby w

najlepszym razie z 10.8 i odpadłby w

przedbiegu, że kiclas zozediby porii-"

żcj 13-tu niiitut na 5 kin, ale mimo le-

go zosluiby przez „czołówkę" prawic

że zdublowany. A to nie byłoby przy-

jemne ani dla naszych barw ani fila

j kiclasa. jeszcze gorzej przedstawiała

by się sytuacja na 10 km. Dlatego tea

lepiej będzie, jeśli obaj zawodnicy po-

zostaną w domu.

| Pozioili międzynarodowy lekkoatlety-

ki kobiecej (bez Eawodniczek Zwitku

Radzieckiego) nie jest bardzo wysoki.

ani mu m8strzo&iw<* WimMedlom*

Hegemonia tenisowa YankesówpT" ^^

I Falkenburg rzucał sdę na fcort po kafc.

utrzymana-czy zachwiana?
Wimbledon zakończony. Ostatnie gry finałowe dafy wynifeit w san- j S<* kolanach w łSew^eHuj. jak. ******

ilu panów Falkenburg - Bromwich 7.-5, 0t6, 6:Z, tifr, 1iS, singef ; utowany bokser, 2 drugiej; stnonjv aa**

paś Bfóught — Hart 6:3, 8j6, debl panów Bromwick, Segdfflatt — T. jSfofltoy zaczynać aę cooact- baed/iej! dia.

Brown, Mulloy 3:7, 7>.$, 7s5, 9:7, deM pań — Brought, dtf Pont — neswowafe Zaczęli tracić gemy. Autiiie*,

Hafi, Todd 6:3, 3:6, 6:3, fra mieszana Braaght> Krokwie» — Harf, podwójnych Mgdów przy scjnvowanim(i!fe

Segdman 6:2, 3:6, 4:3. - węszcie trzyim*} na rodak^. 0»"

| mai komedie. niie pomógŁ —>

Tegoroczny tv*ni*} wiftAIedoński rtił wania na korcie i wygrywania »wych Mulloy pwlozedł. dir siatki i) z«:ząŁ

się, jak wiadorao od niespodzianek. — i spotkań dzięki wyprowadzeniu prtzeow-
^

F^keefeuj^, * ucaciiwą: grę. Nie p^

Znawcy twierdzą ponadto, że pozioas o- | mka z równowagi nerwowej, . m o^o. Mulloy zwrócił aę * padobn«
gólny był nieco niższy niż w roku MaA j Falkełiburg wygrał wprawdzie w trzech ^

e^ego- jtówem.. N^ibU

łym. ItfiiySlii sltfwy tegoroczny fnisfe j setach 6:4, 6:4, 8:6, ale o&nieśży? się jńexńc
^ ^ ^^^ ^

zupełnie w oazach tydęcy ludzi. Dwa ^

«Jenetwwaoy d» o^tatoich

MitBoy pesegrał s«u 4- .Ł,

i tmfsNsr® F
*

MuI1 ° 7

I"1 afer HisV|VVW I-Wti: „Dwa razy mtfwiłe»» BoibowŁ abp

ptffeaoł fc# wygłupiać. aria

„okay", ale nadal robił Ca eano^

burg za.traca- się supe^iiey.. isiedy płzcjjr^Łi

Falkcninifg nić przedstawia tej klasy co

zeszłoroczny — Kramer. Fakt jednak

pozostaje faktem — tytuł pozostał w rę-

kach Amefy'karein&. Opinia spodziewała

się, że będzie nim Parker. Parker jed-

naik miał pecha i pfżegrał w III r. Z

Bergelinem. Miał pecha, bowiem Parkfir

jest lepszy od Bergelina, którego w

ćwierćfinale lekko wykończył Falken-

burg. Ale Falkenburg, który foajfofżę-

ika najsibiiejszym (ofcók Geoffa Staw-

na) serwisem na świecie, choć jest teni-

sisty doskonałym me rcęwezeotuje jed-

nak jeszcze klasy Kramera.

Ten 180-centym ctfowy dfyfclaS, O do-

f^lconalej budowie i dużej szy

rra seta. Gdybym mógł grać % mm. i

SOFIA (sbsł. wł.) . Tam i ej kęsiy- t«> niewąłpliwie wygrał&ym w>

kówki, rozegrany w rsmacb Ifrzysk trzeciego seta » petem cały mec»,

Bałkańskich przyniósł podwójay FaLkenimrg nie pozioeatd dłuiny-i

triumf koszykarkom i koszykarzom — Molłoy rofcił to atttm, kiedy bS

węgierskim, którzy zajęli pierwsze ansie w poprzednich naezydh spotka,

miejści W klasyfikacjach zeipoło- n-iaefe. Mt* ie jedyny o^weóir, aby

,-bko.ści wjaał I wy ch
- Reprezentacje CSR Zajęły dwa mBŚe po&ie, W naglenie mnie de gry

Londynie punktowane 'miejsce, jeśli

fiawet nie medal olimpijski.

Warto przypomnieć, ic na Igrzyskach

w Los Angeles Wajsówna zajęła trze- j

eiń miejsce. rzutem 38.74, że na Tgrzye-1

kach berlińskich 7,dobyła srebrny rtt*- [
dni (46^22), ar Ha OBtatflich mls!4-zoS-

twaCh Europy w Osłó uplasowała się

na trlsrcitn miejscu wynikiem 39.37

(ciswaria W kuli 11,65), że W tej chwili

r.nscgftie pfzukracgflj^ 4(1-ci metrów W

tej kotibUrfincji,

Żiłaj?e filożliwośr') 'WajsóWfty i Dón

hfzańśkiej (pięta w Oslo fżiitefit 36.30)

Iwlefdzinly, że W Lótidyflłć obie ode-

graj? poważną rolę. Wskazuj? ha Iłł

ich wyniki) ich praca i umiejętność

walczenia w silnej konkurencji.

Dlatego też — obok trzech fnężćSyijn
— eoiiiijiimiej trzy kobiety (Nowako-

wa, Wajsównu i Dobrzańska) powinny

otrzynieć paszport do Londynu. Zawo-

dniczek naszych nie powinno zabrik-

nęć na starcic w konkurencji, w któ-

fej od czasów Konopackiej odgfywaliś-

tiiy i odegramy źftftcgtig rolę.

rfigf- . Si, Źakizmaski

IO-CIO BOIŚCI USA

PR2EKMACZAJĄ

7.000 PUNKTÓW

jednak wzory od swego (iitAirza. Serwis,

siatka. Niezawodny SmeCZ z keżdej po-

zycji. Ofensyws. Falkeshufg tria dopie-

ro 24 lata i dużo piefiiędzy... Tak, mo-

że zrobić jeszcze postępy i napewito je

irołw.

Ale Falkenburg, się « WitlilłledoiKc

nie podobał.

A... TO NIE ŁADNIE!

Rze«z noder rza^dBia: nSWg* *imStt>-

knvisrj Anglicy „wychodzili f. siebie'

podczas jego meczu póffinalowepo z dr.j

gim Ajnery-Jtamineni Mulloyesn i nie kfę-

powali się wcałe gwiżdżfć, krzyesęC i | CSR

rzucając o-slre docinki pod adfeserti Fal- : pkt., St. kośźy 243:191, 4} Polska

drugie miejsca. \ bec cojSoezyAu. Byłem a(iięŁJW«iy, więe

Polki w ostatnim dnitt rozegrały odpoeiyWalein rm

mecz z reprezentacją J^osfewii, ^) Rffi^ NiKUm..

ląc ią po zaciętej walce 17:16. i *j, . .

Ostateczna klasyfikacja p»dtft- ' J**. ^ 'J**** f

wia się następująco; i if^^n t

Mężczyźni: 1J Węgry - 14 pkt. , 2} "T^T?

CSR 12 pkt, 3) Bułgaria - tLTM 7 '^T^u

i• . . „

^ i cywn BpoiBT«i«h pnswałał 5:3 £
Pkt. 4) Jugoskwi, - 3 pkt., 5)fcU(tjft_? ^^

. ZZUŁww
munia — 6 pkt., 6) Polska — 4 pkt.-,! _

. , L. -

_

»

t-.,^. * ti«i*. itiefo nłietrt* jest wdamaewajaefc. An»
7] Triest — 2 pki., 8} Albańia 0T.. t- . .

pkt ; tysanaa wfasiiiK w tjsn awffneajcie -wf-

u, rtt * t ^ktmt nerwy daakoeałe i wygrał gefaa £
Kob.ety: !) Węgry ~ 14^., 2) j y^YLąf**-

12 piet. , 3) Rumunia — I 1

kemburga. Drwiny były uzasadniane. OJ

mistrza Wiinblr-donu można wymagać

czegoś w-ięcej, niż li stawi eziiego finełjto-

8 pfet:, st. koszy «1:176, 3) .Bułgaria
— 6 pkt., 6) Jugosławia 6 pkt., 7|
•Triest — 2 pkt,, 8j Albania — 0 pkt.

ie j*-

cbiak Fatfeehfeizrg «k potkali...

I 66ś... aimfc. W reaultacie nie ob»,

tvittjmy aię^ że tenis ametyfcarisŁi jes(
dziś =?ał>szj. Sgdżimy, śe niiino zawodu

jsfci sprawili Paffeer, a eżęśćśdwo Tom

hcgra»io«ia Yałifeesów jftt jsszeza

«ffMffi*, byBajttiaiej Sie -sriffoaĄ,

iliśl ił żkffcu Iihipg

Amerykańscy dzicsifcioboiści

dzę już do formy olimpijskiej.

dóćbó-

Najlep-
Dlatego też Flakowlczówna pchtłię-1 szyjn teg0 riowoJem wyńiki uzyskane

'Hem kuli na odległość 11.80» Sinoradz-1 przez trze(.l, zawodników USA podczas

ka rzutem oszczepem powyżej 38 m czy j .i.i^rzostw krajowych w dziesięcioboju.

nawet Modefówna skokiem wdał po- , Tytuł mistrza zdobył 17-letńi uczeń

wyżej 530, mogłyby walcayć o zakwa- j ., Kalifornii Bob Mathias, który mimo,

iifikowanie się do finału i wstydu z pt-1 że nie zaj?} ani jcdIie

wnością naszym barwom by nic prBy- j

niosły. Wysłanie zawodniczek tych liza-j

I leźnilibyśmy ed funduszów na ten cel.

T'ENISIŚCI rumuńscy z Sopotu, u-

dali się jeszcze dodatkowo do

Szczecina. Po przyjeździe okazało

się, że Caralulis grać nic riloże z po-

wodu silnego tiaderwaflia talęśńi (W

Sopocie).

Rozegrano więc flastępujące gty,

które przyniosły same zwycięstwa

gościom: Schmidt — Bełdowśki 6ll,

6:1, 6i4 , Vizitu — K , Tłoagyńshi

6:3, 6:2, 6:0, Schmidt — Księżopolski

6:3, 6i2 , Staficesau — Tłoczyńska 6i0,

6:1, Viziru, Schmidt Bełdowśki,

Tłocżyńskl 9:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Oczywiście Polacy, występujśia w

tym składzie, nie mieli wiele do po-

wiedzenia. Ale napewno wiele sko-

KUROPEjCZYCV

As atiito»4-y Ein"ópy
^

Drobny

prz.p^fał 7, Cticellfei. Jafc dotKwzę, Drob-

. . . v •x •j. • nr 741 bardzo przytył, jest ocieźa3fv i śflft-
rzystali — 1 możemy

1 mieć jedynie rj- . i ^
-

Jj. .. -.i. . L'- -ł. ^„^ (iztftie WflltliejszT łriż rok temu. Dzięia
wdziecznosc dła naszych ijuiych gos-

-
r

-

.

. . "... • -j -i- •
^

. właj/tte swej szyłfkólci. wwtitiał się da-
ci, ze chętnie lezdzib j grali tam,

' \ -

. , ,

.. .. T teko bo aż do półfinału Wępier, Asbotn.
gdz'6 ich zaproszono, lasiemiec teni L,

11 i•, -- -

, t MiSio. nie lute sbvlauo siato. Afc»
sowy, jak piszemy w tytule, przydał , ,

'
. , , ,,

. . . , , , . boni itiiWinias i»a wv.iatko.WO sz«Hta
się naszym tenisistom bardzo. x., , ,, ;'^ ,

grę W głębi k<wiu (1 bardzo o-Strą), a

.. ..

^=^== = ~ IflatJte ffglilaifiną i fliemai beżiłędnę. —

Wykończył go stary lis Bromwich... jesa-

c9e większą rftgułarnośmą, Europa po

wadto rtie ^Ssygnałizó-wała nić nowege.

Chyba to, że tetawwjaie postępy roba

Moltram,

Ci Aa we je»*, żć g* najlepszego de&l»-

ftp tmażany jest obecnie Australijczyk,

nowe r

iimm eląiaiow

Z trzech dyskobolek — mających

szanse na wyjazd — wyeliminowalibyś-

my Drzewieekę. Trudno byłoby nfltii

eię jednak pogodzić z niczakwaliflko-

waniem do drużyny olimpijskiej Waj-

sówny i Dobrzańskiej. Obie przekro-

czyły 40-ci metrów, obie ilależi) wlęć

do ekstraklasy światowej w tej konku-

rencji, obie dowiodły nie raz, że W naj-

ważniejszej konkurencji potrafią Wal-

czyć. To też -

napewno jedna

jeśli nie obie — to

nich zajęć iftóżć w

ani jednego pierwssego

miejsca w poszczególnych konkuren-

cjach, uzyskał w sumie 7.224 punktów.

Na drugim mitjhttt Uplasował się

znany w Polsce Molld.- cbeifl t 7.101 p,

na trfcecim Simmotis z 7.054 p. Wszyscy

trzej będą reprezentować USA fla Olim-

piadzie.

Wyniki te powinny dać wiele podnie-

ty naszym dziesięciobojowcohi, okazuje

się bowiem, że przekroczenie ?.OÓ0 p.

wcale nie zapewnia punktowanego miej

sca. Poza Amerykaninaini frg jcszftze

przecież doskonali Szwedzi, Australij-

czycy i zawodnicy z Południowej Ame-

ryki.

koSarsftie w Belgii
Międzynarodowe tfyScigl kolarskie arfia-

\atb*/ o ,,Grand Prix" Belgi) zakończyły
się zwycięstwem Belga Scharidorffa. W

wyścigach brali udział kolarźe francuscy,
szwajcarscy I belgijscy.

V* remach prtygotdwaft kotarty angiel-
skich do Olimpiady rozegrano na przed-
mleiclach Londynu Wyścig kolarski na

35 okrążeh, o łącznej długości 108,5 mil.

Wyścig zgromadził ha starcie S5 czoło-

wych kolarzy angielskich — kandydatów
na Olimpiadę. Zwydąiył Clamentit w

4:42 godz.

Na mistrzostwach Ameryki rozegra-

nych w LOK Angelos Murzyn Davin —

waga ciężka — poprawił 3 rekordy
1

sPgdnittii. Ort to głównie przyczynił -ię

światowe. W wyciskaniu uzyskał o 7 g^y^jpawg w półfinale pary aus«!r>

kg. lepszy wynik od dotychczasowego Hjjskiej nad mufrnvanynn zdawało się

rekordzisty NieńiCa Mangera, dźwiga- krtnirlyrlatmni na mistrzów Amerykanami

jąc 152 kg. W rwaniu poprawił własny | pat.]serem — Falkenburgiran 6:2, 6:3⁄4

rekordz139iY?kg.do141kg.iw

podrzucaniu obutsca tizyskał wynik

172 kg. W trójboju olimpijskim osiąg-

nął w BUlnie 465 kg,, a więc o 10 kg. le-

piej od fekordu ustanowionego prZez

niego W roku ubiegłym na mistrzost-

wach świata w Filadelfii.

Jak bardzo dobry jest wynik Davisa

w trójboju dowodzi porównanie gó z

rezultatem Uzyskanym ńa Olimpiadzie

Amsterdamskiej przez ZWyCięzćę Stras-

sbergera, który uzyskał wóWtżas O pra

|4i6t 6t4, 6:1 by kolejno, wykończyć W

finałe drugą pdfp amerykańską. Groźna

to ostrzeżenie dla Yankesów w finale

• gry o pueliftr Davisa.

| Wśród pań Amel-ykatiki sę nadal bes>

, konkurencyjne, choć Euroipejki Bostocfe

(Anglio), Lajidry (Francja) poczyniły

bardzo widoczne p&stępy i zsnraejszaję

dyśtams dzielący je tok znacznie jeszcia

w raku zeszłym od AmeryiaiicJs.

) Wimbledon się skończył. Za nlespeS-

_

1
na dwa miesiące odbędzie aię birniej W

Wie 100 kg. mniej '(372,5 kg.) . Nd Olim ' Forest Hil (USA). Czy Falkenburg p*.

piadzie Berlińskiej Mutiger zdobył i«ło- 1 trafi ten. obronić tytuł zdobyty obcau»,

ty medal wynikiem 410 kg. (Si. itj\ (Sb '

•mmmmm

•zych triumfów polskiego eportu w | trzecie miejsce i med&l brązowy. Scha

lekkoatletyce i trzeciej nagrody, uzy- bińska Spotkała się ł bardzo silną kon

(Ze H*p»tnnień stdrego Wioślarze)

( Bokonczenie)

*
.

1

ZaimuiiHc trzecie miejsce, w Paale I przed pozostałą trójką. Polacy biorą

olimpijskim, Polska zdobywa brążctwe się do pracy i wkrótce rozprawiają

medale i jest honorowaną wy wiesze- j się ż Brazylią, 6a połowie toru biją

niem narodowego sztandaru na wieży mistrża Europy i r. 1931 Francję

2*?yćięźcóW głównego stadionu

Dwójka beż sternika, zajtfluje rów-

nież trzecie miejsce w finale, bijąc ŁS

mecie Holandię — tóistrza Europy i

1931 r.

Półtorej godziny dzieliło finał czwó-

i ciągle zmniejszają przestrzeń, dzielą-

cą ich od USA. Przed metą Ameryka-

nie wyczerpani, a Polacy ciągflą jak

smoki, ale już słychać dzwonek. Dru-

gie miejsce. Gdyby jeszeże było 100 m

toru, mogłoby być inaczej. fitatlh.

skanej w zespole polskiej szabli

Wbrew przewidyv/aniom, obecnego

•a olimpiadzie, w roli widza, Nurmie

fó, KuSocińfiki w biegu na 10 km, bi-

je świetnych Fielasdozyków Iso Holo

i Lehtiheha oraz pobad dwudziestu

inflych 2awodflikóW, ustanawia-nowy

tekOrd olimpijski, zdobywa złoty me-

dal, Sżtaada- Polski na pierwszym

j kureńcją i nic Mogła się dostać do

finału.

Ani tteljasz, ani Piawczyk na Olim

piadzie nie powtórzyli swych najlep-

szych wyników krajowych. Jeszcze sła

biej wypadł Siedlecki, który flie ukoń

dziesięcioboju.

Nasi szabliici W Loś Afigelea Od"

nieśli kilka Zwycięstw W walkach tar

niony rzeki Colorado), rezerwat indyj- I gony dużą iloScią kwiatów, Równie*

ski w Nowym Meksyku i nowa sena nięJepoaniafle przyjęcie na dworca fi

wzruszeń, jakich nam dostarczyły j pizfed dworcem Zgotowali naft spot»
ośrodki polskiej emigracji w Kensas- ; tc wcy i miłośnicy sportu stolicy, a na

City, Saint Louis, Chicago, Filadelfii i J zakóńcżfenie olimpijskiej eskapady, jufi
Wszędzie niezwykłe

1
późnyffl wieczorem P. K . OL ^odej-

miejseu wieży zwycięzców, i odegra-' dywidualńyćh, lecz nie ż&kwalifikowa

ni® HttSżegó hymnu na głównym sta-' li się do finałów. Natomiast zespoło

?tk ze sternikiem od finału dwójek 1 ślązak i sternik Skolimowski zdobyli

Se sternikiem, w którym po raz drugi j tytuły wice-mistrzów X Olimpiady i

tego dr.ia, startować mieli Braun 1 Ślą- 1 srebrne medale olimpijskie,

gak. Po natryskach otrzymali oni bar- j Na marginesie notatek wioślarskich,

dzo staranny masaż, sporo odżyw- j zanotować muszę, iż nasi Wioślarze, w

c2ych soków owocowych — chwila i trzykrotnych spotkaniach z wibślarza-

dionie,

Te same zaszczyty 1 honory, zdoby

wa W biegu aa 100 m pań Stasia Wa-

ksiewifciówaa.

Mazurek dąbrowskiego, odegrany

na Olimpiadzie, to chwila. niezWykle-

wo zajmują trzecie ttlejsee za Wę-

grami i Włochami, bijąc w walce fi»

nałowej USA. Ostatnia ta walka miała

miejsce przy ńiesłychanyiń napięciu

nerwów, Przy stale jednakowej ilości

Nowego Jorku,

powitania, przyjęcia, bankiety, wy-

cieczki i bale, Wszędzie amerykańska

Polonia widziała w nas nie tylko ofi-

cjalnych, przybranych białymi orłami

przedstawicieli „Starego Kraju" ale 1

sportowców, którzy aa najtrudniej-

szym terenie walk sportowych( odnie-

śli duże sukcesy.

W drodżc powrotne) sportowcy na«i

hv!- już zwolflieni od rygotów, jakie

ftaka/uje i«i okres trudnych przyitoto-

wań. Cztertiastódniflwa podróż powro-

odpoczynkii i poabwtty statt.

Finał dwójek se sternikiem był o

tyle fllftzwykły, ii zaraz po udanym

starcie, na przCstrzetti pierwszych

mi USA dwa raży ódnieSli zwycię-
stwo.

Jakkolwiek od młodych swych lat

jestem w spbftic tylko wióilarżem

go wzruszenia, dla obeciiych tam Po- J
. dramatycznej niemal «walce, jednym

laków, wszak to pierwsze miejsce! szczęśliwym uderzeniem przechyla

wśród ubiegających się o ten zaszczyt, • szalę zwycięstwa na kórzyść Polfiki.

czterdziestu narodów iwiata, W konkursie sztuki sportowej. Klu-

PiefWśgych takich wzruszeń Polacy krwski zdobywa pierwszą nagrodę za

dóBftali &a poprzedniej Olimpiadzie w swą płaskorzeźbę, a Skoczylas trzecią

Amsterdamie, po zwycięstwie Haliny

punktów, porucznik Suski, po długiej,; ptzez AtlMtyk. dU aich

służonym wypóćZynkieai,

pięciuset metrów, Amerykanie Uzysku 1 jednak pisząc to w Los Angeles, fiic

ł» prowadzenie o 7 — 8 długości, \ mogę pominąć ińllcłeflietii, ntjwięk-

Kofiopackitj.

Wajsówna nie ffiiała dobrego dnia

za łucznika.

Po zakończeniu Igrzysk Olimpij-

skich, rozpoczęła się dla nas ńowa se

W ftucia dyskiem, zdobyła jednak ria wrażeń z niezwykłej podróży (ka-

W Gdyili witali naa oficjalni repre-

zentanci naczelnych organizacji spor-

tu polskiego i przedstawiciele mieisć*

wych władz. W Kczewie, Grudz ądżu,
Bydgosaezy, Toruniu. Kutnie i Skier-

niewicach, wszędzie witały nas c<rj|a-
nizacje sportowe i lićfeai) fzełiti Mło-

t/ziciy sp6ftóW6j, zafzuoając nalitu wa

mował eałą ekspedycję lampką «»0»

»>.- lokalu W. T. W,

Dyplomy i zwycięskie medale oliSi"

pi skie, medale i żetony uCZes^kó^

Olimpiady, złote inedale Żwiąaktt ^a

rodrwego i Związku RzyMsko-Kate*

Lclcrgo w Chicago, pamiątkowe

kiety od P. U. W. F., pamiątko^»

przedmioty ód P. K, 01 ., jańliątkówai

statuetki od W. T. W., Obok odflffc-

sióitych korzyści W sportowym Wf«

kształceniu i obok hieżatńrtych na e<H

łj j-i cie, wspomnień — oto edóbysM

wióSlatzy.

Zorganizowanie nielłczńego

doskonałych wioślarzy, którzy w dwój

kach ze sternikom zdobyli ^cs-nii-

strzestwo Olimpfe^y -
aw czWórkacfc'

z? sternikiem, trzecią nagrodę oltmpii-

ska — oto ódnieśióńć prze*

Wfw.

Laaarfowide
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Polska raprezejilacjs lekkoatletyczna

aa Igrzyska Olimpijskie liczebnie przed

oiarwiać się bpdiziie słabo. Zawodnicy na-

ai: Adamczyk i Gierutto jednak (podo-
bnie zresztą jak i Łomowski w kuli) —

mają azatnse rie odegranie większej roli

vi najważniejszej indywidualnej konku-

rencji olimpijskiej, jaką jest bezsprzccz

aóe 10-ciobój. Obaj bowiem — jeśli tyl-

Ło los im będzie sprzyjał — Łajać mogą

gjunktowane miejsca. Czy lo możliwe?

Przyjrzyjmy saę najlepszym 10-ci«boi-

otom Świata, którzy będę dla naszych

wielobojów najgroźniejszymi rywala-

sci. A więc Amerykanie: Małhiae 7.224

pkt., Mondsoheifi 7.101 pkt. , Simons

7.054 pkt. , Shipkey 6.973 pkt. , Argentyn,

ezyk Kistenmacher, Szwajcar Scheurer i

dwóch Szwedów. Szwedzi nie są w for-

śnie (na raaie —

przyp. Red.) i na ro-

segranych pod korni er czerwca elimina-

cjach Per Erikssoti uzyskał 6.423 pkt.

j»rzed E. Anderssonem 6.197 pkt. (któ-

iry w rwku ubiegłym miał 7.045 pkt.). —

Wprawdzie 10-ciabój w Szwecji odbył

aię w złych warunkach atmosferycznych

a zdamem tron era Gote Holmera, sawod

laików stać na wyniki o 400 pkt. lepsze,

¢0 jednak obaj nasi reprezentanci mogą

Szwedów pokonać.

Ale czy tylko Szwedów?

Adamczyk jest w stanie uzyskać 7.000
— 7.100 pkt. Z wszystkimi pozostałymi

fcon k u rentami stoczy więc zaciętą wi .Ikr-

o k»żdv punkt, o każdy centymetr i o

każdą 10-tą część sekundy, która zade-

cyduje o ostatecznej lokacie.

Rekord polski Gierutty, który przy-

uiiósl naszemu olbrzymowi w 1938 roku

wicemistrzostwo Europy, w walee tej

powinien paść (7.006 pkt.) . Dobrze, źf

Adamczyk nie będzie na boisku olim-

pijskim osamotniany, i że będzie miał

przy sobie doskonałego towarzysza, o-

(piekuna i groźnego rywala w osobie

„Mefista" (,irmUy. Doskonały rutyniarz

Bsiejediną dobrę radą, niejednym do-

la rym
—

w odpowiednim momencie —

aiowem. zagrzeje Adamcy-ka do walki.

EOLMVANG NIE STARTUJE

Noirweg Holmvang, który w Oslo w

3194-6 roku zdobył mistrzostwo Europy v

30-cki'hoju nie będzie startował, podob-

nie jak i Holender Braser. Francuz —

Sprecher, doskonały przed dwoma laty,

swe jost dziś specjalnie groćnym konku-

bentem.

W ogóle należy stwierdzić, że w prze-

eiwieństwie do wszystkich imnych kon-

kurencji lekkoatletycznych — poziom

10-cioboju obniżył się w stosunku do o-

slatmich Igrzysk Olimpijskich, kiedy

zwyciężył Glonn Morris 7.900 pkt. (!)

przed Robertem Clarkiem 7.601 pkt. i

Jackiem Parkerem 7.265 pkt.

STWORZYĆ DOGODNE WARUNKI

Ażeby reprezentanci naisi mogli uzy-

skać na Igrzyskach jak najlepsze wyniki

należy:

1. Nie wymagać od zawodników żad-

nych męczących startów, ogranicza-

jąc ich udział w mistrzostwach Pol-

ski do kilku konkurencji: 100 m, w

dal, wzwyż, rauty. Nie radzimy bie-

gać nawet przez plotki i skakać o

tyczce, w których to konkurencjach

nie trudno o kontuzję.

2. Bezpośrednio po mistrzostwach sa-

wodinicy powinni wyjechać na wieś

(możliwie w pobliżu morza) aby —

zdała od miasta i bieżni — ćwicząc

lekko w terenie, odprężyć się ner-

wowo, nabrać nowych sił, nastawić

się odpowiednio psychicznie i od-

czuć pewien „głód" bieżni.

3. Pomyśleć o jak najdogodniejszej i

jak najmniej męczącej podróży do

Londynu. (Możliwie wcześnie —

. przyp. Red.) .

4. Dać zawodnikom normalną kuch-

nię polską.

5. Nie myśleć i nie starać się (do cza-

su Igrzysk) poprawiać się technicz-

nie w tej czy innej konkurencji —

co mogłoby się odbić fatalnie nu

wyniku.

mgr. Sł. Zakrzewski

W wyścigu do II-ej Ligi

stoczono dziesięć zozarłych walk

SKRA MIAŁA DUŻO SZCZĘŚCIA
CZĘSTOCHOWA, 4. 7 . (Tel. wł.) Skra

— Polonia Przemyśl 3:2 (1:1).

Skra zagrała z dużym szczęściem, a

Polomia przemyska sprawiła niespodzian

kę, prezentując się jako drużyna zgrana

o niezłym opanowaniu techniki i zmy-

śle kombinacyjnym. Mecz nie był inte-

resujący. Prowadzenie dla Polonii zdo-

był w 23 minucie Wojtanowski. Wyrów-

nał dla Skry Purgan w 40 min. Tuż po

przerwie Podwyszyński uzyskał ponow-

nie prowadzenie dla gości, lecz w 15 m.

Jędrzejewski wyrównał po ra® drugi. —

Decydująca bramkę meczu podła w 35

min. i zawiniona aoetała pnies bramka-

rza Polonii. Sędziował dobrze p. Grabo-

weki z Zagłębia.

CHEŁMEK WYGRYWA

KRAKÓW (teł. wł). W »MH r-

wejście do II-ej Ligi ChjJsceli peks-

nał Zagłębia 3*.
TABELA GRUPY I

1) Chełmsk

2) Skra

3) Zagłębie
4) Polonia

gtter pkt. si. SM.

24ars

24
2•2:5
i81:7

2, Kamiński 2, Rambecki 2, Przybylski 1 I

Majkowski 1. Sędziował dobrze p. Kukuc-
ki (Gdańsk).
TABELA OKUPY H

1) Pomorzanin

2) Legia
3) Baildon

4) Szombierki

®lar pkt. »1. br.
2410:1
222:18

213:4
212:J

SŁABY MECZ W KATOWICACH

KATU WICE, 4 .' 7. (Tel w!.» Bailiiur.

KATOWICE, 4 .7 . (tel. wł). Dokoń-

czone zostały lekkoatletyczne mi-

strzostwa Śląska. Wskutek niesprzyja

jących warunków atmosferycznych u-
'

zyskano słabe wyniki. Tytuły zdo- !

byli:

Kobiety: 100 m
— 1) Hejducka (Po

goń) 12,9 . 800 m: 1) Wypuszówna 1

(Zgoda] 2:45,6 . 80 m pł.: 1) Górecka

(AKS) 15,2; 4 X 200 m: 1) „Zgoda" I

2:01,8; w dal: 1) Hejducka (Pogoń) i

4.77; dysk 1) Pankówna (Zgoda) 27,69. I

Mężczyźni: 100 m: 1) Girtler (Zgo- !

da) 11,2; 400 m: 1) Rzeżniczek (Zgo- i

da) ->2,8; 800 m: 1) Rzeźn:czek (Zgo- j

da) 2:06, 5.000 m: 1) Zadrożny (Zie- j

dnoczenie) 17:07,1; 110 m pł.: 1) |

Chmiel (Zjednoczenie) 17,7; 4 X 400

m: 1) Zgoda 3:40,5? w dal: 1) Janusz

(AKSI 6.33; tyczka: 1) Szendzielorz

(Lignoza) 320; dysk: 1) Praski (Zje-

dnoczenie) 41,50; młot: 1) Siekiel

[Zgoda) 39,53 .

ZAROIŁO się na kortach warszaw

skiej Legii. Od rana do wieczo-

ra (o ile nie przeszkadza deszcz) ju-

niorzy ze wszystkich niemal dzielnic

kraju walczą o tytuł mistrzowski. W

singlu startuje 58, w deblu mamy 26

par. Turniej odbywa się w ramach 2

tygodniowego specjalnego obozu dla

juniorów, zorganizowanego przez P.

Z. T., co dowodzi, że naczelna magi-

stratura tenisowa otacza specjalną

opieką nasz narybek tenisowy.

Młodzież walczy zawzięcie, nieraz

wśród łez (nie szkodzi), trawi gorycz

porażki lub pierwsze smaki zwycię-

stwa. Nie chodzi jednak teraz o te

zwycięstwa. Chodzi jedynie o naukę.

Nie wymaga się od 14-to, 15-to let-

nich chłopców umiejętności gry w

tenisa. Ale... zauważyliśmy szkodliwe

tendencje do „przemędrkowywania"

na korcie. Na to będzie czas. Nie fi-

lozofować — lecz grać! Źle jest z

szybkością. Zdumiewa u tych, nie-

mal wszystkich, chłopców szlamazar-

ność ruchów. Sądzimy, że obóz po-

trafi im wpoić, że tenis to tempo w

grze, ana wytrzymywanie tempa

trzeba mieć kondycję, którą z kolei

daje przede wszystkim gimnastyka i

lekkoatletyka. Jeśli te zasadnicze e-

lementy zaprawy tenisowej zostaną

wpojone w juniorów — obóz spełni

zadanie.

Do wczoraj gry w turnieju dopro-

wadzono do półfinałów (w singlu) i

ćwierćfinałów w deblu. Kierownictwo

słusznie robi, że turnieju nie „popę-

dza" — przecież to są b. młodzi

chłopcy, o przemęczenie łatwo.

,W ćwiartkach singlu znaleźli się:

ICudl nski (W-wa), Bogaczyk (Bydg),
Celiński (W-wa), Kozłowski (Kr.), Li-

cis (Kat.), Christ (Kr.), Mieszkowski

(W-wa), Radzio (W-wa). Kudliński,

po słabej grze pokonał niezłego, lecz

surowego Bogaczyka 6:4, 6:1,' Celiński

łatwo zwyciężył Kozłowskiego 6:4,

ó:0, 15-to letni Licis wygrał z Chri-

stem 3:6, 6:1, 6:3, Radzio pokonał

Myszkowskiego 6:3, 6:3.

Dobrą formę wykazali Celiński i Li

cis, na którym znać dobrą pracę tre-

nera. Nie ulega wątpliwości, że naj-

lepiej przygotowani są juniorzy Le-

gii, dalej Pogoni katowickiej i Cra-

covii (choć trochę, naszym zdaniem,

przereklamowani).

Dziewcząt jest tylko parę. J, Ję-

drzejowska może spać spokojnie. Na-

stępczyni nie widać.

Dziś dalszy ciąg turnieju. O g. 10

interesujące półfinały w singlu Ku-

dliński — Celiński, Licis — Ra-

dzio. (Sg).

RADOMIAK WYGRAŁ,

LECZ NIE ZACHWYCIŁ

RADOM, 4.7. (tel. wł.) . W rozegra-

nym na boisku Broni meczu piłkar-

skim o wejście do Ligi „Raćomiak p«

konał drużynę Pafawag z Wrocławia

o ,• ,.«.„«, o» t_
3:0 Si,łla Przewaga miejscowych.

-Szombierk: 1:1 (1:1). Słaby mecz, picrw,zą bramkę ttrzeliI !ewy łąc„ik
słaba frecswemcia, sfaby sędzia, tlabe ,

«
... ..

, . . . , ., . , i Gniewek. Po zmianie boisk gra otwar
drezyny, eiabe perspektywy wejścia do! . . .„

T..to ,. c_ i- , Ita - Wrocławianie inicjują kilka grat-
Lagi. Bramki zdobył dla Szoini»erc&— j , ,. ,, , _ , . , .

—r. , j, „ ...
_ inych wypadów. Atak Radomiaka gra!

Wieczorek, dla Baildosm — Dreszer.— •
. . ,, . .... . ,

. . /TJ
^

. . . ! nieproduktywnie i dopiero pod ko-
Wwłzow tysiąc. (Reszta pojechała na-

męcz Wisła — Ruch).
KROSNO ZAWIEDZIONE -

x . . ,. .

TORUŃ, 4.Vii (Tel wł.) - Pomorzanin i ŻJn\e '"O^wskie, na wysokości za-

wobec t tys. widzów rozgromił Lschię, i " an ' a
stanęła jedynie trójka obronna

która przyjechała opromieniona zwycię-; i doskonale zwłaszcza zagrał breat-

stwem na mistrzem Śląska, Baildonem | karz. Sędzia p. Stępień z Łodzi na-

Goicie mimo ofiarnej i ambitnej gry nie

sprostali znajdującym się w dobrej fermie

! niec meczu prawy łącznik Poszytak

uzyskuje dwie dalsze bramki. W dra

Toruóczykom. Atak toruński greł nadzwy-
czaj błyskotliwie I już « pierwszych 10
minutach zdobył 3 bramki z efektownych
kombinacji. U gości najlepiej wypadli le-

wy obrońca, pomocnik Jojko i lewy łącz-
nik. Bramki dla Pomorzanina Kosobudzki

I ogół

i 4.000.

nic zachwycił. Widzów ok.

Ocf j\ efo

OSTROVTA (OSTRÓW)—GWARDIA

(SZCZECIN) 4K)

SZCZECIN. (Ob£ł. wł.) W.mecoB pił-

karskim e wejście do Ligi „Ostrovit*

(Ostrów) pokonała ^Gwardię" (SZOM-

cin) 4:0 (2:0). Bramki dla imyriętcfm

zdobyli: Młynarek 2, Chmideeki i Traa

biatoweki po 1.

rABILA OKUPY (M

1) Gwardie

2) Radomia;

3) Oslrovia

4) Pafawag

tiar pkt. łt. bł.

J4

2i M

3124

i• W

GWARDIA ZGASIŁA OGNISKO

KIELCE, 4. 7. (Te!, wł.) Gwordfc

zwyciężyła Ognisko 8:1 (5:0). 'Bramki

•' zdobyli dla Gwardii: Jung 3, Kwialka-

TO SA JUNIORZY! I

NOWY JORK, obsł. wł. |

W Milwaukee odbywają się obecnie

lekkoatletyczne mistrzostwa Ameryki w

konkurencji juniorów. W pierwszym '

dniu zawodów tytuły mistrzowskie w!

poszczególnych konkurencjach . zdobyli: j

W biegu na 100 m
— Conway — 10,71

aek., S00 m
— Dickey — 1:54,1; 1.500 j

mi
_

Timmehaus — 3:56,4; w skoku o|

ttyczce — Smith — 410,5 cm.; w rzu-

cie oszczepem
— Gueas — 61,67 m; w

rzucie młotem — Skinder — 47,49 m.

Na jeziorze Rusałka pod Poznaniem roz-

poczęły się w sobotę mistrzostwa kaja-
kowe Polski. Otwarcia dokonał wicepre-
zes Polskiego Związku Kajakowego —

mgr Plebańczyk.

Wyniki techniczne poszczególnych bie-

gów:

Finały — dwójki męskie (10 000 m): 1)
Sobieraj 41:28,4 (HCP Poznań), 2) Zygól-
ski (GMS luboń), 3) Grądkowskl • (Surma
Poznań). 4) Cielewski (HCP 50:23.6 .

Finały — wójiii męskie (10.000 m): 1)
, Surma I" (Poznań) 43:45,9 w składzie Ma-

tioka, Jeżewski 2) HCP (Poznań) 44:32,
3) „Pocztowiec" (Poznań), 4) „Surma II"

(Poznań).

lodynki part, I przedbleg <09 m: 1) Szul-

cówna (Pocztowiec Poznań), 2) Tyszyńska

Fozra^fi-Ssczeclii g*.

POZNAŃ 4.VII (Tel. wl.) — Międzyokrę-
gowe spotkanie w lekkoatletyce o puchar
Polskiego Zw. Zachodniego zakończy! się
wysokim zwycięstwem Poznania w stosun-

ku 90:53. Szafeta Poznania na dystansie
4x100 m uzyskała najlepszy powojenny
czas w Polsce 43,8 sek. W biegu na 100 m

Rutkowski (P) uzyskał czas 10,8 sek., a

reszto 10,9. Hofman w trójskoku uzyska!
13,22 a Stawczyk w skoku w dal — 6,55.
Obaj zawodnicy odall tylko po jednym
skoku. Paprocki przekroczył wysokoSć
V8 w skoku wzwyż.

Wyniki techniczno:

m m: 1) Rutkowski (P) 10,« . 2) B^l

{Szczecin) 10,9, 3) Danowsk; (P) 10.9 , 4)
Kałuża (Szcz.) 10,9 — 1500 m: 1) Kleł-

«zewski (P) 4:20,3 , 2) Chojnacki (Szcz.)
4:22 3, 3) Okrój (Szcz.), 4) Rogalski (P).

Kula: 1) Hofman (P) 13,19, 2) Nowak (P)
13,06 , 3) Pachoł 13,05 , 4) Nowiński 13,65.
Trófskok: 1) Hofman 13,22, 2) Sktabania

<P) 12,43 , 3) Dudzik 12,30, 4) Pachoł 12.23.

4SD m: 1) Bohl 53,5, 2) Jasik (P) 55 sek..

3) Lubicz (Szcz.) 55,8 4) Skwierzyński (P>.
Dysk: 1) Hofman 39,73. 2) Szmid (P) 36.90 ,

3)Pacho! 36,50, 4) Chomlcki 31,62 .

800 m: 1) Stawczyk (P) 22,6, 2) Rutkow-

ski 22,9, 3) Kałuża 23,4, 4) żuniewicz. Po-

za konkursem Adamski (P) uplasował się
•a trzecim miejscu w czasie 23,4.

Sztafeta olimpijska; 1) Poznań 3;38,2 ,

2) Szczecin 3 ;38,7 .

Skok w iwy i; 1) Paprocki (P)

2) Wiśniewski 1,70, 3) Szmid 1,65, 4)

Dudzik 1:55.

5000 m; 1) Mierkiewicz (P) 16;01,7r

2) Płotkowiak (P) 16;13,2 , 3) Rohatyc-

ki, 4) Kubiaczyk.

Wdał; 1) Witaszczyk (P) 6,55 , 2) Pa-

procki 6,26, 3) Kałuża 6,15, 4) Żonie-

wicz 5;94.

Oszczep; 1) Szmid (Po) 46,57. 2)

Hofman 45,90, 3) Wiśniewski 41,42, 4)

Nowiński 37,03 .

Tyetka; 1). Paprocki — Im. HCbo-

mirki (Szzz) 2.90 . 3> Pachoł 2.30 .

Sztafeta 4x100 m.; 1) Poznań 13.8 .

2) Szczecin 46.6 .

JcssSt&ł**

nokautufe

WROCŁAW. (Obsł. wł.) Rewanżowy,

towarzyski mecz bokserski między Tę-

czą (Łódź) a miejscową Odrą zakończył

się zwycięstwem gości 10:6. Wyniki

walk:

W. musza: Morawski (O) zdobył pun

kły walkowerem; w. kogucia: Pospie-

szyński (O) zremisował z Małeckim; w.

piórkowa: Szczepaniak (O) zremisował

z Jurkiem; w. lekka: Olejniczak (O)

przegrał po najładniejszej walce dnia na

punkty z Grym&nem; w. półśrednia: Ro-

żek (O) wygrał na punkty z Kubisia-

kiem; w- średnia: Sobolewski (O) prze-

srał przez t. k. o . w drugiej rundzie z

Trzęsowskim; w. półciężka: Bamber

(O) przegrał przez k. o. w trzeciej run-

dzie z Markiewiczem; w. ciężka: Adam-

czyk (O) przegrał v pierwszej minucie

walki przez k. a .
* mistrzem Polaki Ja-

skółą.

HKS — ŁÓDŹ MISTRZEM

JUNIOREK W SIATKÓWCE
GDYNIA 4.VII (Tel. wi.) - W Gdańsku

3 j 4 lipca na boisku YMCY odbył się
turniej żeńskich drużyn juniorek o mistrzo-

stwo w siatkówce. Mistrzostwo zdobyła
HKS Łódź, 2) YMCA Mdi. 3) HKS Sopot.
Poziom 9-y lepszy niż w «V^ ^'

Sklch. wyróżniły się » HKS Sopot
Orzechowska, Plaiyńska YMCA tódi. Woj-
cumreks AZS Warszawa, Kubiekówts -

MES t&at.

(Surma Poznań), 3) Pączówna (Czechowi-
ce), 4) Pieczyńska (Wilki Morskie Poznań).

II przedbiag: 1) Szajkówna (GMS Lu-

boń), 2) Kostańska (HCP Poznań), 3) Tro-

jankówns („Wilki Morskie" Poznań).
Dwójki pań, I przodbieg (trasa 600 m):

1) HCP (Poznań), 2) „Surma" (Poznań),
3) GMS (Luboń).

II przedbieg: 1) „Pocztowiec" (Poznań),
2) , Wilki Morskie" i (Poznań), 3) „Wilk!
morskie" II.

Czwórki panów, I przedbiog (trass
1000 m): 1) „Surmo" I (Poznań), 2) „Sur-
ma" ii, 3) HCP II.

II przedbieg: 1) HCP I, 2) „Pomorzanin"
(Toruń), 3) GMS (Luboń).

ledynkl panów: 1) Sobieraj 4:49.4, 2)
Kozierak (Pocztowiec) 4:53,5 , 3) Grabow-

ski (Surma).
Dwójki pań (600 m): 1) Surma 2:53.4 .

"2) Pocztowiec 2:54 7, 3) Wilki morskie.

ledynki pań (600 m): 1) S2sjkó«n?
(5MS Luboń) 3:04,4, 2) Szulcówna (Pccit)

Dwójki panów (1030 m): 1) Pocztowiec

w r.kladzle Kozierak I Kryszka 4:29,6, 2)
HCP, 3) Surma.

Czwórki panów <1000 m): 1) HCP 4:0- .

2) Surma i, 3) Surma II.

Dwójki m;?dzieiy 1D00 m: 1) Pocztowi''

4:35,6 , 2) HCP 4:59. Kajaki IedY"kl 1003 T

dla młodzieży: 1) Rubach (HCP) 5:03,4 , 2)
Kslarczyk (Poczt.) , 3) Rcdziejczak (Poczt.)

Punktacja ogólna: Surma Poznań 96 p .

HCP Poznań 83 p., Pocztowloc Pozna* p ,

TMS Luboń 43., Wilki Morsklo 25 p. CTT-

chowlce 17 p, Marymont W-wa 17 pkt.

OLIMPIJSKA EKIPA WfSIER

Węgierskie władze sportowa ustaliły
Jui skład swoj ekipy olimpijskiej, która

Ładzi» liczyć 165 zawodników I zawodni-

czek. W skład ekipy oilmpijckiej wejdzie:
10 pięściarzy, 3 ciężarowców, 1S wiośla-

rzy, 14 koszykarzy, 7 strxe!ców, 21 szer-

mierzy, 4 zapaśników, 25 gimnastyków,
21 lekkoatletów, w tym 4-ch pięeioboiEtów,
13 watorpoliztów, !U pływaków i 10 kaja-
kowców.

Olimpijczycy węgierscy trenują jui o-

becnie w specjalnym obozie kondycyj-
nym 70 km OE9 Budapesztu, gdzie mają
do dyspozycji nowocześnie wyposażony
stadion.

25-1ECIE Tt „OLIMPIA" W GRUDZIĄDZU
GRUDZIĄDZ (Obsl. wl.) — Klub sporto-

wy YS „Olimpia" m Grudziądzu obchodził

Jubileusz 25-iecia irtnienia. W ramach

uroczystości Jubileuszowych odbyło się
spotkanie zespołów tsnisowyeh MKS So-

pot I TS „Olimpia". Zwyciężyli tenisiści

Sopotu 3:2. Mecz piłki nożnoj międiy
„oldboyami" bydgoskiej „Polonii" I

„Ol impii" zakonciył się zwycięstwem
„Olimpii" 6:4 (4:1). Na zakończenie odby-
ły się zawody motocyklowe z udziałem

zespołów „Polonii" I „Olimpii".
WPŁAW PRZEZ BYDGOSZCZ

W związku z ogólnopolską akcją popu-

laryzacji pływania, redakcja „Gazety Za-

chodniej" zorganizowała wyicig pływacki
„Wpław przez Bydgoszcz". Ne starcia

stanęło około 700 zawodników.

W konkurencji kobieco], na dyst. 1100 m

zwyciężyła Maternowska (ZZK „Brda") w

13:26 min. W konkurencji juniorów na dyst.
1000 mtr. zwyciężył Kolecki (Grudziądz)
w 11:04 min.

j AMBITNY KISZKA 18,4 NA IM

| W meczu lekkoatletycznym Śląsk
i — Kraków Kiszka osiągnął wynik

} 10,4... ale niestety na jednym tylko

stoperze. Cztery inne wskazywał y

| 10,6, co jest też ważne.

I PIĄTEK TO NIE TYKO DZIEŃ

BEZMIĘSNY
' Turniej tenisowy o mistrzostwo «-ski 2, Iwański 1, Macheł 1, samofcój-

j Bielska zakończył się seniacyjnym. | (!Za 1, a dla Ogniska Mazur z mitu kat>-

ale zupełnie zasłużonym zwycięstwem '

nego. Sędziował p. Madej z Lublina. —

Piątka, który pokonał lekko w półfi- , W idzów 4 lye.

nale Niestroja, a w finale wykończył i

dość łatwo w czterech setach Koń- . PTC PABIANICE — KS WICI 34

czaka (!) 6:2, 3:6, 6:1, 7:5. Startowa- BIAŁYSTOK. (Obsł. wł.) 5po4fcuie

ło 51 zawodników. i między mistrzem okręgu biało«łoduega

ZACZYK WYBUCHA jKS „Wici" a PTC (Pabianice) sakom-

Nasz murowany olimpijczyk jeat aa! "^ 0 awycięslwem drużyny pabian*

murowany w swoim pokoiku za biur- w
-

8t08unlŁU 3:0 <2:0).

kiem Zjednoczenia Materiałów Wy-

buchowych. Nic dziwnego, że wybu*|
cha skoro wszyscy ewentualni olimpij;

czycy
- szermierze są jui od dwu ty!

godni na obozie. Dyrekcja zgadza się

zwolnić Zaczyka, ale pod warunkiem,;

że zostanie zdegradowany ze swego!

stanowiska kierownika administra-

'#ier pkt. it. br

1) PTC 233:0
2) Gwardia 23»i>

3) Ognisko 225^0

4) Wid 202J

LUBLINIANKA WYGRAŁA
KARNYMI

LUBLIN, 4. 7. (Tel. wł.) W ą>otk»

portierem?

PKO — SOSi GUKF

Józef Prutkowski

cyjnego. Czy Zaczyk, aby pojechać ' " iu ° wejŚcde ^ ^

Państwowej Ln-

ne obóz, ma zostać woźnym albo Winianka poko,,ał *
Gwardie

»

i 4:1 (1:0). Gra manto szybkiego tempa

ratunki'!! na "'^* 111 poziomie tecbmcanym. Bram-

ki strzelili dla Luljliniarrrki: Wójcicki,
1 Różyłło 2, (w tym joćkią z kaniego)
oraz Koba (-z kaniego). Dla Gwardii

Sobczyk. Sędziował p. Głowacz. Sędaśo-
wie bocznii: Paszkowski i Sanajcaf

DRUGI REMIS BZURY

GDYNIA, 4 .VII (Tel. w!.) — We Wrzesz-
czu odbył się mecz piłki nożnej Lechta

(Gdańsk) — Bzura (Chodaków) 4:4 (1:3).
Lechia w pierwszej połowie grała b. sła-

bo, obrona nie stała na poziomie, sy-

tuacji podbramkowych nie wykorzystano.
Bzura grała ostro, miała doskonałego
bramkarza i obronę. Po przerwie tempo
gry wzrosło, gra była zacięto. Widzów

przeszło 3 tys.

CHORZÓW 4.VII (Tel. wł.) — AKS Cho-
rzów — AZS Kraków 11:4 (<: S). Zwycię-
stwo AKS-u zasłużone mimo, że zawodni-

cy mistrza Polski przechodzą ostry spo-

dek formy. Bramki uzyskali dis AKS —

Krawczyk 5. Skawiński I, Pil 11 — 2 oraz

Kabor 1. Dla AZS — Bnhr I i lipiński I.

KRAKÓW, 4.VII (Tofc wt.) — Spotkania
między Cracoyią a Chrobrym Groszowlce

zakończyło się wynikiem remisowym J:S.

Do pauzy prowadziła Cracovia 1:1, zdo-

bywając bramkę przez Gędłka. Dla Chro-

brego bramkę slrtalll Hal. Po pauzla w I

S min. Chrobry wyrównał przez Gawola, j
w 26 min. tudzfk uzyskał prowadzanie [
dla Cracovii. Tuż przad końcem zawodów j
•lik wyrównał na !:( dla Chrobrego. J

TABELA GRUPY V
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Pełny triumf maszyn i kierowców CSR
w XIV Międzynarodowym Raidżie Samochodowym

XIV Międzysiarodawy Rand Samocho-

dowy 2»stel ukończoay. 8 dni zmagań,
— przeszło, „jafe z bicza traasł".

Radd ten był bezwętpienia jednym z

mejciefcawazych w historii raidów sano-

chodowydh w Polsce. Przepiękna trasa,

ukazująca tak nam, jak i czeskim za-

wodnikom nasz kraj w całej kracie gvre-

g® różnoiwinego, malowniczego kraj-

obraz». Organizacja więcej, niż na po-

ziomie, znakowanie dróg, obsługa trasy,

sprawność kierownictw i karność zawód j

ników — wszystko składało się na ca- j

łość measjKHnifianę dla tych, ksórzy bra-

li udział w tej imprezie.

Nie powracając już do poprzednich e-

tapów (właśnie tych najtrudniejszych i

irajżmudniejszych), nadmiessic należy, iż

dwa końcowe etąpy: Międzyzdroje —

Gdynia i Gdynia — Warszawa nie były

jnrś tak trodne, to jednak znacznie gor-

ący stan dróg, ©ras (łwśe próby eldmina-

«SJiw saważyły poważne w klasyfikacji.

Próba szybkości, srywu i hamowania

w Gdyna w 4-ym etapie polegała na

przejechaniu, ruszeniu e linii startu,

przejechaniu następnej Kmi tyfeiymi ko-

łami, wykonaniu óeemki tyłem, as do

przejechania linii przednimi kołami, ob-

jechaniu pierwszego skwerku, objecha-

niu dwu skwerów, zatrzymaniu eamocłio

du 3Ta liiai v ten aposóJ), aiiy linia ta

znalazła się między kołami praedrtim» i

tylnymi, cofnięcia wozu, tak aby linia

malazła eię przed kołaira przednimi,

nwzemn naprzód i zatrzymaniu mów ne

linii mety, tek aby łirna enalaafa etę

między kołami przedmnia i tyłnjmi.

Każdy z eawodników bardzo poważ-

nie przystępował do tej próby, gdyż

przejechanie ełapu bez punktów karnych

jest łatwiejsze, niż bezbłędne zrobienie

tej próby w rekordowym czasie.

Widzowie również byM pełni emocji,

gdyż chodziło o bronienie bramki pol-

skiej, wobec widocznej przewagi czecłio-

Ełowackiich zawodników. Najlepszy czas

dnia miał Czech Dobry na Brietolu —•

1,37. Bristol (angielska licencja BMW)

to maszyna wysokiej klasy, a jej kie-

rowca, wyścigowiec bardzo znany, zwy-

cięzca tegorocznego Grand Prix Pragi.

Wielka szkoda, źe doskonale dotąd

idący, z itajleipozymi wynikami, Postaw-

ka (AP Kraków) na Lancii Aprilii, u-

zyiskując świetny ezas na próbie miał

^efckt, a miapowig.e zerwany [.erjfc ^ata-

kujący w dyrefencjale. Wobec powyższe-

go efiracał Wszelkie szanśći ńa" «dobycie

dobrego miejsca, gdyi iimnirca repera-

cja zajęła tyle cennego czasu, że ilość

punktów karnych obciążyła go poważ-

nie, tym niemniej jednak ten rasowy

kierowca, który tak pięknie zrobił pró-

bę górską pod Małejkowicaani i miał

wszelkie szanse no nagrodę — raid kon-

tynuuje. Można mu to zaliczyć jako wy-

aofci wyczyn sportowy. -

Na specjalne podkreślenie zasługuje

fenomenalna jazda czeskiego zawodnika

Mraz. na Oero Minor 2.09), jeźdźca o

wybitnej kulturze jazdy. Pech prześlą-

diijc naszych czołowych kierowców. Bo-

rowczyk na BMW, jeden z najwybitniej-

szych naszych kierowców, który'
1

rozpo-

czął próbę pod najlepszymi auspicjami,

na skutek zgaindęcia silniku w czasie

próby nie uzytdcał najlepszego czaon.

W klasie V-ej Pohl, ozedci zawodnik

im ó-cyłindrowym Jaguarze, idący dotąd

bez punktów karnych, sklasyfikował się

na pierwszym miejscu w swojej katego-

rii. Bardzo pięknie pojechał w tejże ka-

tegorii Ferie (AP Kaiowice) na Willy-j

sic 2,02, również Różycki (AP Byd-|

goŁzcz) 2,07 lizyskaj dojjrewyniki.

Klasa VI od clnviH odpadnięcia Su-

cbarda na Jaguarze nie egzystuje, gdyż

już /uprzednio skończyli się jego konku-

renci. Jest ndepotnderną szkodę, ae ten

zapalony kierowca (idzie również popa

konkursem) najechał na etapie Zakopa-

ne— Międzyzdroje na kamień pńzŃtóy-
ty sianeaTi na szosie i uległ defektowi

(łożysko w "kole), nim zdofcył drugie, po

dJugieh poszukiwaniach, przeszło tyle

czasu, że siłą rzeczy odpadł, gdyż regu-

lamin mówi," źe dłużśze opóźnienie naż

godzina czasu, pociąga za' eobą wyklu-

czenie z raidu, ale mimo tego jedzie po-

zo konkursem, co dowodzą u niego wiel-

kiego Serca sportowego.

Jeszcze w uprzednim etapie wykoń-

czył się czeski zawodnik Yachal na KD>F,

który od przyjazdu swego do Warszawy

ciągle swój wóz reperował. Był znako-

micie zaopatraony we wszystkie części

zapasowe, omal, że nie zmieniał silnika,

ale zmieniał po kolei wszystko, co tyl-

ko w samochodzie zmienić można. Na

etapie jednak Zakopane — Międzyzdro-

je wykończył się całkowicie.

Wskutek defektu wycofał się z raidu

Kramer (Czech) na Aero Minor. Z na-

szych jeźdźców odpadło 22. Na ostatni

etap nie przyszli: Biernacki na Hano-

maigu, Czajkowski na Skodzie i Perkow-

ski na Lancii. Zresztą pnzyecy pozostali

przyszli bez punktów- karnych.

Rezultaty raidu nie mogą nikogo dzi-

wić. Konkurencja zawodników czeskich

jest tak wybitna, że nie podlega żadnej

•dyskusji Składają się na nią czynni-

ki : zawodnicy czescy prowadzą samo-

chody przeważnie fabryczne i doskonale

precyzyjnie fabrycznie przygotowane, w

dodatku produkcji czeskiej. Nasi jeźdź-

cy jeżdżą fta starych gratach, w pośpie-

chu do raidu, w ostatniej prawie chwili

przygot owanych, gdyż do ostatka nie

było im wiadomo, czy będzie im umoi

liwiome wzięcie udziału w raadzae.

Zawodnicy czescy biorący udział w

raidzie — to bezwzględnie asy kierow-

nicy, z których większość ma za sobą

szereg wyścigów i imprez o międzynaro-

dowym znaczeniu. Nasi nie jeżdżą na

międzynarodowe imprezy, nie jeżdżą i

nie mają ma czym. Przyczyim czołowi

nasi jeźdźcy nie wzięli udziału w tym

randzie. Przyczyna?— nie mieli na czym!

Przykrym dla ambicji polskiej był in-

cydent: Ripper, mezaprzeczende jeździec

wysokiej klasy, rozwoził zawodników

czeskich w Zakopanem do przeznaczo-

nych dla nich pensjonatów autobusem.

Jest w tym rzeczywiście coś bardzo przy

krego. Czesi, dowiedziawszy eię, że to

Ripper ich wiezie, na rękach znieśli go

z wozu i zgotowali mu gorącą owację.—

A jednak przykro!.» Żeby aię utrzymać

w formie trzeba ciągle trenować. W Cze.

PRZYJĘCIE W JAWORZNIKU

choełowacji są ciągle urządzane impre-

zy samochodowe na dużą miarę, prawie

co niedziela. A u nas?—

I jeszcze jeden moment: czeskie eki-

py i poszczególna kierowcy mają maszy

ny tak uzbrojone w części zapasowe, że

na szosie zmieniali tłoki, pierścienie itd.

itd. i to w rekordowym czasie. A my?

Sncha/rdzie „nawaliło" łożysko kulkowe

w kole, to musiał jeź<łzić parę dobrych

godzin nim z trudem, za bardzo drogie

pieniądze, zdobył zastępcze.

BMW Borowczyka, z którego przy

swej klasie jazjdy potrafi wyciągnąć ma-

ksimum, jest złożone przez . niego w

lwiej części, własnoręcznie. Z 3 gaźni-

ków — każdy jest Miny, wszystko skom-

bimowane; daleko temu BMW do takie-

go „Bristolu", który jest dla aułomobi-

listy klasowego prawidaawą rewelacją.

Nąpnzykłaid Aero Minor, wspaniale ja-

dącego Hodaca, ma specjalną przekład-

nię górską. Tutaj trzeba dodać, iż Aero

Mimor to maszyna, która może dać sza-

lenie dużo satysfakcji każdemu sjportow-

cowi przy wielkiej zarazem oszczędno-

ści benzyny. Piękne, 8-cyIindrowe Tatry,

pilotowane przez wytrawnych kierow-

r
— to rozdział specjalny, chociaż

odpaidły dwie, to jednak trzy póizostale

uzyskały ładne wyniki. Niosą fantastycz-

nie i sn bardzo szybkie. To zresztą po-

bieżne tylko rozważania na temat ubie-

głego raidu, do którego jeszcze powrócę.

Maria de Latxnix

Raidowcy u P. Prezydenta
W dniu 4-go bm. ukończona została pró-

ba zrywu i hamowania i zręczności która
ostatecznie selekcjonowała uczestników

XIV-go raidu w kolejności punktacji. W

tej próbie 1-szej kategorii 1-sze miejsce
otrzymał Vlcek w 62 sek. — II kat.: Bo-
bek na Skodzie 56 sek. — III kat.: Łę-
czyński na Oplu 65 sek. —IV kat.: Anton

(Czechosłowacja) na BMW 55 sek. —

V kat.: Wasilewski (Mon) na Willysie 58 s.

Po ukończeniu próby wyruszył z pi.
Zwycięstwa korowód raidowy pod prze-

wodnictwem Głównego Komandora Spor-
towego Zeydowskiego i Komandora Kos-

sowskiego, by złożyć hołd i melounek
Panu Prezydentowi RP.

człowych zawodników wraz ze swoi-

mi maszynami zostało ustawionych na

placu przed pałacem Belwederskim pod-
czas, gdy Gł. Komandor Sportowy złożył
Panu Prezydentowi raport.

Pan Prezydent, przyjąwszy raport po-

gratulował zawodnikom i kierownictwu

raidu. A. P . wygłaszając krótkie serdecz-

ne przemówienie po czym 'samochody u-

dały się korowodem przed lokal A. P.

0 godz. 19 odbyła się w lokalu AP

uroczystość rozdania nagród.
Nagrody premiowe w trzech pierwszych

w każdej kategorii otrzymali:
1 kat.: Hodac na Aero Minor 10.000 zł,

2) Vleck na Aero Minor 6.000 zł, 3) Mraz

na Aero Minor 3.000 zł.

II kat.: Bobek Sfcoda — 12.000 zł, 2) Ne-

tusil Skoda — 8 .000 zł 3) Cemper—4.000.
III kat.: Perkowski Lancia 14.000 zł, 2)

Łączkowski Lancia 10.000 zł, 3) Łęczyński
Opel 6.000 zł.

IV kat.: Dobry na Bristolu 16.000 zł, 2)
Borowczyk na BMW 12.000 zł, 3) Kustosz

na Willysie 8.000 zł.

V kat.: Pohl na Jaguarze 18.000 zł, 2)
na Tatrze Hausmann 14.000 zł, 3) na Wil-

lysie Wasilewski 8.000 zł.

Nagrodę Pana Prezydenta Ob. Bieruta
dla najlepszego zespołu, zespół czeski

na Aero Minor.

Nagrodę Marszałka Kowalskiego dla naj-

lepszego polskiego zespołu otrzymał ze*

spół MON.

Nagrodę Prezydenta Tołwińskiego otrzy-
mał Czech Mirek Anton.

w Gdyni
Wyniki próby zrywu, hamowania i zręcz-

ności, która odbya się « Gdyni w

dniu 2 bm. są następujące:
kat. — Hodac (CSR) na Aero Minor,

2) Mraz na Aero Minor; II kat.
_

Sutnor

na Singerze (CSR), 2) Dwolf Skoda, 3) Bo-

bek Skoda; Kl kat. — Perkowski Lancia,
2) Łaczyński Opel, 3) Łączkowski Lancia;

IV kat. — Dobry (CSR) na Bristolu, 2)
Borowczyk BMW, 3) Kustosz Citroen. Omył-
kowo zostało podane telefonicznie nazwi-

sko zawodnika Kustosza, jako wycofane-
go z raidu zamiast Oglaszewskiego, któ-

ry z powodu wypadku odpadł w llj-cim
etapie. Omyłka powstała na skutek omył-
ki w numerach startowych porządkowych.
V kat. — Pauli na Jaguarze, 2) Ferie (AP.
Katowice) na Willysie, 3) Wasilewski MON

na Willisie.

Na próbie szybkości na przestrzeni jed-
nego kilometra ze stojącego startu pod
Jabłonną wyniki:

I kat. — Hodac Aero Minor, czat 48 a,

2) Mraz Aero Min. 3) Dworak na Jawa;

wszystko (CSR); II kat. - Sutner Sfngw
43, 2) Dwolf Skoda, 3) Netusil Skoda CSBj
I» kat. — i) Łączkowski, Poznań 46 Lan-

cia, 2) agielski ZZK Opel, 3) PerkowjfcJ
AP W-wa; IV kat. - Dobry na Bristolu 34.

2) Borowczyk na BMW 36 sek. , 3) Anto*

na BMW; V kat. — Pohl Jaguar 39 »efc«

2) Husmann Tatra 42 sek.

W ogólnej punktacji w I kat. Hodac

bez punktów" karnych. W II kał. — Bobek

na Skodzie 7 pkt. karnych. W III kat. —

Łączkowski na Lanci 26 pkt. karnych.
IV kat. — Dobry na Bristolu 11 pkt. kar-

nych, Borowczyk 13. W V kat. — Pohl na

Jaguarze baz punktów karnych.

ierzg Siambera

mws&ś&^ir- ,„ . Xi,

Na trasie Kraków — Częstochowa kolarzy przyivitano bardzo serdecznie w Ja-

worzniku, gdzie mała dziewczynka wrę czyła pierwszemu kwiaty, a miejscowa

orkiestra (bęben, harmonia i skrzypce) umilała czas przejeżdżającym zawod-

nikom'

VI Raid Tatrzański
10-11 lipca w Zakopanem

Zgodnie z regulaminami sportowy-

miP.Z.M.iF.I.C.M.zazezwole-

niem Polskiego Zwia.zku Motocyklo-

wego P. K. M. i Tatrzański Klub Mo

CZY Z HEINO POWTÓRZY SIĘ

HISTORIA NURMIEGO

Z Finlandii donoszą, że mistrz Europy
na 10 km Heino na treningu w lesie uszko-

dził, sobie dość poważnie nogę i że co-

najmniej przez 14 dni musi pauzować.
Mimo woli przychodzi na myśl historia

Z Paavo Nurmim w 1932 roku. Również i

wtedy Nurmi uległ „kontuzji" na trenin-

gu, (przygotowywał się jednak do mara-

tonu), pojechał do Los Angeles ciężko
kulejąc, tak, że nikt nis wiedział czy

Nurmi będzie mógł startować. Sprawę
rozstrzygnął dopiero Związek... pozba-
wiając praw amatorskich Nurmiego.

Z Helno dzieje się dziś podobnie. I on

„uszkodził" sobie nogę, na niego rów-

nież wpłynęło ciężkie oskarżenie o po-

bieranie gotówki za start, no . i myśli o

starcie na Igrryskach. Czy jednak Mię-
dzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna
postąpi z Heino — podobnie jat. z Nur-

mim, zobaczymy...

tocyklowy Zakopane, organizują za-

wody motocyklowe ogólnopolskie,

otwarte pn. „VI Raid Tatrzański", za

liczone do Mistrzostw Polski I klasy

w dniach 10 — 11 .VII .1948 r. pod

protektoratem Ministra Komunikacji

Rabanowskiego.

Do udziału w Raidzie dopuszczeni

są zawodnicy, posiadający licencję

sportową P. Z. M. seniora na rok

1948, oraz zespoły klubowe, które

muszą się składać z 3-ech motocykli

dowolnego typu i litrażu. Zgłoszenia

przyjmuje Sekretariat Klubu, Warsza

wa, ul. Koszykowa 54 m. 10 do dnia

3-go lipca br. wraz z wpisowym zł

1.000, a po tym terminie za podwój-

nym wpisowym do ostatecznego ter-

minu, który upływa w dniu 7-go lip

ca br. Zgłoszenia można nadsyłać

pocztą lub osobiście do Sekretariatu

Klubu w godz. 18 — 20 wtorki,

czwartki i soboty. -K luby posiadające

zespoły, opłacają dodatkowo wpiso-

we w wysokości 2,500 od zespołu.

Wspomnienia tłustych lał
osłodq klęsk piłkarzy Czechosłowacji

(OD WŁASNEGO KORESPONDENTA)

Praga, w lipcu.

SŁYNĘŁA kiedyś czechosłowacka piłka nożna na całym świecie. Na-

zwiska Jandy, Silnego, Hojera, Steinera, Persnera, Koseka, Kady,
Puca, Planicki, Svobody, Cambala, Dancika, rozsławiały imię Czechosło-

wacji nawet w Australii. Reprezentacja Czechosłowacji wygrywała z An-

glią, Włochami, Węgrami, Austrią, Hiszpanią, Szwajcarią. W Pradze na-

wet Urugwajczycy musieli zejść z boiska pokonani. Nie był dla piłkarzy
naszych zaporą nie do przebycia takt fenomen, jak Zamorra.

Sparta i Kladno wygrywały w

USA, Bohemians zwyciężał w Au-

stralii; Slavia w Południowej Amery-

ce i Turcj'i, Sparta dwa razy zdobyła

Mitropa - Cup, raz dokonała tego

Slavia,

Były to dobre czasy, gdy Slavia

rozkładała Ambrosianę 9:0, Genovę

5:1, Hugarię 5:2 itd. To były czasy,

4:0, Bolognę 5:1, Sparta biła Admirę

na. Uczniowie Czechów Francuzi, Ju

gosłowianie prześcignęli mistrza. I

zdaje się, że długo jeszcze będziemy

przegrywali, bo czechosłowacka pił-

ka zeszła na manowce i w żaden spo

sób nie może wejść na właściwy tor.

Przyczyną upadku piłkarstwa jest

wojna, podczas której straciliśmy kon

takt ze światem, zmuszeni obracać

się we własnym ciasnym gronie. Sło-

W

I bez wpływu na osłabienie piJSar-

stwa jest przykra sytuacja żywnościo-

i wa. Ale przecież i Austriacy znajdu-

ją się w podobnej sytuacji i odnoszą

sukcesy. Jest to dla nas dość dziw-

ne, bo i Austria hołdowała klasycz-
' nej szkole, której przedstawicielami

były takie sławy, jak Sindehar, Bin-

der, Jerusalem. Postęp jest więc mo-

żliwy.

W CSR można zmienić system, alift

trzeba stworzyć odpowiednie warun-

ki Każda zmiana jest dobra, jeśli

dobrze się ją przeprowadzi. Jeśli pił-

karze zdobędą szybkość, będą mogli

grać systemem WM. skutecznie. A

wtedy — dobre czasy nie będą nale-

żały może do wspomnień.

Reprezentacja. ^ecnvs^uMCjt z otuaa mc.elności, po ziuycięstwie 3:1 wutNiemcami. Od lewaj: flanicka, Sobótka, Cto.

rycky, Svoboda, Nejedly, Burger, Junek, Cambol, Puc, Kostalek, Krcił.

gdy wszędzie podziwiano zdolności

czeskich piłkarzy, których było bez

j liku. Nie było zmartwień, że ktoś

, kończy karierę. Na przedmieściach

Pragi wyrastały talenty, które nie

tylko zastępowały internacjonałów,

ale dochodziły do lepszego poziomu,

j Tak było niegdyś. A dziś? Sytuacja

j czeskiego piłkarstwa jest beznadziej-
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Honorowy start do IX etapu na trasie Kraków — Częstochowa odbył się z

Tłumy widzów żegnmją odjeżdżających
przed gmachu Dziennika Polskiego,

kolony.

wacy mieli w czasie woj"ny możność

grać z zagranicą. Przyswoili sobie sy-

stem gry od Węgrów, co wyszło im

na dobre. Starał się też o wprowa-

dzenie systemu „WM" w CSR dosko

nały Dancik, ale w Czechach i na

Morawach hołdowano dalej „uliczce",

bo nie miano tu zmysłu dla gry no-

woczesnej.

Słowacy mógł: przejąć system, gdyż

są wytrzymalsi, są szybsi, a szybkość

jest fundamentem systemu WM,

Drugim mankamentem czeskich pił-

karzy jest indolencja strzałowa. Nie

umieją strzelać z daleka, muszą pró-

bować wjechać z piłką do bramki.

Pozostała się piłkarzom technika,

ale znaczenie jej zepchnęła na dalszy

plan szybkość. Gracze długo trzyma-

ją piłkę, brak im też w ostatniej

chwili woli do uzyskania zwycięstwa.

Władze piłkarskie zastanawiają się

nad daniem możności gry młodym u-

Łalentowanym zawodnikom. Z nimi

można przegrywać, bo się czegoś na-

uczą. Żadnych korzyści nie przyno-

szą, natomiast porażki reprezentacyj-

nej drużyny, złożonej z emerytów.

Piłkarze nie mają przygotowania

lekkoatletycznego, które jest podsta-

wą wszystkich gier zespołowych. Nie

PIŁKARZE SZWEDZCY WYORYWAIA W USA

W Saint Łouls azwadzka drużyna piłkar-

ska Djurgardan rozegrała «MCI z rapra-

zmtacją młaita, odnotzqe zdecydowana

Odpoci/ieilzi
ISecfakc/l

Eugioniusz Zajęcki, Rogów — Piłkarze

polscy rozegrają w roku bieżącym nastę-

pujące spotkania międzypaństwowe: w

dniu 27.VIII z Jugosławią w Warszawlo,
w dniu 19.IX z Węgrami w Warszawio, w

dniu 3.X lub 24 października z Norwegią
w Polsce (miejsca nia ustalone), .w

dniu 17.X dwa mecze w Polsce (mlejtfc*
nie ustalone) z Rumunią i Finlandią oiaz

w listopadzie z Albanią w Albanii.

K. Kowalewski, Grudziądz — Górskiego
po kontuzji zastąpił Kohut.' Graliśmy w,

jedenastkę, a że przegraliśmy tak wyso-

ko, to wina złej formy własnej i dosko-

nałej formy przeciwnika.
Tadeusz Flisiak, Kutno — Ani bokserzy^

ani piłkarze nie rozegrają przed Olimpia-
dą żadnego spotkania międzypaństwowa*-
go. Kwestia Czortek czy Antkiewicz roz-

ważana była wielokrotnie i sądzimy, źo>

mimo wszystkich zalet Czórtka, miejsc*
w zespole olimpijskim należy się mlodsz«-

mu, o ile naturalnie wykaże się odpo-
wiednią formą. Złamanie ręki Czortka.

nie jest groźne I będzie on mógł vystę-

pować na ringu już za kilka tygodnlj
Kotkowski przegrał z Vaalmą na pkt. M-

pełnie zasłużenie, zresztą z własnej wi-

ny, nie potrafił bowiem. rozwiązać taktycz-
nie walki.

1. Sobczak, PoznaA — Piłkarz, którago
Pan tak gorąco broni, znany jest nie od

dzisiaj z gry foul. Nie kierujemy się iad,
nyml względami dzielnicowymi, intoratt»
Je nas przodo wszystkim dobro spoiW
polskiego.

Studontka AWF
_ Uwag, p^, 9q łlBł

szne, nie mamy Jednak óż takiego wpły-
wu, aby kluby zawieszały swych zawód-

nlków skutklom naszej kampanii praso,

woj. Nie chodzi tu zresztą o jednostki^
alo o samą grą foul, która niestety z»

czyna coiaz bardziej dominować na mx

szych boiskach.


