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niedzielę w
W ŚRODĘ wieczorem powrócił z Pragi dyrektor Głównego Urzędu Kul-

tury Fizyczne), inż. Kuchar. P otwierdził on wiadomość o przyjeździe

gimnastyków radzieckich, którzy w niedzielę wystąpią na stadionie W. P.

W Warszawie. Istnieje możliwość, że odbędą się dwa pokazy. W te) spra-

wie toczą eię Jeszcze pertraktacje z kierownictwem ekspedycji radzieckiej,

złożonej a 25-ciu osób, łącznie z instruktorami, masażystami itp. Drużyna

radziecka ma do dyspozycji własny pociąg 1 składa się z około 500

zawodników.

Wiadomość o przyjeździe gimnasty-

ków radzieckich do Warszawy wywoła-

ła łatwo zrozumiałe poruszenie. Poisia-

daję oni wyrobioną sławę, którą w całej

pełni potwierdzili w Pradze, gdzie po-

kazy ich stały bezprzeczmie na najwyż-

szym poziomie i wywołały odpowiednie

wrażenie. A pamiętać należy, że wi-

do<wnia praska zna się na- gimnastyce

bardao debrze, gdyż w Czechosłowacji

pielęgnowano ją pieczołowicie . i maso-

we popisy nie należę tam do rzadkości.

gramy

19 października
Major Sznajder w czasie pobytu w

Bukareszcie, gdzie sędziował mecz Ru-

munia — Czechosłowacja, przepili wa-

dził pertraktacje w sprawie spo:k:inia

międzypaństwowego z Rumunię.

Postanowiono ostatecznie, ż^: )d'yę-

dzie się ono 19 października w Polsce.

Przypuszczać należy, że zodtanie ono

przeprowadzone w jednym z ośrodków

prowincjonalnych, najprawdopodobniej

w Chorzowie, gdyż w dniu tym w War-

szawie gościć będzie po raz pierwszy po

wojnie reprezentacja Finlandii.

Na tym samym stadionie Masaryka,

na którym odbywał sdę obecnie Zlot,

demonstrowarao już niejednokrotnie

pokazy zakrojone na najwyższą skelj,

gromadzące na eremie tysiące ówiiozij-

cych. Uzyskanie poklasku w tego ro-

dzaju środowisku jest najlepszym świa-

dectwem wysokiego kunsztu, jakie ©się-

gnęło gimnastyka w Związku Radziec-

kim.

Wieiny zresztą o tym nie od dzisiaj.

Doroczne święta sportowe w Moskwie,

NIE MA RADY, TRZEBA REZYGNOWAĆ

w których miały okazję uczestniczyć w

roli obserwatorów również delegacje

sportowców polskich, cieszę się ustailo-

nę sławę i wywołały również u nais* sil-

ny rezonans. Naoczni świadkowie tej

gigantycznej rewii wracali ze. stolicy

Zwięzku Radzieckiego pełni ©ntuzjaa-

mu i zachwytu czemu dawali wyraz na

łamach prasy polskiej. Filmy a Parady

Moskiewskiej cieszyły się wielką wzię-

tościę i wywoływały bardzo eiłne wra-

żenie, to też nic dziwnego, że zapo-

wiedź występu gimnastyków Zw. ra-

dzieckich, opromienionych jeszcze sławę

najświeższych sukcesów wywołała zro-

zumiałe poruszenie.

Program zależy do pewnego stopnia

od pogody. O ile będzie deszcz odpad-

nę niestety. ćwiczenia na przyrządach.

Jednak nawet i w tym wypadku może-

my zapewnić sportowców naszych, że nie

pożałuję wycieczki na stadion W. P .,

gdyż stanę się świadkami widowiska, ja-

kiego do tej pory jeszcze nie mieli spo-

sobności oglądać. Masowe ćwiczenia

przy barwności kostiumów i odpowied-

nio • dobranej muzyce, wywołuję olbrzy-

mi efekt i jesteśmy zupełnie pewni, że

widownia nasza będzie oczarowana.

Ćwiczyć będzie ok. 120 kobiet i 160

'mężczyzn. Przewidziane sę m. in. ćwi-

czenia na motorach, piramidy itp.

Gotowi jesteśmy dziś już zapewnić,

że pokaz niedzielny spowoduje prze-

wrót w dotychczasowym ustosunkowa-

niu się do gimnastyki naszych szero-

serach 1 i siatkarzach możemy r powitać w

stolicy naszej również znakomitych gi-

mnastyków radzieckich. Możemy ich za-

pewnić, że występ ich na-, terenie Polski

spotka się ,z niemniej szczerym i entu-

zjastycznym przyjęciem, niż w Pradze.

••I

losowanie
turnieju olimpijskiego

Zaledwie kilkanaście dni upłynęło cd

losowania turnieju olimpijskiego a już

okazuje się, że 4-ry drużyny nie wezmę

w nim udziału, tak, że Ameryka i Wło-

chy wchodzę bez gry do ćwierćfinałów.

Drużynami, które wycofały się z tur-

nieju są: Węgry, Indie, Pakistan i Pol-

ska, W europejskich kołach piłkarskich

mówi się o tym, że nawet Włosi, którzy

sę już w ćwierćfinale nie mają jechpć

do Londynu, a wtedy, gdy dwie druży-

ny (które miały walczyć ze tobą) wy-

cofuję się c gry
— losowanie trzeba

powtórzyć

Podobno Włosi istotnie mają zamiar

wycofać się % turnieju, czego dowodem

ma być wyjazd Vittorio Pozzo przewi-

dzianego na kierownika ekipy piłkur-'

•skiej E drużyną A. C . Torino na mie- j

tięczny „tournee" po Południowej Amo j

ryce. Czy Włosi istotnie wycofają tię |

z turnieju i czy trzeba będzie powtórzyć ;

losowanie — pokażę najbliższe dni. i

Z ostatnie! chwili

Fragment z Parady Sportowej to Moskwie.

Olimpijski triumf

polskiego
kompozytora

Olimpijski Konkurs Sztuki, zorgani-

zowany w Londynie, z okazji zbliża-

jące) się Olimpiady przyniósł Polsce

wspaniały sukces w postaci pierwsze-

go złotego medalu.

W dziale muzycznym pierwsze miej

sce i złoty medal przyznano p. Zbignie

wowi Turskiemu ża jego utwór pod ty

tulem „Symfonia Olimpijska".

To zaszczytne wyróżnienie pracy

polskiego kompozytora, który w licz-

nym i doborowym gronie artystów ca

łej kuli ziemskiej pofraiił wywalczyć

Polsce tak wspaniałe uznanie, przyję-

te zostanie z radością przez całe spo-

łeczeństwo.

Teraz możemy wyrazić tylko fedno

pragnienie. Niech ten wspaniały pierw

szy występ Polaka na arenie olimpij-

skiej będzie zachętą i podnietą dla

tych wszyatlrfch, którzy dostąpią za-

szczytu reprezentowania naszych barw

na Igrzyskach.

kich mas «portowych, które nie mo-

gły znaleźć z nią należytego kontaktu.

Tyczy się to przede wszystkim naszej

młodzieży. Gimnastyka była i jest dla

niej wciąż jeszcze przymusowym odra-

bianiem pewnych punktów programu

zaprawy^ z których najchętniej by zre-

zygnowała. W niedzielę przekona iię,

że gimnastyka dostarczyć może nie

mniejszej emocji, niż zawody sportowe,

naturalnie o ile doprowadzona jest do

odpowiedniego poziomu i odpowiednio

poprowadzona.

Pokar, na stadionie W. P. będzie nie

tylko widowiskiem emocjonalnym, ale

i wpłynie capładniająco na nasze do-

tychczasowe niejednolicie skrystalizowa-

no kierunki gimnastyczne. Z występu

niedzielnego skorzystają zarówno wi-

dzowie, chętni silnych wrażeń wzroko-

wych, jak i nasze kadry instruktorskie,

które odkryją w gimnastyce prowadzo-

nej przez zawodników ZSRR, szereg cie

kawych, nowych elementów.

Cieszymy iię, źe po piłkarzach, bok-

•I1I&I
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urozmaicony imprezami sportowymi

Doskonały Szwed Persson ma wiał siczęlofc» do polskich stos. Na etapie

Słupsk — Szczecin schwytał go po kraksie silny korca ł mimo wlełklch wysił-

ków Szwed t/iiitisi swwwwntś c śohse; ł

Dnia 22 bm. odbędzie iię we Wrocła-

wiu Kongres Zjednoczeniowy młodzieży

polskiej wraz ze Zlotem s całego kraju.

Komenda Zlotu czyni intensywno przy-

gotowania, by uroczystości tej nadać

odpowiedni charakter i urozmaicić ję

•z eregiem imprez.

Program przewiduje naturalnie szereg

imprez sportowych, które przeprowa-

dzone zostaną dnia 22 i 23 lipca. I tak

zawiera on:

1) Masowe ćwiczenia gimnastycine
mładziety szkolnej — ebsidsa wej>

Wrocław, 2) Messwe Iwieesnta gimna-
styczne SPP — efcsadia waj. Wrocław.

3) Drużynowy bieg ate proełsj męłcsysa

— obsadzają wszystkie woj. 4) Druży-

nowy bieg na przełaj kobiet — obsadza-

ję wszystkie woj. 5) Bieg rozstawny

3x1000 metr. — obsadzają wszystkie

woj., ó) ćwiczenia gimnastyczne wolne i

na przyrządach — obsadza Akademia

Wychowania Fizycznego — Warszawa.

7) Pokazowe ćwiczenia boksu, zapafrii-

ctwa i podnoszenia ciężarów — obsa-

dzają imiennie wyznaczeni zawodnicy z

poszczególnych województw.

Punktem kulminacyjnym będzie mecz

reprezentacji Młodzieży CSR — Repre-

zentacja Juniorów Polski. Na skład ro-

prezentacji naszej słotę się zawodnicy

s obozu świdnickiego, dla których bę-

dzie ta najlepstjr egzamin.

NA TRASIE WYSIŁEK — NA MECIE NAGRODY

Zwycięzca VII-go Wyścigu Dookoła PolsJci Wójcik

nagród xa zwycięstwo w etapie Ł6d£ —- Warszawa i

flkacji ogólnej wyścigu.

w chwilę po otrzymanii

za I-seo miejsce w klas}
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Ligowcy
Mecz Cracovii z Legią najciekawszym spotkaniem dnia

I) OZGRYWKI o mistrzostwo Ligi
l dobiegają do półmetka. Za wy-

jątkiem Cracovii, Ruchu, ZZK i Po-

lonii warszawskiej, które mają po 11

gier, wszystkie inne drużyny rozegra-

ły już 12 spotkań i bieżąca niedziela

przyniesie im ostatnią walkę w pierw

szej rundzie. j
W jakim stopniu ta ostatnia (dla

większości) niedziela wpłynąć moż?

na zmianę lokaty?

Ruch, który usadowił się niemal od

pierwszej chwili na czele tabeli, utrzy

mał się na niej przez cały okres.. Jest

to wyczyn, który świadczy wymownie
o wartości zespołu chorzowskiego, na

wet jeśli weźmiemy pod uwagę kilka

wahań, które spowodowały, że stracił

on trzy punkty. Te trzy punkty dy-

stansują go od Cracovii, zajmującej

diugie miejsce ze stratą pięciu punk-
tów przy identycznej ilości gier.

Ruch miał ostatnio pecha. Stracił

obu obrońców, a na dobitek złego
stracił też i rezerwowego obrońcę. Je

iii mimo to, legitymuje się najlepszym
stosunkiem bramek, to świadczy to

gło nastąpić zdetronizowanie jej, o ile . niż drużynę chorzowską, toteż jeśli
nie będzie nadal trzymała się mocno, j wszystko pójdzie normalnym szlakiem

W sobotę jedzie Ruch do.Bytomia. | chorzowianie wzbogacą się o dwa dal

Polonia bytomska znacznie się pópra- sze punkty.

W diodze do II-ej Ligi
Nowa seria spotkań qiupowych

wiła. Stwierdzają to wszyscy, którzy
m:eli okazję obserwować grę jej. Fak-

Wisła ma łatwe zadanie. Przeciw

nikiem jej jest Widzew, najpewniej'
ta tego nie zmieniają ostatnie poraź- szy kandydat do drugiej Ligi. Krako- dną z renomowanych drużyn. Ofiarą
ki z minimalną różnicą bramek. Dla- j wianie podobno znacznie się poprawi- agresji ich padła Wisła krakowska,

tego też wycieczka Ruchu do najbliż li i w meczu z AKS-em osiągnęli do- ! Od tej pory wszyscy mają się na bacz

szego sąsiada nie będzie weekendo- ! brą formę. Jeśli odpowiada to praw-
' ności..

wym spacerkiem. Boisko bytomskie dzie, nie zdziwilibyśmy się wcale, gdy

jest ciężkie, a niemniej trudna jest by pokusili się o poprawienie stosun-

miejscowa publiczność. Polonia byjom ku bramkowego kosztem biednego out

ska przegrała na własnym boisku tyl ( sidera, któremu awansem do Klasy
ko jedno spotkanie z Kolejarzami z

' Państwowej zrobiono niedźwiedzią
Poznania i zremisowała z Polonią war przysługę.

szawską. Nie zdziwilibyśmy się wcale, I W Łodzi stwierdzimy, w jakim sto-

gdyb w tych warunkach Ruch zmu-

szony był znów oddać jeden punkt.

Najgroźniejsi w tej chwili rywale Ru

chu — to Cracovia i Legia. I właśnie

ci dwaj przeciwnicy zmierzą się w nie

dzielę w Krakowie. W interesie lide-

ra leży, by mecz zakończył się remi-

Walki o wejścde do drugiej Ligi na-

bierają coraz żywszych rumieńców, eza-

i«.i . sami niezdrowych (vide mera Lechia —

trafi on płatać figle, aczkolwiek i o i ; ,

. . , , .
»

!
Bzura a powtonzemie rozgrywek w Doi-

tym pamiętać należy, że na własnym ,.

-

, ,

, ... ..

-

w- . moślęskam OZPN), a cazsmm bardzo
boisku stracił już 7 punktów. . . . , _T. ,. ..

wła żywych i interesujących. .[Niespodzianki
' gonią jedna drugą, atut własnego boiska

Kolejarze poznańscy grają na

snym boisku z Rymerem. .Górnicy ryb

niccy raz tylko zdołali zaskoczyć je-
nie zawsze wystarcza, faworyci z przed
kilku niedziel przegrywają mecze i tra-

cą cenne punkty.
Trzecia runda walk przyniesie w I-ej

grupie mecze RKS Zagłębie — Polonia

, . Przemyśl i Skra (Częst.) — Chełmek.
Nie wydaje nam się, by dla bojowe Spotykaj(J ńę

^

dwaj 1:derzy . dwaj

go zespołu poznańskiego Rymer był
^^

w waIce Merów więfcsze

szczególnie groźnym przeciwnikiem,
^^

dajemy chefcnk(w^ który

dlatego też typować należy zwycię-
^ ^ ^

w dotychczasowych
stwo gospodarzy, a remis byłby juz , , . ,. .

'

, , „ ;. , rozgrywkach a sądizamy, ze nawet w Cze-
wynikiem korzystnym dla gości, i. , . .

, . „, . A-, stochowae rozprawi sie % miejscowa
Ostanie spotkanie Polonu z Garbar • g^

pniu mówić można o regeneracji War i nią zapowiadało się interesująco, gdyż , Najl)liisze apol]ianie Zagłębia i Polo-

ty. ŁKS nie należy do najmocniej- J obie drużyny nie mają właściwie wy- n;. mg & ol>u
^^ ^^ ^^

1_ : _1_ _ _
1.fi1 ' t>n>?Mnifn V ł«ftl loHnslr 4nraźnego oblicza, z tym jednak, że ja-

koś z biedą i trudem przebijają się

poznańczyków do pełnego rozwinięcia dalej. Mecz piłkarski ustąpił jednak tylko
^

klu^y z

swych umiejętności. Jeśli Warta zdo pierwszeństwa pokazowi gimnastyków —

rzanina i me przypuszczamy, aby po>

wstraymal BwydęeJri pochód kolejarzy
Pomorzanin znajduje aię w takim

zje", ie ńde powinien 6tradć «awet 1

punktu na -boisku. Legia (Krosno)

przyjmuje u siebie Szombierki. Kro-

śni acy wygrali niespodziewanie z Bail-

donem, ale przegnali kompromituj ,-jeo
z Pomorzaninem. Szombierki eą zespo-

łem równiejszym, mają więcej doświad-

czenia c roku ubiegłego i nie powinny
stra-cić wzorem Baildonu punktów.

Przypuszczamy, że «polanie potrafią
przynajmniej uratować 1 punkt w me-

czu z Legią.

Trzecia grupa zobaczy tylko jedea
mecz: Gwardia Szczecin — Radomiak.

Mecz Pafawag — Ostro vi a został odwo-

łany, a dotychczasowe rozgrywki w któ-

rych brał udział Pafawag — anulowane.

Radomiak nie osiągnął dobrej zeszło-

rocznej formy, ale Gwardia jest słabym
nie. Oba zespoły pnzefp-aJy swe dotycb- - przeciiwmikiem i mecz winien zakoń-

czasowe mecze, a do II-ej Ligi wchodzi czyć się zwycięstwem gości.

sem lub ewent. porażką Cracovii. Do

niedawna ewentualność taką uważali

byśmy za bardzo możliwą. Ostatnio

szych przeciwników, ale potrafi być
dostatecznie nieprzyjemny, by zmusić

^j
^ ^^

pTC . Gwardja

py. Trzeba wygrać, aby •wysunąć się! Kielc mają mecze wyjazdowe. PTC
ła gładko pokonać łodzian na ich wła ( radzieckich i rozegrany zostanie w in j praed

^^ ^

w walfech rewanżo. j spotka się w Siedlcach z Ogniskiem, a

I snym boisku, będzie to najlepszym do
n

ym terminie.

na jego korzyść w stosunku do całej jednak Legia, mimo zwycięstwa nad

reszty. Rozumie się, że przewaga dru- Widzewem, obniżyła nieco swoje loty.

żyny chorzowskiej .nie jest jednak tak Przyczyna tego prosta, a mianowicie! Wygrać z ŁKS-em nie jest łatwo, po-
1

drugi ij serii gier.

' wych ze Skrą i Chełmkiem nie można i Gwardia w Białymstoku z Wiciami. Oba
wodem, że otrząsnęła się wreszcie z i Wobec tego, że PZPN projektuje od liczyć na sukcesy. Za Zagłębiem prze- j mecze wyjazdowe powinny przyni^śfi
apatii i przełamała ciężki kryzys, któ poniedziałku zakaz gier dla ligowców marwia atut własnego boiska, za Polonią j gościom zwycięstwa, jedyny *iks może

ry do niedawna zdawał się grozić jej; aż do końca miesiąca, wszystkie te dobra forma wykazana w walce ' J 1
t- -i-

dalszej egzystencji w pierwszej Lidze. J uzupełnienia odbędą się dopiero przy j Skrą. Typujemy remia,

wielka, by w dalszym biegu nie mo-

Przetasowanie
tabeli turniefu

kontuzje szeregu graczy. Przypuszcza

my, że kierownictwo wojskowych, ma

jąo na uwadze mecz z Cracovią, zre-

zygnowało z szeregu zawodników osta

tniej niedzieli, chcąc doprowadzić ich

do pełnej formy na wyjazd do Krako-

wa. Trudno jednak w tej chwili po-

wiedząc, w jakim stanie znajduje się

Górski, Serafin czy M;lcz?nowski, I

Cracovia w meczu z Polonią bytom

ską nie zaimponowała. Jest ona, jak

zc ! się tylko wydarzyć w Siedlcach, ale nie

przypuszczamy, aby PTC zlekceważył*
W grupie II-ej Baildon gości Porno- ^przeciwnika.

W ostatniej V-ej grupie spotykają się

9-12 lipca w Warszawie
W ubiegłą niedzielę odbyły się dwa

apotkan
!
a piłkarskie, rozegrane w ra-

mach I rżysk Bałkańskich. W jednym,
jak już donosiliśmy, Rumunia pokona- większość naszych zespołów, chime-

ła CSR 2:1. W drugim Jugosławia poczną. Własne boisko jest wprawdzie
konała w Sofii Bułgarię 3:1 (1:1). I poważnym'atutem, jednak nie odgry-

_ , , Tiji j,
1

wa już tak wielkiej roli, jak dawniej.
Po tych dwu grach Polska spadła

TRZEBA przyznać, że te*orcczny cję 5:0, lecz w 2 natknęła się na Wło-

sezon 'tenisowy rozkręcił się po- . chyi ulegając 2:3. Mitic i Pallada zdo-

myślnie. To znaczy, że mamy moż- ; byli 2 pkt., bijąc Cucellego (!) pierw-

w Gdańsku dwaj liderzy: Lechia i Lu-

blinianka. Jeszcze przed tygodniem gło-

sowalibyśmy za Lechią bez chwili wa-

hania. Ale teraz... słaby mecz ze słabą

Bzurą nie daje żadnej pewności, czy w

walce z Lublinianką gospodarze ni#

stracą obu punktów.
Stołeczna Bzura wybiera się w ciężką

że, liczymy po cichu na sukces z Ju- drogę do Olsztyna. Tamtejsza Gwardia

gosłowianami? Naszym zdaniem ten nie należy do mocnych |>rzcc:-.iHik'.w

numer nie przejdzie. Oczywiście i w normalnych warunkach powinna
ność mierzenia swych sił i umiejętno-! g2v 5.7' o.a ¢.1 g-2 drutfi 5-7 6-4

1 "
.

* ~ ~ <* * '
---

-

-. • ,,,..,.,-1. ,

'' ' '
można przecież marzyć o zwycięstwie przegrać mecz, ale kierownictwo Bzury

sci z rożnymi przeciwnikami zagra- | g.g $.4, A tegoroczny W mbledon? j* rt> »

nicznymi i to z przeciwnikami dobry- \

z trzeciego na piąte miejsce w tabe-

li, dając się minąć Rumunii i Jugosła-

wii, mając o jedną grę mniej.

Tabela gieri

1)Węgry

2) Albania

3) Rumunia

4) Jugosławia
5) Polska

6) Bułgaria
7) CSR

gier
3

3

3

2

2•

3

3

pkt. st. br.

11:1

1:0

5:13

3:1

4:2

4:7

3:7

Mecz krakowski będzie najciekaw-

szym spotkaniem dnia i trudno dopra-

wdy przewidzieć, komu przypadnie

zwycięstwo, aczkolwiek większe szan

se ze względu na domowe otoczenie

należy zawsze przyznawać gospoda-
rzom.

Czwarty z kolei AKS ma stosunko-

wo łatwiejsze zadanie. Przeciwnikiem

jego będzie Tarnovia 1 to w Chorzo-

wie. Wprawdzie AKS stracił ostatnio

na własnym boisku jeden punkt, jed-
nak Garbarnię musimy ocenić wyżej,

8:6, 6:4. A tegoroczny
^

Wimoieaon r na{j Mi{;cem; kiep tenf który psychicz ma poważne kłopoty ze skompletowa-

pi.P . .. .. . .

Miti0 szedł Przez 3 rund
?* ,adk0 (m ' ' nie już przed walką ulegnie wielkie-

mi. Byli Rumuni, za kilka dni nasza {n- rozłożył bez bólu w 3-ch setach

czołówka jedzie do Szwecji (o czym Tłoczyńskiego). Natknął się jednak

piszemy na innym miejscu). W mię- na tegorocznego mistrza Falkenburga,

dzyczasie i to już w nadchodzący j
piątek mamy międzypaństwowe spot- 1 bój, ulegając w 5 setach: 7:5, 3:6, 6:4,
kanie z Jugosławią, z przeciwnikiem 3.5, 3;6. Palladą przegrał w 3 rundzie

! dużej klasy, wyższej niewątpliwie niż z Asbothem 3:6, 4:6, 4:6. W deblu

Rumuni. j Mitic, Pallada w pierwszej rundzie

I Wystarczą dwa nazwiska: Mitic i wpadli na Amerykanów T, Browna i

Pallada. Zwłaszcza pierwszy, jedna Mulloy'a, ulegając im w walce 7:9,
niewątpliwie w tej chwili s czoło- 2:6, 4:6.

wych rakiet europejskich jest tenisi-!

stą doskonałym. Znamy się z przed PROGRAM GIER

niem składu, wyszczerbionego na ostat-

mu przeciwnikowi, ale wygrać będzie nim wypadzie do Gdańska. Mimo tych

doprawdy ciężko. Dobrze będzie, je- "trudności skłonni jesteśmy typować
śli Skoneckiemu uda się złapać choć- warszawian na zwycięstwo,

z którym stoczył nadzwyczaj zażarty by jedneg0 geta< To nie niemożH.

we. Na punkty w singlu panów liczyć
trudno, tymbardżiej w deblu. A więc

singel pań i może mikst? W każdym
razie zobaczymy pierwszorzędny te-

nis. (Sg),

MECZ GARBARNI Z POLONIĄ
ODWOŁANY

Mecz Garbami z Polonią został od»

volany z powodu występu gimnastyków
radzieckich.

Harris i Wini pokonani
na 1. a. mistrzostwach Anglii

wojny. Wówczas Mitic dopiero się

„wyrabiał". Dziś jest graczem „oszli-

fowanym" na wszystkich kortach euro

pejskich.

PASMO TRIUMFÓW

Nasi goście ]*.:yjeżdżaią do Warsza

wy dziś, w czwartek rano. Obok Mi- |
tica i Pallady przybywa jeszcze jeden '

gracz i tenisistka, których nazwiska

zniekszałcone były w depeszy. Spot-
kanie przeto, podobnie jak z Rumu-

Lskkoatletyczne mistrzostwa An-

glii, iozegrane przy udziale zawodni-

ków australijskich, holenderskich 1

belgijskich przyniosły kilka sensacyj-

nych rezultatów, do których w pierw

czym rzędzie trzeba zaliczyć zwycię-
stwo 17-ietniego ucznia Birella nad

dwoma Australijczykami Gardnerem i

Wzwyż — 1) Winter (Austr.)
1.92; 2) Paterson, 3) Adedoyin; w dal puchar Davisa w strefie europejskiej,

Warto dodać, że właśnie Mitic i | nami, przewiduj© 4 single mężczyzn,

Pallada doprowadzili Jugosławię w ze

szłym roku do finału w walkach o

— 1) Bruce (Austr.) — 7.25; 2) Ade-

doyin, 3) Williams; oszczep
— 1) Sten

c'zenicks — 66.67; 2) Darlymple, 3)

Chote; kula — 1) Guiney — 14.41;

2) Moody; 3) Giles; dysk — 1) Clan-

cy
— 42.19, 2) Brewer, 3) Carter!

mając kolejno na rozkładzie Irlandię

(5:0), Belgię (5:0), Południową Afrykę

4:1, w tym spotkaniu Jugosłowianie
oddali tylko grę podwójną. W sin-

1 singel pań, debl i grę mieszaną. Ze-

spół polski przedstawia się następują
co: J. Jędrzejewska, W. Skonecki,
Kończak i ew. Bełdowski.

W piątek, tj. jutro popołudniu

przewidziane są dwa single męskie,
w sobotę 10 bm. singel pań i debl, w

14 lipca wyjeżdżają nasi czołowi te Warszawie, który przyniósł barwom

nisiści do Szwecji. W programie prze polskim wysokie zwycięstwo 6:1.

widziano: udział w turnieju o między Drużyna nasza wyjeżdża w skła-

n&rodowe mistrzostwo Szwecji 18 — dżie; J. Jędrzejowska, W. Skonecki,
25 bm., a następnie międzymiastowe Kończak i ew. Bełdowski

spotkanie Sztokholm — Warszawa w Nie ulega wątpliwości, że zarówno

Sztokholmie (30, 31 Upiec i 1 sier-

pień). Będzie to rewanż za dobry
mecz rozegrany w roku zeszłym w

glach M tic i Pallada wygrali .obaj ze • poniedziałek 12 bm. dwa pozostałe

Sturgessem w długich 5-setowych me-

path, 3) Anderson; 2 mile z przeszko-
dami — 1) Curry — 10:31,8; 2) Tudor,

3) Howell.

tej walce uległa Czechosłowacji,

W tym roku w pucharze Davisa Ju

gosławia w 1 rundzie rozniosła Tur-

Gieenem w biegu na 130 y. przez pł. tyczka — 1) Webster — 373, 2) Red czach. W finale Jugosławia po zacię-

B.rell uzyskał 15,1.

Równie sensacyjne zwycięstwo od-

niósł w biegu na 880 yardów Parlett,

który po wspaniałym finiszu pokonał

znakomitych średniodystansowców No

wozehndczyka Harrisa i Murzyna z

Jamaiki, Winta.

single męskie i gra mieszana, która

być może rozegrana będzie w nie-

dzielę, 11 bm.

„Rozzuchwaleni" zwycięstwem nad

oslroria
Od zarządu WZKS Bzura Choda-

lurniej o międzynarodowe mistrzo-

swo Szwecji, Jak i zespół, który bro-

nić będzie barw Sztokholmu będą

miały silną obsadę. W barwach Sztok

holmu wystąpi czołowy tenisista Euro

py, sławny pogromca Amerykanina
Parkera — Bergelin.

silnym zespołem Rumunów, być mo- otrzymaliśmy pismo, skarżące się
na liczne i ciężkie kontuzje, jakim

Wyniki: 100 y.
— 1) Treloar (Au-

stralia) — 9,8 sek., 2) Corquodale,
3) Bailey — 220 y.

— 1) Corqtiodale—

22,2 sek,; 2) Fairgrieve, 3) Bartram

(Austr.) — 440 y.
— 1) Curotta (Au-

stralia) — 48,2 sek.; 2) Reardon (Ir-

landia), 3) Roberts — 880 y.
— 1) Par

lett — 1:52,2; 2) Harris (N. Zel.);

3) Wint (Jamaika) — 1 mila — 1) Nan

keville — 4:12,2; 2) Barthel (Luksem-

burg); 3) De Ruyter (Holandia)—3 mi-

le — 1) Slyjkhuis (Hol.) — 14:7,

2) Olney, 3) Lucas — 120 y. pł. —

1) Birrel — 15.1 sek., 2) Gardner

(Austr.); 3) Green (Austr.); 440 y. pł.

Ha arenie sportowej świata
LEKKOATLETYKA W ZSRR

MOSKWA. Na stadionie „Dynamo"
rozpoczęły się zawody lekkoatletyczne
o puchar stolicy Związku Radzieckiego.
W biegu na 100 m b. dobry czas uzy-

skał mistrz Europy Karakułów — 10,6
sek. W biegu na 800 m zwyciężył Fre-

walski (CDKA) — 1:57,6 min.

W skoku o tyczce mistrz Związku

Radzieckiego Ozo-lin uzyskał najlepszy
w tym seaoTBc wynik w ZSRR—4,20 m.

MISTRZOSTWA KOLARSKIE

ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

bił w przedbiegu rekord światowy, na 1100 m. st. dow. — 5 8, 2 sek. oraz na 400

leżący do Niemca Harbiga o 0,1 sek., m. 6t dow. — 5:04 m.

uzyskując czas 49.9 sek.); 2) Field, W skokach z trampoliny mistrzostwo

3) Matson — 800 m — 1) Barten —
'

w konkurencji żeńskiej zdobyła 16-

1:51,3; 2) Pearman, 3) Perkins —1.500 letnia Pelisard, mistrzyni Europy w r. z.

m — 1) Dodds — 3:51,3, 2) Sink,' dystansując mimo obandażowanej nogi
3) Mach — 10.000 m — 1) 0'Toole — wszystkie swe przeciwniczki.

W-3⁄4i
2)McMilian,3)Ross-110mpł-

; Char,es Fonville
- uważany za fawo

1) Porter
_ 14,1; 2) Dillard; 3) Dug- ryta na Igrzyskach OWijskich w

ger—Wdal—1)Johnsson—773;
2) Wright, 3) Davis — Dysk — 1) Gor

MOSKWA. W ramach odbywających dien—51,33; 2) Thompson, 3) Frank-
— 1) Whittle — 54,9 sek.; 2) Holland w Tule, misbroetw kolarskich Kula — 1) Delaney — 16 .36; 2) Ma-

yer, 3) Thompson — Oszczep —

1) Seymour — 70 .23; 2) Biles, 3) Pa-

charts.

(N. Zel.); 3) Christen.

Udany pokaz
w Piadze

Związku Radzieckiego rozegrano wy-

ścigi finałowe w sprintach na dystan-
se1km. I

W konkurencji męskiej tytuł mistrza j

zdobył IppoMtow przed Bolszakowem. j
W konkurencji żeńskiej zwyciężyła Wa-,
łowowa (Goikij) przed Djakowową !

pchnięciu kulą, uległ naderwaniu mię
śnia grzbietowego i przez pewien czas

nie będzie mógł startować w zawo-

dach.

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

ŁÓDZKIEGO TURU

ŁÓDŹ (tel. wł.) .

— W Łodzi odbyły

ulegli piłkarze Bzury podczas meczu gip uroczystości jubileuszowe, związane
o wejście do II Ligi z Lechią Gdańsk, j z 20-lcciem istnienia klubu sportowego

Sędzia tego spotkania, p. Piętrzy j TUR. Część oficjalną rozpoczęła defł-

kowski z Radomia oraz dwaj sędzio- lada zawodników zaproszonych klubów

wie boczni dopuścili podobnie do gry i wszystkich sekcji jubilata, po czym

brutalnej, w wyniku której ulegli cięż nastąpiła dekoracja zasłużonych działa-

kim kontuzjom: Wacław Zgliński (cięż j czy i zawodników złotymi, srebrnymi i

ka kontuzja kolana), Marian Felczaw brązowymi odznakami klubowymi,

(ciężka kontuzja głowy — grozi tre-1 Program sportowy obejmował mec*

panacja czaszki) i Tadeusz Motyłiński siatkówki męskiej, w którym TUR pó-

łciężka kontuzja głowy i odprysk ko-

ści prawego barku),

Zarząd WZKS Bzura skarży się ró-

wnież na brak na stadionie w Gdań-

sku odpowiedniej pomocy lekarskiej
oraz na stronniczość sędziego głów-

nego,

Pismo tej same) treści przesłane zo

stało do PZPN.

Po popisie min. Ne jody uproedł do

loży swej dyrektora GUKF inż. Kucha-

ra wraz z delegacją polską, Aładając

gratulacje c okazji t»k udanego popisu.

MISTRZOSTWA USA

Lekkoatletyczne mistrzostwa USA

«0 na stadionie Masaryka wystąpiła re- ]

prezentacja gimnastyczna Polski. Wy- LEKKOATLETYCZNE

stęp udał się banfeo dobrze i był gilnie
oklaskiwany przez wypełnioną widów-

naę. Żałować wypada że w czasie popi.
sów padał silny deszcz.

Wedle-opinii fechowc&w pokaz pol-

skiego zespołu stał na bardzo dobrym
poziomie technicznym i wykazał do-

skonały dobór ćwiczeń.

Kształcą się piłkarze
cv Świdlnicąg I Ul. Targu

W czwartek nastąpi w Świdnicy uro- ]

ki. Drugą była B. Kihlstróm z wyni-
kiem 11.92 . W rzucie dyskiem zwy-

•
.

^

,. ciężyła Arenander, z wynikiem 39,35
przymosly szereg niespodzianek oraz, M 37.80>

0 dziwo, wyniki gorsze od oczekiwa- ,

nych. Inna sprawa, że na starcie nie JANY W FORMIE

pojawiło się kilku najlepszych zawód- PARYŻ (ofesł. wł.) .
_

Na baeenie

1Z\
1 Pattonem " C2e

w Welles odbyły aię mistrzostwa pły-
le. Wyniki były następujące: | wackie Francji. W czasie zawodów

• 7TM- i]E 7U ~
10 ' 6

««*• 2) Dii Thomas poprawiła włas^ekord F»n-

Ikir -U
aa

t
B

,"
Cl1 fStał zdy

- <* 400 m. st. dow., uznając czas

^walihkowany za fahtarty). - 200 m 5:35. Wynik ten jest o 2,7 sek le^y

7l1 T~
21 Sek

-
2) BoUf

- iod dawnego rekordu.

£-J^Ti" " t-H,
Z ^

w^ików, na-
iH. - 46,3 sek. (tan-aaift zawodnik po! ltóy wjjmi««ić ocy Alefaa Jany M

NOWY REKORD SZWEDZKI

W PCHNIĘCIU KULĄ PAS

Szwedka E. Ohlsson uzyskała na

ostatnich 'zawodach w pchnięciu kulą

12.68, co stanowi nowy rekord szwedz ^Lf Piłkar -1 NOWA SYTUACJA

~ * NA DOLNYM ŚLĄSKUPZPN gen. Bońeza Uzdoweki referent

wyszkoleniowy Nowak, i Czesław Kruk.

Na obozie zebrano ok. 150 młodzi-

ków ae wseyatkich okręgów. Kuire pro-

wadzi Wacław Kuchar, mając do pomo-

cy odpowiedni sztab instruktorów.

Równocześnie okręg krakowski otwie-

ra własny obóz w Nowym Targu, który
zo Lianie również wizytowany przez pre-

zesa PZPN.

Należy się spodziewać, ie dwa te

ośrodki przyczynią się do poprawy po

Sprawa mistrzostw Dolnego Śląska
znalazła nowe rozwiązanie. Wobec ba-

łaganu, jaki wytworzony został (ustale-
nie kto ponosi największą winę nie jest

łatwe), PZPN zdecydował się na cesar-

skie cięcie i nakazał przeprowadzenie
nowej jednorundowej rozgrywki pomię-
dzy mistrzami poszczególnych grup. Są
nimi Burza, Pafawag, Polonia -Świdnica
i OMTUR Jelenia Góra.

Mecze odbywać się będą na neutral-

konał ŁKS 2:1, zaś piłkarska drużyna

„oldboyów" TUR-u pokonała „old-

boyów" Widzewa 3:2 (3:1).

Na boisku w Helenowie rozegrano

błyskawiczny turniej piłkarski o puchar

wiceprezydenta miasta, Duniaka przy

udziale 15 zespołów. W meczu finało-

wym drużyna TUR — Łódź zwyciężyła
ZZK—Łódź 2:1 (1:0). Obie bramki dla

TUR-u strzelił Kraszewski, dla pokona-

nych Koczewski.

ziomu młodszych zespołów i zapewnią nych boiskach i prowadzić je będą sę.

odpowiedni narybek. dzlowie innych okręgftw.

Spor! nad Brdq
Ostatnie spotkanie 0 mistrzostw* Po-

morza w klasie A zakoAczyło ile zwyelą-
itwem Burzy na Chojnlczanką 2:1 (1:0).
Bramki dla Burzy strzelili Frey I Antczak
a dla goief Elas. Sędziował p. Clchaczew-
łkl z Grudziądza. u

W meczu o wejście do klasy A miejsco-
wy Zawisza pokona! w stosunku 5:1 Zryw
z Wąbrzeźna. Przez cały czai meczu lek-
ka przewaga lepszych technicznie wojiko-
wych dla których bramki strzelili Augu-
styn 2 I Jedną z karnego.

Miqdzyklubowe regaty na Jeziorze Oo-

ple, przeprowadzone zostaną na polece-
nie P2TW przez KW Gopło w dniu II bm.

Będą to Jednocześnie eliminacje przed-
olimpijskie.

Na boisku Im. twftaly rozegrane bły-
skawiczny turniej piłkarski drużyn C kla-

sowych o puchar ZKS Drukarza. W meczu

finałowym drużyna Lotników pokonała
Drukarza w stosunku 1:0 zdobyła na wła-
»ność piękne trofeum.
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olimpijska szansa
- le mistrzostwa Polski w lekkoatletyce

TWARZ ZMĘCZONA, ALE NOGI NIE

OZNAŃ, któremu Jłowierzoiio orgii-
, Niespodziewanie - wyrównany przez

' myślą nie tylko o zajęciu pierwszego I winni o zeszłorocznej

nrzaeję l4-ydi mastoostw Polski w | Kiszkę rekord Zasłony na 100 m równy
' miejsca przez Statkiewicza, bo jest on

" "

lekkoatletyce męsktej choć przez krótki , minimum olhnpijskiemu, domaga Siępo- zdecydowanie najlepszy, ale o zdoby-
ifykłnpłR li r-r'17:1 f. '/:Tt n w (rfnnnniim #1 '.-r. ,1 ' ,1 • .11. •r . ,, , , .

Łwierazejna dobrej iormy ślązaka. Kisz- j ciu trzech pierwszych miejsc. Nie be-

ka będzie miał groźnych rywali. Rutko- dzie to proste, bo Korban, Nowak

wski ipo roku mepowodaeri walczy na czy Wideł, to też obiecująca mło-

swoich śmieciach, i jest ostatnio w nie- dzież, mająca apetyty na dobre re-

łej formie, o czym świadczy kilkakrot-

5^71

okrea będzie znów głównytm ośrodkiem

lekkoatletyki.

Przed laty, gdy żyli taim Heliaisa, Bi-

Makowski, Tłlgner, Klemcaak, bracia

Hoffman w najlepszej fonmie, Lesicki,

Jamowblu i wielu innych, stolica Wielko- | ne przebiegnięcie 100 m w 10,8. Lipski,

Stawczyk, Danowski d Buhl mogą w tej

walce odegrać niepoślednią rolę.

polski była również i stolicą polskiej

lekkoatletyki.

Z tych czaisow JHIZO stało się wspom-

nienie, zamiłowanie widowni poiznań-

elciej do lekkoatletyki i dobrze wyszfco-

leni działacze oraz sędziowie. Okolica-

»ści te są bardzo ważne, jeśli zważymy,

zultaty.

Na 1.500 m powtórzyć się powi-

nien zeszłoroczny pojedynek Wider-

ski — Kwapień. Kwapień jest w tym

Na 200 m do niedawna najlepszy był j roku groźniejszy o tyle, o ile Stani-

Lipski. Ale Rutkowski i tu dał się już

poznać w tym sezonie. Dochodzi jeszcze

Stawczyk, legitymujący się najlepszym

czasewi 22,2 i Dainttw-ki . Buhlowi przy

ie mistrzostwa będą ostatnią prób; przed niezbyt szczęśliwym losov

olimpijską dla tycli, którzy mają paisz-

port do Londynu prawie w kieszeni i dla

tych, którymi po nocach śnią się olim-

pijskie minima. Silmy dopping znających

się na lekkoatletyce widzów przyczyni

eię zapewne do poprawy wymików, a

rzetelni sędziowie będą ich gwarancją.

Piszemy o tym nie dla podchlebienia

eię Poznaniowi, lecz dlatego, że wiele

wymików osiągniętych w tym sezonie

budzi (saista-zeżenia. Rewelacje z różnych

miejscowości ma poważnych zawadach

wypadają talk blado, że o tym trzeba pi-

sać.

O ile w Poznaniu dopisze poigoda, mi-

strzostwa odbywać się będą prawie w

idealnej atmosferze. „Prawie" — mówi-

my dlatego, gdyiż nie znamy w tej chwili

fctainu bieżini poznańskiej. Sądząc e wy-

ników poznańskich sprinterów, można

przypuszczać, że bieżania nie jest gorsza,

niż w Krakowie, którą najbardziej Jiubią

naisi lekkoatleci.

„OLI MPI JCZ Y CY"

Kandydatom olimpijskimi musimy dać

pierwszeństwo przy omawianiu szans

mistrzostw Polski. Najpewniejszymi mi-

strzami z mich są Łoimowski w kuili i

dysku oraz Adam ezyik w skoku w dal.

Gierutto ma szanse na tytuły wicemi-

strzowskie, może sprawić niespoidiziankę

w oszczepie i kto go tam «resztą wie

gdzie.

Poważną kwestią to 10-hój. Nie jesteś-

my jego zwolennikami w żadnym wy-

padku. Słychać głosy, aiżelby Gienitto i j

Adamczyk nie starloiwaM nip. w 110 m |

pł. i tyczce, które mogą spowodować

kontuzje (patrz ostatni ,jPlrzegłąd Spor-

towy"). Jaki znaleźć złoty groidek —nie-

wiadomo, bo Gica-uWo jest poważnym

ascnu atutowym ,.Syreny", której uśmie-

cha się zdoiby i" u::giroidy drużynowej.

A tej Liez Giernity nie zdobędzie. Z dru-

giej stromy mróstraosfcwa s% indywidualine

i nie można zakazać zawodnikowi star-

tu w konkurencji, w której jest bezkon-

kurencyjny (Adamczyk płotki). Praw-

dziwa zagadka.

W granicach minimum olimpijskiego

obraca się Kielas, osiągnął je Kiszka. —

Kielas jest pewnym zwycięzcą obu bie-

gów długodystansowych o ile: 1) nie

zachoruje na żołądek, 2) nie dostanie

skurczu, 3) nie stanie do jednej tylko

z konkurencji.

Osiągnięcie jednego B minimum nie

gwarantuje Kielasowd sukcesów na Igrzy

skach, ale osiągnąć je może. Łatwiej mu

to przyjść powinno na 10.000 m, gdzie

będzie miał wiele osób do mijania o o-

krążenie.

ciężko

będzie przebrnąć do finału, zwłaszcza,

że przeżywa kryays formy, albo szykuje

w tajemnicy niespodziankę.

Nie możemy też stawiać na Buliła na

pewniaka jako zwycięzcę 400 m. Będzie

to najprawdopodobniej jedna ze słab-

szych konkurencji. Statkiewicz, Buhl,

Grzanka i dalej wszystko możliwe.

TERCET „SYRENY"

Syrena ma wielkie plany na 800 m.

Statkiewicz, Mirowski, Staniszewski

szewski zeszłoroczny faworyt zesta-

rzał się.

Za plecami Kielasa nie będzie chy-

ba rewelacji. Może być tylko popra-

wa wyników. Kwapień od zeszłego

roku zrobił krok naprzód, chyba i na

5.000 m. A jeśli tak, to może zrobić

niespodziankę i Bonieckiemu.

Adamczyk w wysokich i Puzio w

niskich płotkach nie mają konkuren-

cji, Reszta odkryje swe możliwości

dopiero na mistrzostwach.

Pozycję H. K. S. -

u bydgoskiego z

roku ubiegłego w sztafecie 4 X 100

m zajmują poznańscy akademicy ze

Stawczykiem i Rutkowskim.

Do sztafey 4 X 400 m szykuje się

„Syrena". Statkiewicz, Kaufman, ta-

jemniczy Kucharski i Mirowski są

najgroźniejsi dla Cracovii-z Puziem,

I Widłem, Piaskowym (o ile będzie bie

gał), i którymś z mniej znanych bie-

gaczy,

Gierutto z Łomowskim w roku u-

biegłym tak wyprowadzili młodzież z

równowagi, że osiągała b. słabe wy-

niki. Łomowski w tym roku jest pe-

wniejszy tytułów i chyba doczekamy

się potwierdzeń wyników z prowin-

cji.

Oszczep, to druga pięta achilleso-

wa polskiej lekkoatletyki obok skoku

wzwyż. Gburczyk i Gierutto nie oba-

wiają się nikogo, choć pamiętać po-

Nowa poznańska bieżnia
oczekuje przyszłych mistrzów

Tegoroczne główne mistrzostwa lek-

koatletyczne w konkurencji męskiej po.

wierzono Poznańskiemu OZLA, który

poczynił wszelkie starania by mistrzo-

stwa wypadły jak najlepiej i sprawniej.

W tym celu zwrócono się do Woj.

U. K . F . o wybudowanie nowej sześ-

ciotorowej bieżni, której budowę pod

kierunkiem mjr. Janickiego już ukoń-

czono. Bieżnia jest elastyczna i noś-

na
— okaże 6ię, czy będzie zawodnikom

szczęściła tak jak ongiś przed wojną

bieżnia Stadionu Miejskiego, na której

padło kilka rekordów Polski.

Do tegorocznych mistrzostw z zrzeszo

nych 13 okręgów 10 zgłosiło swoich za-

wodników w liczbie ogólnej 195. Brak

jedynie zgłoszeń z okręgów Lublin, Bia-

łystok i Olsztyn. Na starcie stanie iak

jak wynika z imiennego spisu cała czo-

łówka polskich lekkoatletów. Najlicz-

niej reprezentowany jest okręg pomor-

ski — 17 zawodników, dalej okręj

kowski — 34, okręg poznański -

kra-

- 32,

okręg warszawski — 17, okręgiodzki -

14 zawodników. Reszta okręgów zgłosi-

ła mniej niż 10 zawodników.

Klubowo najwięcej zawodników zgło-

sił AZS (Poznań) — 21 , Syrena War-

szawa jako jedyny klub z okręgu war-

szawskiego — 17, Wisła (Kraków) 16,

Gedania i Zryw (Gdańsk) oraz Porno

rzanin (Toruń) po 12 zawodników.

W biegu na 100 mtr startuje 36 za-

wodników, na 200 mtr — 25, na 400

mtr—21,na5000mtriwskoku

wzwyż 21, na 400 mtr przez pł. i w trój-

skoku 20, na 800 mtr — 18, na 300 mtr

z przeszkodami i w skoku w dal —

w

pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem 15

zawodników, na 110 mtr p. pł. i w rzu-

cie oszczepem
— 14, na 10000 mtr i w

skoku o tyczce 11 zawodników.

Najsłabiej obsadzony jest rzut młotem

bo zaledwie 7 zawodnikami. W sztafeta

4 x 100 i 4 x 400 mtr startować będzie

po 15 drużyn.

PZLA stawił organizatorów w niemi-

łą nytuację, polecając im równocześnie

niespodziance

ze strony Szendzielorza.

W młocie poza Masłowskim nie od

kryto kart. Ślązacy przestali rzucać

rewelacyjnie i może będą teraz groź-

niejsi.

W słabym naogół trójskoku walka

może być najbardziej zacięta. Bo

skok w dal i tyczka mają murowa-

nych faworytów w osobach Adam-

czyka i Morończyka. Adamczyk mo-

że też wygrać skok wzwyż.

W skokach mamy wiele obiecują-

cej młodzieży. Wyniki Pawłowskiego,

i Stawczyka w walce mogą ulec je-

szcze poprawie. Ciekawe, co dzieje

się z Małeckim, który po opuszczeniu

obozu olsztyńskiego nie daje prawie

znaku życia.

Czekamy na wyniki i jak najwięk-

szą ilość niespodzianek, ale miłych.

S. Sieniarski

, '.'A*;
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Zatopek dubluje Austriaka Motzera -

w biegu na 3.000 m.

zanosi się na rewelacjo
w mistrzostwach lekkoatletycznych pan

MISTRZOSTWA Polski w lekkoatle

tyce kobiecej, których terenem bę-

dzie w sobotę i niedzielę Bydgoszcz, wy-

wołują znacznie mniejsze zainteresowa-

nie, niż mistrzostwa mężczyzn. Jest to

bardao smutne dla naszych lekkoatletyk,

które miały do zanotowania więcej suk-

cesów oid swych kolegów.

Może mistrzostwa przyniosą rewelacje

i wywołają radośniejszy uśmiech, może

lekkoatletkami naiszymi' zainteresuje się

męska połowa i eazdroisne panie (mówi-

my wciąż o sporcie). Obecne wyczyny

gwiazd przed- i powojennych tego nie

rokują jednak.

NA KOGO KOLEJ?

W biegach królikich stara historia z

Moderówną i Hejducką. Raiz wygrywa

jedna, by ustąpić pierwszeństwa rywal-

ce następnym razem. Na kogo teraz ko-

lej?.»

Na 60 m wszystko zależy od praypaid-

ku na starcie. Na 100 m lepszym czasem,

legitymuje eię Hejdiicka, ale w te 12,5

.iSSŁ tnidno uwierzyć. Zresztą, ryiwalki

może pogodzić Słomczew^ka, która od

czasu do czasu też pokazuje swe pazur-

ki (na mistrzostwach Łodzi wygrała z

Moderówną wyraźnie, «sięgając 12,7).

200 m przyniesie bardzo zaciętą wal-

kę. Brockówna w Czechosłowacji spisa-

ła się dobrze (27,2J. Moderównę stać

już teraz chyba na powtórzenie wyników

zeszłoiwczinych w granicach 27,0. Docho- dynek dyskobolek. Wajsowma i Do-

ADAMCZYK

Najlepsi 11-eiiboiści Polski i świata

W. Kuchar

1923

A, Ce|xlk

1924

W. Glarulte

1938

J. Plawciyl.

1936

Adamczyk

1948 (?)

Holmvang

1946

Morrla

1936

Wxwy i

110

pl.

Dysk

fyczka

12,2

575

8,86

166

57,6

20,0

28,45

300

0S£CZ«p

Suma

pktów

31,43

4,42

4.570

>uy mlilrz

Polski

11,8

588

11,87

170

55,4

17,8

37,33

290

46,23

11,4

618

14,76

183

11,6

712

11,94

185

53,3

16,3

41,86

350

58,80

5.11,6

5.597

11-ta

m!«I«c*

na Igrzy-
skach

w Paryżu

5.21,6

7.006

Vlcamtitrz

Europy

nok. Polski

54,0

16,4

38,30

370

54,26

11,3

7,20

13,50

180

53,2

15,4

37,00

360

47,00

5.04.4

6.871

9-ło

mlalsco

na Xt-tych
Igrzyskach

4.50

7.100

Na l«kle

wyniki

liczymy

11,7

6,69

12,32

178

52,7

16,2

36,66

360

51,06

4.15,8

6,987

Mistrz

Europy

11,1

6,97

14,10

185

49,4

14,9

43,02

350

okręg gdański — 26, okręg śląski — 18,} prz6prowadzić ostatnię eliminacje przed

olimpijską w dziesięcioboju. Trudno so-

bie wyobrazić np. Adamczyka w walce

uzyskanie tytułu mistrza w skoku w

dal oraz jako dziesięciobojowca, skaczą-

cego w dal dla uzyskania jak najwięk-

szej ilości punktów A dziesięcioboju.

Połączenie tych konkurencji w jedną

jest również rzeczą niemożliwą, gdyż w

dziesięcioboju zawodnik ma prawo lyl-

ko do trzech skoków, a w mistrzostwach

w razie zakwalifikowania się do finału

do dalszych trzech. Tak samo przedsta-

wia się sprawa w biegu na 100 p. pł.

Trudno wymagać od Adamczyka by brał

udział przynajmniej w dwóch biegach

(przedbieg i finał) oraz w biegu do

wieloboju. Zapewne będzie on chciał w

jednym wypadku uzyskać jak największą

ilość punktów, w drugim zaś zasz-

czytny tytuł mistrza Polski.

Program zawodów obejmuje następu-

jące konkurencje:

Sobota dnia 10. o godz. 15,30 defi-

i lada i otwarcie mistrzostw od godz.

j 16-tej; 110 mtr przez płotki przedbiegi,

! rzut dyskiem, 400 mtr przedbiegi, trój-

skok, 100 mtr przedbiegi, 1500 mtr, 400

mtr finał, 10000 mtr i sztafeta 4 x 100

przedbiegi.

. N iedziela 11. lipca przedpołudniem:

400 mtr przedbiegi przez pł., 10.0 mtr

międzybiegi, tyczka przedboje, 800 mtr

rzut młotem, sztafeta 4 x 400 przed-

biegi, 3000 mtr z przeszkodami skok w

dal, 200 mtr przedbiegi, 400 mtr finał

płotki.

Niedziela 11. lipca popołudniu: 110

mtp przez pł. pchnięcie kulą, 100 mtr,
skok wzwyż, 200 mtr, rzut oszczepem,

4 x 400 mtr skok o tyczce, 5000 mtr i

4x100mtr.

dzi do tego Słomczew&a i poznanianka

Cieślikówna. Młoda, silna jak tur Piwo-

warowna, znalazłszy się w tym towarzy-

stwie może sprawić niespodziankę.

FAWORYTKI

Cieślikówna jest faworytką biegu na

800 zn. Stać ją na wynik poniżej 2:30,

czego po wojnie na naszych bieżniach

nie osiągano.

Tak sanno zdecydowaną faiworytką jest

Mitanowa w płotkach. Daleko za jej ple-

cami walczyć będą o lepsze miejsca Pes-

kówina z Wiśniewską, które może pogo-

dzić weteranka, Felska.

Sztafety to wielka niewiadoma. 4X200

m powinna wygrać Pogoń (Kat.), mają-

ca Hejducką, Wiecaoiikównę i Piwowa-

rówmę.

Całe sizozęście, że zdecydowano się

skreślić a proigraimu konkurencji mistrzo

wiskich skok w da'l z miejsca. Ten tasie-

miec psuł każde zawody.

W' skoku w dal Nowakowa walczy o

paszport do Londynu (w Krakowie 550

uzyskała z wiatrem). Ponad 5 m powitt-

ńy ^ągn^^^dCTÓłfwia^ GemholaaóWmay

niezłą formę demonsfcroiwały ostatnio Le.

guitkówna, skakała już 5 m Hejducką. —

Gdyby wróciła jeszcze do formy Gbur-

kówna, to skok w dal może być bardzo

ładną konkurencją.

W skoku wizwyź wszystko jest możli-

we. Może wygrać Mitanowa, może obro-

nić tytuł najbardziej rutynowana Wiśnie

wska. Czekamy % ciekawością na wynik

młodej wrocławianki, Rąezewskiej, o któ

rej jeden z czytelników napiisał w liście,

że na mistrzostwach okręgowych nie

chciała skakać ponad 140, by nie robić

wstydu reprezentantkom Polaki.

Okrasą zawodów powinien być poje-

brtzańska przekroczyły 40 m, ale w bez-

pośrednim spotkaniu uległy Drzewiec-

kiej, która zapowiadała 41 m. Tu walka

będzie na poziomie światowym.

Łudziliśmy się, że oszczepniczld Sta-

cho-wiczówma i Sinoradzka wskrzeszą tra-

dycje Kwaśniewskiej. Stachowiczówna

utknęła jednak na 38 m, Sinoradzka nie

może dojść do 40-iki, choć obie miały i

mają większe możliwości. Tej dwójce

nie zagrozi żadna s uczestniczek mi-

strzostw.

W pchnięciu kulą można typować ko-

lejność następującą: Flakowi czówna,

Wajsówna, Bregulanka, Drzewiecka. Do

finału wejdą prawdopodobnie Sinoradz-

ka i Szendzielorzówina. A może da o so-

bie znak życia Cieślewiczówna.

Chętnie widzielibyśmy inną kolejność

niż przewidujemy, ale chętniej jeszcze

w połączeniu z dobrymi wynikami, któ-

rych życzymy wszystkim uczestnikom

mistrzostw. S. S.

KISZKA

Murzyn - zrodzony w Polsce
Metjiiie 10 km w czasie 30*28

gorączkowych

CZi

nu panie

54,52

4.33,2

7,900

Rokordzl-

sla

łwlata

W sobotę i niedzielą przeprowadza Po-

morski OZLA na Stadionie Miejskim lek-

koatletyczne mistrzostwa Polski pań, z

następującym programem:

Sobota 10 bm. godzina 15-ta, defilada,
wciągnięcie sztandaru na maszt, powita-
nie zawodniczek i otwarcie zawodów. Po
ceremonii wstępnej rozegrano zostaną na-

stępujące konkurencje: przedbiegi I fina-

ły80i200m,skokwdalirzutoszcze-
pem.

W niedzielę 11 bm. na wypadek zgło-
szenia się do sztafet więcej jak 6 zespo-

łów eliminacje odbędą się o godz. 9.30

a o godz. 16 dalsza część mistrzostw, a

mianowicie: przedbieg i finał 100 m5

800 m, przedbieg i finał 80 m płotki, szta-

fety 4x100 i 4x200 m, skok wzwyż, rzut

dyskiem i pchnięcie kulą, — konkurencje
do trójboju, — bieg 100 m, skok wzwyż
i rzut oszczepem. Kolejność konkurencji
zależną będzie od ilości zgłoszeń. W mi-

strzostwach startować mogą zawodniczki

klasy A. Mistrzostwa punktowane będą
następująco, — poszczególne konkurencje
13—8 — 5—3 — 2 — 1, szfafely po-

dwójnie.

Mistrzostwa będą zarazem ostatnią pró-
bą naszych lokkoatletek przed zbliżają-
cym »i<? terminem otwarcia Igrzysk olim-

pijskich I z uwagi na powyższy zgroma-

dzą niewątpliwie elitę kobiecej lekko-

atletyki. Organizatorzy dokładają wszel-

kich starań ażeby wszystkie urządzenia
odpowiadały obowiązującym przepisom
I umożliwiły uzyskanie jak najlepszych
wyników.

przygotowaniach

do Igrzysk Olimpijskich szereg

zawodników uzyskuje nowe rekordy,

nowe wspaniałe wyniki.

Już w tym roku padło kilka rekor-

dów światowych, ustanowionych przez

Pattona, Hiettanena, Mc Kenley'a. La

Bach wyrównał rekord na 100 m. W

świecie lekkoatletycznym praca idzie

naprzód pełną parą, niespodzianki sy-

pią się też jak z rogu obfitości: mło-

dziutki Amerykanin Mathias zwycięża w

10-boju rutyniarza Mondscheina, Strand

typowany na mistrza olimpijskiego prze

grywa na 1500 m ze swoim rodakiem

Bergquistem itd.

A oto jedno z naszych pism sporto-

wych doniosło ostatnio
-

o nowej sensacji

sportowej, o „Murzynie" Black, który

uzyskał znakomity czas 30.28 na 10 km,

podkreślając, że „jest to rewelacja, tak

jeżeli chodzi o wynik, jak i murzyna,

gdyż jak dotychczas murzyni nie celo-

wali w konkurencjach wytrzymałościo-

wych".

Podając to do wiadomości pismo to

powołuje się na oświadczenie kierowni-

ka amerykańskiej ekipy do Londynu —

Ferrisa. '

Wiadomość naprawdę sensacyjna.

Przecież murzyn po raz. pierwszy star-

towałby w biegu długim na Igrzyskach

Olimpijskich, murzyn po raz pierwszy

zagroziłby elicie długodystansowców

świata.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby
wiadomość była prawdziwa.

Black — choć w tłumaczeniu z an

gielskiego znaczy „czarny" — wcale nic

jest murzynem i Fenfis w wywiadzie
swoim nie wspominał o żadnym długo-

dystansowcu murzynie.

Wywiad z Ferrisem przeczytaliśmy w

gazecie szwedzkiej raz jeden i drugi i

zachodziliśmy w głowę, skąd się mogła

wziąć ta wiadomość. Wreszcie doszliś-

my do tego.

Ferris powiedział: „Na 10 km mamy.

Blacka, Don Lasba i Freda Wilta. Pierw

szy z nich stanowi klasę dla siebie.

Przed kilku tygodniami na zawodach w

Nowej Anglii uzyskał 30.28. — Czy rze.

czywiście 30.28? — Tak, on zdublował

wszystkich swoich współzawodników 1

pobiegł pięknie". Tyle Ferris powie--

dział o Blacku. Ale skąd wziął się mu-

rzyn? Przecież słowem o 'nim nie

wspomniano. Otóż skąd, że 'w wypowie-

dzi Ferrisa o' Blacku w gajcie szwedz-

kiej znajdował się -wyraz „nagra", co

znaczy „kilka"- (nagra veckor sedan-=

kilka tygodni temu) —

co przetłuma-

czono na „negra"— murzyna i' Black

stał się „murzynem"..', mgr.'St. Z.

MODERÓWNĄ



Sir. «

przegląd sportowi
AT 51

Ulili walGzyli pelsey iilmhiliiei
z przeciwnikiem i brakiem odpowiedniego wyposażenia

o
STATNI raid dał szerokie pole śladował go jednak, gdyż po wybitnie J czuły, — nikt go na dancingu żadnym

do zorientowania się w klasie pięknie odbytej próbie zręczności w J w czasie raidu nie widział...

Gdyni ma defekt, wskutek czego mu-
:

Jedlińska r::'du, Pani Wojtowiczu-

si usunąć się w cień. j wa, godna jak najwyższej pochwały. Je-

I znowu nasuwa się pytanie: gdyby dyna kobieta, jadąca w tak trudnym

Lancia Postawki była fabryczną, a raidzie i tó z taką klasą, to nie byle

przynajmniej maszyną, mającą tylko co! Jest zawsze i w każdej okoliczności j czy temperament i zapalozywość, może

ponad 20 tysięcy kilometrów na su- | niesłychanie spokojną, nie spieszy się nawet temperament zbyt wielki, który go

zawodników, biorących w nim udział.

Gdy stało się wiadome, że nasze

„asy kierownicy" nie wezmą udziału

w raidzie, myślę, rzecz prosta, o Ma-

zurku,. Rbperze i Rychterze, —

zro-

biło się automobilistom polskim bar-

dzo przykro, bo któż będzie bronił. mieniu, czyby ten defekt dyferencja- '
na żaden etap, jedzie regularnie, z wy- j ponosi, co przy maszynie tej siły, co je-

barw polskich wobec czeskich zawO-' łu zaistniał? I liczeniem. Już przeszłego roku na lai- go Jaguar B-mio cylindrowy, może być

Czajkowski AP Gwardia na Skodzie,

to miody jeździec, z temperamentem

prawdziwie polskim, na metę w Gdy-

ni przyjechał trzeci, lecz szczęście mu

nie dopisało i to na ostatnim etapie.

Suchardu na Jaguarze ma młodzień-

dników? | Jeszcze jeden na Lancii, — zawod-

No i brak było „tej wielkiej trój- nik Perkowski (o którym omyłkowo

ki", lecz znaleźli się w szeregach wydrukowano, że nie przyszedł na

„młodszych" (nie mówię o wieku, metę do Warszawy) zdobywa pierw-

lftjz o doświadczeniu), którzy zażar- szą nagrodę regulaminową w klasie

cis walczyli o groźną konkurencję t III-cieji Charakteryzuje j?o wielka za

t -ybili się na „czo«ł". Nie łatwe to wziętoić sportowa i duży spokój. Je-

3900 km w siedmiu ifniach
Montuje się MstMlem Motocyklowy

Prace przygotowawcze do Międzyna- rodowe 4-osobowe i po 2 klubowe 3-M*

rodowego Maratonu Motocyklowe- bowc. W maratonie weźmie udział an-

go weszły już w stadium końcowe, giekki „ACU", który startował w r. z.

Ostatnio bawiła w Polsce przez kilka w „Sześciodniówce".

I dni delegacja Automobilklubu CSR w Polska bidzie reprezentowana przea

o robach dyr. Julisza, wiceprezydenta 100 motocyklistów. Zespół narodowy w

[miusta Pragi J. Lutomskiego i red. A . stali PZM, przy czym najpoważniejszy.

| Tumy. Na konferencji z udziałem przed mi kandydatami są tu: Żymirski (Okp.
I stawicieli Min. Kom., Min. Spr. Zagr., cie), Dąbrowski i St. Brun (PKM), W

j MON, GUKF, Centr. Przem. Motor., kowski (Polonia Bytom) oraz Mark.iv*

j Gwardii, PCK i sekr ambasady CSR ski (Okęcie). Cała ta piętka brała u.

I ustalono ostateczne szczegóły raidu, któ dział w zeszłorocznej „Sześciodniówce",

I ry nosi nazwę MMM. Wbrew początkowym projektom wy©.

| Międzynarodowy Maraton Motocyklo- limjnawano z maratonu kategorię wóa-

| wy trwać będzie od 9 do 15 sierpnia, fców.

j Trzy i pół etapy będą biegły trasą po- prolektorat nad imprezą MMM objęli

pach, bo na defekt z panewkami, (za- próbę srym, w Zakolem oraz na^ro- j ^

Czechosłowację pozostałe S i polski i CSR, a W skład pre.

Lj.. ,.

^

h„ t„ n-L,;,* „fundowana nrzez miasto Jelenia ! ' >oł
~ Przez Polsk?

;
d ^ gOSC zydium Komitetu Honorowego wchodź,

obaj premierzy, wicepremierzy i mini-

strowie spraw wojskowych.

dzie była rewelacją, w tym roku po- kiedyś ryzykownym. Zdobywa nagrodę

głębiła jeszcze awą wiedzę w dziedzinie 1-szą w swej klasie za najlepszą szyb-

prowarlzenia. Na samym końcu raidu kość we Wrocławiu i 1-szą nagrodę za

było zadanie, gdyż Czesi „uzbrojeni dzie jak zegarek. Wieczorem nie da- próbę ostateczną i tym samym kończy

byli po zęby", przewidzieli wszystko, je się skusić żadnym modrym, ani

nic ich nie mogło zaskoczyć (gdyż czarnym oczom, tylko wysypia się, a

mieli z sobą wszystkie części zamień-' rano świeży i z pełnym żołądkiem je-

ne), na każdą ewentualność byli przy . dzie na pewniaka,

gotowani, tak, że ich reakcja "nie by- i Łączkowski (ten na Lancii) AP. Po

ła spóźniona w żadnym wypadku ani znań, jest więcej niż ambitny, on

o jedną minutę, niepotrzebną, przykłaj wkłada w ten sport całą duszę, całe

dem Kohout, jadący na Tatrze. W po seres. D:S5 nerwowy, umie panować

Iowie wyścigu górskiego koło Matej- nad sobą, zdobywa dru^o. nagrodę re-

kowic słyszy charakisrystyczny stuk gulrm"nową w swojej k'--ie III-ciej

panewek (dla każdego automobilisty, od 1.200 do 1.500 ccm.

to jakby dźwięk dzwonu pogrzebowe-' p^ATYK OPPLA

Łączyński na Opplu Olympii (czę-

sto na raidzie mylony przez podobień

stępczych nie posiada, bo to przecież dę, ufundowaną przez miasto Jelenią

własna maszyna, a nie fabryczna)', lecz Gorę dla zawodnika, który 1-Bzy przy-

ratuje się z opresji jak może, odbywa jedzie ną metę do jeleniej Góry.

Szczupłość miejsca nie pozwala mi tu

pisać o innych jeszcze zawodnikach,

którzy w ten raid włożyli bardzo wie-

le pracy i energii. — Byli silniejsi i

słaba, lecz duch sjponowy ożywiał wszy-

stkich i każdy obiecywał sobie i innym,

że na przyszły rok musi być jeszcze le-

piej.

O zawodnikach czeskich przy okazji.

Maria de Luvaux

sy Vjejmie okołn 3,000 kin. Złożą się

na nią: po 40% .erenu góiskiego i *zo-

sy nizinnej oraz 20 % terenu. Bazą

MMM w CSR będzie Zlin, w Polsce

zaś — Jelenia Góra.

Dotychczas wpłynęły następujące zgło

szenia do maratonu: Czechosłowacja

obeśle wszystkie rodzaje konkurencji,,

a więc narodową, klubową, fabryczną

oraz wojskową w liczbie 5 zespołów i 3

zespoły policyjne; barwy CSR będzie

rsprezentowało 100 zawodników. We- ,

grzy i Jugosłowianie przyślą zespoły na- |

Budżet na terenie CSR zawiera 3 rai*

liony koron, a w Polsce 6 milionów, zł.

Maraton „wypije" w obu krajach 30.000

litrów benzyny.

Z ramienia PZM organizacją marato-

nu w Polsce zajmuje się Klub Motoro-

wy OMTUR Okęcie. Komandorem im-

prezy na terenie Polski jest K. Trych,

w CSR zaś dyr. Juliusz, który organizo-

wał „Szelciodnidwkę" w CSR w r. z .

go, czyli koniec imprezy), zjeżdża

strożnie z góry, wyłączając od czasu

do czasu silnik, wskutek czego, rzecz

prosta, traci niezmiernie na czasie,

lecz kończy wyścig i nawet za tenże

wyścig uzyskuje 3-c.ie miejsce w swo-

jej kategorii i bierze nrgrodę, a no

drugi ci-e:i po wyjeździe z pirku,

zmienia par. 2 w ki w reker^r .r cza-

sie jedutij godziny i 38 minut i kończy

ra d z dobrymi wynikami.

W klasie IV (pojemność 1.500 do

2.000 ccm) bardzo mocno obstawio-

nej, walczy z b. silną konkurencją Bo

rowczyk na swoim BMW, Wysokiej

to klasy kierowca, świetnie obetna-

stwo nazwiska z Łączkowskim). Wy-

trwały, ceni swego Oppla, chodzi ko-

ło niego, jak koto dz ecka, poji, kar-

mi i zdaje s.ę, że najpięknit-jsza hury-

sa wszelkimi arkanami kokieterii nie

:).Lcyn.cv .:! !-y si^ w jego sercu

pized Oppiem.

Bierze pierwszą nagrodę za próbę zrę

czności w Warszawie w swojej klasie i

3-cią nagrodę regulaminową. Jeszcze je-'

den zawodnik w tejże samej klasie

JII-ciej Jagielski na Oplu, znany z wyś- j

cipu na ulieucli Warszawy, bardzo go-!

. rący, raczej wyścigowiec niż rcldzisla,
ny z maszyną i lej wszystkimi tajny j„,e miim0 ,0 ^. -j |empe.

runicnt i chociaż przeciw ochocie, lecz
mi arkanami. Ambitny, lecz opanowa-

ny, szybki jak strzała, a przytym u-j

miejąey obliczać, odważny, lecz nie

ryzykant; na próbie zrywu i hamo- j

wania w Z. kopanym zdobywa pierw-

sze miejsce w swej kategorii, a w pró'

bie zręczności, zrywu i hamowania w

Gdyni klasyfikuje się na drugim miej-J

scu i to tylko dlatego, że po zahamo-

waniu przed lin'ą, silnik mu zgasł i

przez to stracił drogocenne sekundy;

gdyby nie ten incydent, miałby czas

fenomenalny i wysforowałby się z

pewnością na pierwsze miejsce z du-

żym „odskokiem" od następnego.

GDYBY...

Gdyby Borowczyk był fabrycznym

jeźdźcem czyli dosiadałby maszyny

dotartej, lecz zupełnie świeżej, świet

nie wyposażonej i fabrycznie przygo-

towanej, to zdaje się, że zupełnie ina

czej wyglądałby w ostatecznej klasy-

fikacji raidu, a lwią część nagród przy

padłaby jemu w udziale.

Postawka (CM Kraków) na Lancii

w klasie III 1.200 —- 1.500 ccm je-

chał bardzo ładnie. Szedł długo bez

punktów karnych. Bardzo młody wie-

kiem, doświadczeniem raidowym

przewyższał starszych. Jest to bez-

względnie zawodnik, wybijający się

na czołowe miejsce w polskim spor-

godzi się z regularnością jazdy, bierze

3-cią nagrodę w swojej klasie za próbę

górską w Matejkowicach.

Mową gwiazdą, wschodzącą na firma-

mencie samochodowym polskim to Ma-

kiej konkurencji a zawodnikami czes-1

lumi. Cechuje go prawdziwie żołnierska

fantazja i humor. Uśmiecha się i jedzie .

jakby się w samochodzie urodził, a cho-

ciaż co poaięuriejsze białogłowy chętnie

za nim wodzą powłóczystym spojrze-

niem. —

on w raidzie nu te uroki i»ie

raid. — Pani ta poza raideiji studiuje

chemię, wychowuje dwoje dzieci.

NIERÓWNA WALKA

Na spejalue wyróżnienie zusiuguje Ni-

ziołek na DkW. Jazda w tej kłusie (do

750 ccin) w tak nieproporcjonalnej kon

kurencji z czeskimi Aero Minor, to

przecież jazda baz najmniejszych ^szaus.

DKW Niziołka zrobiło ponad 100.000

kilometrów, Acro Minor idące zespoło-

wo w tej klask», — to nowe maszyny,

uiujące zaledwie po kilkanaście tysięcy

luiometrów i wyposażone wspaniale. To

zupełnie jakby się ścigała na torze wy-

ścigowym pełna krew z broniakiein pro-

tio wjprzęcni^tyin od pługa. A miino

to Niziołek zdobywa nagrodę dla naj-

lepszego zawodnika z Warszawy w kia- j mg POŚRÓD wielu imprez motocyk'owych, rozgrywanych w Polsce, do

i}• ; ns"?cpu'arri£jasr,ycli zr Icsa się tradycyjny Raid Tatrzeńsk' Polskfc*

\> tej cauiuj beznadziejnej !.<;ni-.uren- go Kiuur i>ia Icej kłowego, rozgrywany w Zakopanem od lat jedenastu,

cji jedzie Gajewski na starej również Poszczególne Raldy Tatrzańskie, to eiapy historii sportu motocyklowego

jak sv.iat DKW, Robi co może. Gdy w Polsce,

mu się akumulator wyładowuje, traci j
Wystarczy przeglądnąć listy startowe,' —————— ———

by znaleźć nazwiska tafcie jak: Doeha,

Jutfcowc&i, Kubdck, Hn- . -oAd, Michał- imprezy, chociaż na mmiejezą duł» ~ s2łoro<^ ^e^owodz^aT lera "ów^ieł

kicw.cz, Perkowski, Ripper, a z mlod- właśnie w Polsce! wypróbuią szereg powafcaych zmian kon>

szych bracia Bronowie, Dębrowfc», Ży- I Mec. JusWfei był członkiem PKM, ^^^w^^ (zwfc«
mdrcki, czy też jodyny nc.zcatmk wszytt- który od wielu lat specjalizował się w CM wznrofm,k(ne praedjiie widelce, ktd-

raidech terenowych, tę formę zawodów r)(,h ŁpD)ro pękł<) na Sześciodniówce!)

W chwili, gdy piszemy te słowa lista

wiela cennego czasu, by nabyć nowy i

tu podkreślić należy ohywatelbko-spor-

towe stanowisko Warsztatu Spółdziel-

czego w Malborku, który nie chciał

wziąć pieniędzy za akumulator, tylko

zamienił zu stary. To już drugi raid Ga-

jewskiego. W tym roku znacznie się

podciągnął i gdyby mu tak dać odpo-

wiednią maszynę, to mógłby się wysunąć

na dobre miejsce.

podczas ?7tIf. -'o-dn,iówki wzmacniając m.

in. s
-^ryehy tylnych kół i czyniąc sze-

reg drobnych zmian mających na cela

zapobieżenie defektom, do których skłon

't ność wydcaraały .Jawy" podczas Rardi

| Tatrzańskiego.

W tym reku Gzechosłowacy nie tylko^
dzemia do skutku organizacji podobnej -e ^będą„ M

na mniejszą dtalę —

mlod- 1 właśnie w Polsce!

Na uznanie, zasługują: Tekliń-ski

zgłoszeń jest jaszcze otwarta. Nie znamy

nazwisk wszystkich startujących zawod-

kich Raidów Tatnzańikich — Czesław

Booliaczek, i wiciu, wielu iłiny.- l i! i motocyklowych wprowadził w Polsce i

Początek Randów Tatrrańskirh sięga stale propagował. Idea mec. Jankowskie-

znaozinjie dalej, nia do reku 1937, w któ-1 go znalazła zrozumionie w klubie. Opra-

rym został aorganioowany po raz piv- oowano regulamin, i wreszcie w r. 1931 jest jednak.Te tegoroczny

, „„„ . ,
***

0to i®98® 26 trzy kła
zorganizowaiio pierwszy górski raid mo- j Rald Ta,trzi!ńs1si bpdzie j^y^ z

^

jor Wasilewski, jadący w zespole ,

K
.

rown,c *
ze

maszyny (pierw€lZy z Polaków wyatorftrtwd aieSy- tbcyklowy w Polsce, oparty na nowo- \ już
^

ze

M. O. N . -u, na Willysie, zdobywa 3-cią ^' dc!, ył c0 ńf* nic ^ ^ 0 ^ 6
, j«cy już dziś mec. K^mderz Jufeflwski ezeanych aasadach tego rodzaju imprez. ng z^0(łtiifc6w

^ erhosłowackich;

nugrodę regulaminową w bardzo cięż- t
aal0 ' lctz

konAureneja była zuyt potęz- największego raidu motocyklowego Trasę pierwszego rad'du wyznaczył o«obi-

ną. Wytrwałość i prawdziwa ochota ! świata: Międzynarodowej fese&lodnaów- ; Scie men. JurWaki i oin też byt dwsz«

portowa charakteryzuje Bałabana na
^

y FICM. Nie poszczęściło mu się wów-
!

organizacji Raidu Tamaafrisicso 1937 r.

czas: źle dobriine przclożeiMa „Rudgc'a" I Mimo niezwykle ciężkich warunków

tale wyczerpały kierowcę, że trzeciego atmoderycanych i drogowych, reid spo*

dliii a wycofał się z rai-du. Wrócił jednak dobał się niezwykłe jego uozestmikom.

do kraju zachwycony „Sześcio-dmiówkę" I^caba startujących ®wiię.ki9zała się z kat.

głębokim postsanowieiniran dwprowa- dymi rokiem, by w r. uł>. sięgnąć rekor-

St'jyr?.e, który chorinż na skutek de-',

fektu instalacji eiekrycznej odpadł w

czasie raidu, jedzie dalszą trasę, nie tra I

cąc humoru i swoją uczynnością ruluje

niejedną zawiłą sytuucję.

Budapeszt, w czerwcu.

Jak najlepsze świadectwo o polskich

fdzi a cli wydał ob. Czmoeh, prowadząc

mecz w szczypioriiiaka Budapeszt —

Katowice zaiste bezbłędnie. Spotkał się

też z pełnym uznaniem węs;er=lyich fa-

chowców, którzy jednogłośnie stwierdzi-

li, że tak dobrego i bezstronnego sę-

dziego w Budapeszcie jeszcze nie oglą-

cie samochodowym. Pech srogi prze- i dano. Za wzorowe sędziowanie Czmoch

Koszykarze w roli siatkarzy
zdobyli sobie aplauz Budapesztu

Koszykarki i koszykarze nasi prze-

jeżdżając w drodze powrotnej z

pokonanego na Bałkanach Partyzan

ta, a za chwilę mistrza Węgier Gan-

otrzymuł od Węg. ZPR piękną plakiet- wszystkich najlepszych kolarzy sześciu

śle z uwagi na start wl^lu nowoczesnych

maiszjm. Obok ,Jaw" przejdą tę cięikę

próbę angieMsie „Triuir.phy" 500 i 350

ccm, których 6 sztuk sprowadził <HK

swych zawodników zapobiegliwy KM

OMTUR „Okęcie". Wystartują też po

raft pierwszy w 100% polskie — do dl-

mika włącznie — 12ś tki „SHL" produk-

dowej cyTry 135! Icji Hlitv Lłłdw4Łdw. TnJt jalt przed woj.

Na czym Po1leECła reweiecyjność Rai-'ng Uak]y Tawzań,alcie stanowiły ogniową

dów Tatrzańskich w naszych warunkach? prólbę >)Soku}0„- 600« i „SHL 100", tA

Otóż wbrew zakorzciniojieniu swego cza- ^„j adawa^ L?dii egzamin

su poglądowi Ra,idy Tatrzańskie dowio- ,la. -sl0W92e dzieła rąk polskiego inżynie-

dły ndfszbicie, że motocykl jest pojazdem ,.a j p!)islkicg0 robotnika,

zdołinyim nie tylko do jazdy po pięk- | Regulamiiin tegoroesnego Raidu Ta*

nych asfaltowych saosach, lecz również tmzańskiego uległ pewnjnm modyfdka.

Igrzysk Bałkańskich w Sofii przez Bu za i to zupełnie gładko, bo w trzech

dapeszt zostali przez Węgrów zapro-
1 setach.

szeni na turniej siatkówki 2 udziałem

mistrza Jugosławii Partyzanta z Bel-

gradu oraz mistrza Węgier Ganza o-

raz czołowej drużyny węgierskiej
Allami Kollegium.

Reprezentacja nasza bardzo czuła

jeszcze w nogach ciężkie boje w So

Poziom rozgrywek był wcale wyso-

ki. W drużynie naszej w sobotę wy-

bijała się ponad poziom ambitna gra

Mokwińskiego oraz mądre zagrania
przy siatce Arieta i Markowskiego.
W niedzielę klasą dh. siebie były

kę i wiele szczerych gratulacji.
•

Szczypiorniśei nasi pokazali, że moż-

na się jednifc z nimi pokazać zagrani-

cą. Mccz z Zagrzebiem na pewno przej-

dzie do historii polskiego szczypiomia-

ka. Po pierwszej połowie, kiedy Jugo-

slowiunie prowadzili 4:1 i wszystko

wskazywało na to, że mcoz zakończy się

naszą sromotną porażką, chłopcy nasi w

drugiej połowie dali próbkę swych u-

nuejętności, a przede wszystkim nad-

zwyczajnej ambicji i serca do walki.—

Cała druga połowa — to koncert pol-

skich szczypiornistów, którzy aż sied-

miokrotnie. zmusili do kapitulacji świet-

nego bramkarza z Zagrzebia, nie do.

j puszczając do zagrożenia własnej bram-

ki.
•

Mec* z Budapesztem także nie nale-

żał do tak zw. „przesadzonych". W dru-

giej połowie gracze nasi niemiłosiernie

j gnietli renomowanych Węgrów i tylko

brak dyscypliny strzałowej przeszkadzał

I naszym chłopcom do odawierciadlenia

swej przewagi cyfrowo. U graczy pol-

skich widać braki techniczne, które mo-

i gą być usunięte dopiero pod okiem do*"

państw, że uczyni wszystko, aby uirnoż- do poruszania eię. w terenie, który do cjom. jfflada 0lkr?£na 0(]brdsie się na

liwić. .Jurkowi" jak najczęstsze starty niedawna jeszcze nietknięty był kołem mje„0 krótszej trasie — 114 km, w tym

zagranicą. " j Pojaadu i uczęszczamy był jedynie przez 50% terenu pierwszego dnia (Zakopa-

Kiedy załopotul polski sztaiwłar i roz- pieszych turystów. Jednocześnie stały się ne _ Szaflary, Bańska Niżna i Wyżna,

legły się dźwięki polskiego hymnu na- Rwidy Tojtrzańsloie doskonałą szkołą mo- Gubałówka, droga pod Reglami, Rondo,

rodowego na welodromie stadionu Mil- tocykliistów, dla których po przejecha- \^ierch Pciroimcc, Głodówka, Dzaadków-

lenaris, w oku Jurka, stojącego dumnie «>*»» ktifeudeiee^du kilometrów ciężkie- ka< Leśnica, Szaflary, Zakopane), ona

ścięcia Arieta i doskonała obrona U-

fii i dlatego może w sobotę panowie latowskiego. Zresztą cała drużyna
przegrali dość nieoczekiwanie, acz za Srała z niezwykłym sercem i w całej

^ ^ ^ ^

muemu u utnera ra

służenie z Allami Kollegium, nie po- , rozciągłości zasługuje na pochwałę. 1 mo
» ,J'' ŁU

«
laul """ su

1 .,,„• . . , . ,, Di ••
, , naszych cechuje ambicja, bojowosć

Kazując zresztą spec,alne, klasy. ro turnieju prezes Csepla strasznie |
czego nam nawet Węgrzy

Parna nasze, jak zwykle, są nieza- ^nawiał, W Pozostać przez leszcze^ mQg? dro-cić.

wodne. Oba mecze z reprezentacją )eden dzleń
. gdyż chctał dać rzeszom

Węgier wygrały łatwo i zdecydowa- ' pracu, ^ c, Srch prawdziwy pokaz siat-1

nie, pokazując licznie zgromadzonej
kówki

; Stanowisko prezesa Nowaka

publiczności węgierskiej piękne ścię- byl °' ednak
nieugiętp wobec tego, te

cia, mocne serwy. Rej wodziły Woje- " r ' opy aa wodników już się skończyły
wódzka i Zakrzewska, który es mę-

skie łcięcta i serwy wywoływały
istny popłoch w szeregach węgier-
skich reprezentantek.

Po sobotnie] nieoczekiwanej po-

rażce koszykarzy z nienajlepszą dru-

żyną węgierską z wielkim niepokojem
oczekiwaliśmy niedzieli. Na szczęście
ęhłopcy nasi wspaniałą grą dali prób

i czas było pomyśleć o pracy.

Wieromlef

NOWINY Z POZNAHtA

Polonia PeinaA zdobyła w ciwórmeczu

piłkarskim zorganizowanym przez ZKS

„Luba" luboft pierwsze mlojsce bijąc go-

spodarsy w stosunku 1:0 I remisując *

U. «...1, i1 pojBańiieę Admlrę l CzarnymiI Druole
k^swych umieiętnojci, bijąc po po- mi.j,« z.j„. drułyn, *

IPN^M) w pięcia setaefc mi«- ni a «.H»^
luby trxecie Czar-

Jerzy Bek cieszył się wśród publicz-
ności węgierskiej największą sympatią.
Znawcy pochlebnie wyrażali się o na-

szym asie, twierdząc, że tak warunki fi-

zyczne, jak aimbicja, inteligencja i bo-

jowość predystynuję go do dobrej kla-

sy europejskiej. Brak rutyny, a więc
etarłów w silnej, międzynarodowej kon-

kurencji, stoi na przeszkodzie Bekowi

do osiągnięcia wyników na jakie go

bezsprzecznie stać. Prezes Gołębiowski
oświadczył po emocjonującym biegu na

25 km, w którym Bek «plasował cię na

trzecim miejscu, «stępując tylka dwom

Czechom, a mając wśród pokonanych

obok Czechów na podium zwycięzców

Igrzysk Bu?knńtkich, zablyszczała uta-

jona łza. Była to łza, mówiąca więcej,

niż tysiące niepotrzebnych Słów...
•

Torowcy nasi nie mogli się pochwa-

lić zbyt obfityn^ ekwipunkiem i raz po

raz biegali do mniej lub więcej zna-

jomych kolarzy zagranicznych po po-

życzkę. Chodziło o dętkę, o koło —

a

kiedy w końcu stanęli przed problemem

skąd „wytrzasnąć" cały rowęr, koncept

ich się wyczerpał, gdyż nawet sympaty-

czne czeskie „żakiety" ostatecznie się

zniecierpliwili i posłali c kwitkiem na-

sze „naftaliny". (,.Naftalina" to nazwa

nadana przez Czechów naszym kola-

rzem, czyli próba „odgryzienia się" za

doprowadzający ich do paisji przydo-

mek „żakiet").

W. Wieromiej.

go terenu nie było już w Polsce złych ]31 k]rl) w tyln zn6w 50% teir6nlu
^

giego dnia (Zakoipame, Rondo, droga pod
Jakie to miało wnaczeme przekona- Reglami, Kościelisko, Butorów, Guba-

liśmy edę dobitnie w r. ub. podczas ze- {(<)U»ku, Ząbsuelie, Poronin, Nowy

szłomcznej Międzynarodowej Sześcio- Tapg> Gronków, Biała Nowa, Frydman,

dniówki FICM w Zlwue. Nasi reprezen-1 N,:e,rłzioa, Kreanpachy, Tnbsz, Czamna

land, po raz pierwszy biorący udział w Góra, Bukowina, Głodowa, Zakopane).

ItOTATNIK PIŁKARZA STOLICY

Wtorkowy mecz, decydujący o mislrzo-

slwis czwartej grupy w klasie B, a lara-

zem o prawo do dalszych walk o wej-
ście do klasy A, zakończył ciężko wywal-
czonym zwycięstwem drużyny Spafty nad

Skrą 3:2, lecz dopiero po dogrywce. W

normalnym czanfe wynik brzmiał 2:2. Pro-

wadzenie dla Skry uzyskał w 2 min. No-

wakowski nie bez winy słabego bram-

karza Sparly. Wyrównał z rzutu wolnego
Orłowski. Ton tam zawodnik ustalił *ry.

nlk pierwszej polowy zawodów z rzutu

karnego.

Po przerwie Skra przejmuje Inicjatywę
I wyrównuje przez Jarzębowskiego. W do-

grywce 2x15 mlnul Jul w i minucie Łttla

główkę zdobywa trzeclę decydujące
bramkę. **

W niedzielę odbędą się mocta finałowe

o mlitrzo.wo klasy B: Żyrardowlanka -

Mirków w Żyrardowie oraz ffpsrta —

Okęcia na boisku przy ul. OpaezewskloJ,
Początek zawodów o godz. 18-eJ.

W Pruszkowie Znicz nie rozstrzygnę!

tej gigantycznej imprezie czuli się ewo-

bodnie w najcięższym termie i swą ja-

zdą wizbudaaili zachwyt znanych eksper-

tów sportu motocyklowego.

Tegoroczny Raid Tatrzański stoi pod

zmakiieim przygotowań do Międzynarodo-

wego Maratonu Motocyklowego, który

jolk wiadomo odbędaie się za miesiąc na

terenie Polski i Czechosłowacji. Po raz

drugi też wezmą w nim udział zawodni-

cy czechosłowaccy. W r. ub. AKRCS

wystawił zaledwie dwóch zawo dników na

,Jawach 250". Ich start miał charakter

próby nowych modeli Jawy" przed

Sześciiodmiówką i nie przyniósł naszym

pobratymcom specjalnych sukcesów. —

Wiele natomiast doświadczenia zyskała

wytwórnia Jawa" i wykorzystała je już

mistrzostwa
w koszu

W dniach 10 I 11.VII br. na Małym Sta-

ri!t>r.io AZS w parku Paderewskiego odbę-
dą się Akademickie Mistrzostwa Polski w

nllce koszykowej męskiej przy udziale
olrodków: Gliwic Krakowa, Łodzi I War-

szawy.

Program zawodów:

10,VII sobota godz, 18.00 — Warszawa—

Gliwice, godz. 1».15 — Kraków — Łódf,
11.VII niedziela godz. 9.00 — Wartza-

wa
— Łódź, godz. 10.15 — Kraków —

.. , . J Gliwice, godz. 16.30 — Gliwice — Łódź,
spotkania z Jednością z ZabWńca 5:3 (0:3). godz. 17.45 - Kraków - Warszawa.

Skasowana zastała próba szybkości tere.

raowej, pozostawiono natomiast, jak w

r. ub. próbę zręczności i (z uwagi na

przygotowanie do MMM) — próbę szyb

kości płaskiej, o wysokich przeciętnych

nirlininutltiych od 60 km/godz. dla 125-tek,

do 80 km/godz. dla klasy ponad 350

cciu.

Raid odbędzie się w konkurencji i»

dywidualnej i zespołowej. Główtnym tro-

feum będzie Wielka Nagroda Tatr ufuit*

dowama prze® min. inż. Rsibanowakieigo,

dla zespołu klubowego zdobywającego

przjTiajmniej dwa złote medale i jeden

srebrny. Min. Modizelewfki ufuinidiowal

'cemmą nagrodę <łlo najlepszego zeapoła

zagranicznego, dalaze nagrody (klubo*

we) ofiarował PZM i WOZM. Nie wy.

czerpu je to oczjwiście pełnej listy na-

gród, których na Raidaćh Tatrzańskich

jest znaoznie więcej niż kończących • za>

wo'diraków...

Start do Raiidu Tatirzańskiego nasitąpi

w sobotę, 10 lipca. Ryk grających moto-

rów (ma eacaęście startujące maszyny

muszą mieć obowiązkowo kurniki) zm'ą-
ri na dwa dni majestatyczną ciszę Ta w.

Nie należy miiefi tego za rłe naszym mo-

tocyklistom. Od 11 lat te dwa dni w ro-

ku do mch należą. Niech i oni naoiesił

swe oozy widokiem pięknych Tatr. i na

niedostępny cli ścieikacli górskich zrnie-

roMj ńię ze sobą w szlachetnej rywaliz».

cji, w jednej-z najplęknlojozycli
1 ' imprees

spośród tych, które danym jeat nam oglą

dać w Polsce! włp.
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imbSedonu
tenis lepszy: wczoraj czy dziś?

(KORESPONDENCJA WŁ ASNA Z LONDYNU)
Nasz korespondent londyński dzieli

się dziś swymi ciekawymi spostrzeże-1

niami na temat wielkiego ostatnio ro-
1 doprowadził lem sposób walki do per.

zagranego turnieju tenisowego w Wim ' feltc i"- To samo robi nadał Bromwich.

bledonie. Interesujące zwłaszcza są\ punktów zdobył oburącz Kramer.

charakterystyki poszczególnych czoło- j Dzi ® reprezentował ten sposób „porno-

wych graczy świata i ich system toalki. \ c y" tylko Bromwich. Rezultat: finał.

System, który tak odbiega od tego ja-' Kramer i Segura wygrywają wiele spół-

ki stosowano dawniej. kań „zawodowych" właśnie w wyniku

Londyn, początek lipca. ET ciburęczmej.

y EDEN z dziennikarzy amgielskich, w Siłę uderzenia w o^/artej grze retpre-

%J! przededniu pierwszej niespodzian-! zeoituje dziś bodajże tylko Falkenburg,

ki, powiedział: „Renoma e/tamowi wiel-

ki hmwińcap". Już następnego dnia mu-

siał odwołać swoją teorię. Widział bo-

wiem walkę CucelIi'ego z Droilmytm.

Nie wiem, czy przypadkiem to pierw-

sze ffwy-ripsŁwo słabszego nad silmiej-

aonerykański system walki. Jeet dosko-

nałym taktykiem. Jeśli zacznie chodzić

do siatki, której „nie uznaje** — odegra

dużą rolę w tenisie światowym.

Parker i Mulloy reprezentują typowo

europejska system gry. Parker jest bar-

dziej regularny, Mulloy bardziej żywio-

łowy. Żaden nie posiada serwisu wystar-

czająco silnego. Panker do tego nde po-

siada kondycji. Jego porażka to wyroik

przemęczenia tournee po Europie. Par-

ker będzie mial lepsze od Mulleya wy-

niiki — ale nie dłużej niż przea jeden

rok.

towca, nie robiącego wielkich kwestii

z porażka. Gra dla Mmej gry. Góruje

nad Brownom doskonałą siatką.

Bergelin jest zbyt flegmatyczny by za.

Tfm oszustwem
zająć się powinien prokurator

PODSZYWANIE się w cudze piórka

należy s pewnością do czynów na-

der brzydkich i nieetycznych, jeśli zaś

czyn taki robiony jest w celach zysku—

sprawa zahacza o kodeks karny i kwali-

fikuje się do rąk prokuratora.

Sądzimy, że taki właśnie epilog powin.

może Bromrwich. Zagrania Falkewberga

z każdej poizycji, z każdego miejsca kor-

tu stamowdg już jakąś niesamowitą ży-

wiołową burzę, której nikt się oprzeć

• nie jest w stanie. | T Sr0!m £ patty maj;} wapólną cechę

A co z serwisem? Nikt tak nie poda- — niepoważne podejście do tenisa. Jest

szym nie było motorem późniejszych j je piłek jaik ongiś Kramer. Najlepiej to cecha wybitnie „amatorska" i może

zwycięstw słabeuszów w walce z gwiaz- j pod tym względem wypadli obecnie dla niektórych sympatyczna, ale nie po-

darni. Trzeba było tyllko przełamać strach Falkonłrarg i Drobnv. ! ona anj jednemu ani drugiemu na

przed renomę. 2 daitJtą było gorzej — wykorzysty- osiągnięcie szczytowej klasy. Patty sta-

Szczerze życzyłem tytułu mistrza Witn wa} ję w stu procentach tylko... Oucelli. nowi, wg. mnie, piękny przykład epor-

bledowu Parkerowi, ole woale nie zjnart- j Napusamie takiego zdania w roku ubieg- : —

wiłem się zwycięstwem nad nim Berge-' Jym byłoby świętokradztwem g

lina. ICrmple potu, spływające obficie z j żaden z tenisistów r. 1948 nie pobije

croła Park era po walce z brzuchatym ' chyba ,^rekordu" skuteczności Krain era.

starszym painetn Nowozelandczykiem '

Coomibe, dały mi wicie do myślenia.—

Nie spo-dłrfwaleni się może tak szybkiej

porażki Pankowskiego — ale przestałem

mu wróżyć finał, zwłaszcza, że mu>sia"jy

jąć miejsce w pierwszej dsieoiątce *wia-
^

znaleźć skandaliczna afera, jaJn wy-

towej. W Europie będeie jednym a pier- j darzyła się ostatnio na Pomorzu,

wszych i to chyba na doeć długo.

Asboth ma wielki przyszłość jako

trener czy aparring — partner dla mi-

strzów.

Mottram to gracz przyszłości. Nie ma

zbyt wielkich możliwości poprawienia

swej klasy z racji kompletnego upadku

musza
— Tyczyński (W-wa) — Czar

necki (B), kogucia — Patora (! ?)
W-wa — Chojnacki (B), piórkowa
Małecki W-wa — WisińskI (B),
lekka Czortek II (?!) — Manikow-

ski, pótśrednia Olszewski W-wa—

Chychla (!!). Brodnica, średnia Kol-

czyński (W-wa) — Jankowski (B),
półciężka Archadzki (W-wa) — Ko-

walski (B).
Ceny miejsc od 2C0 do 70 zł.

Przedsprzedaż biletów w tiraie L.

Wojciechowski, Dolny Rysek 35". ..

-

Tak mniejwięcej wygląda treść tego

tenisa w Anglii.

Sturgess nie powiedział jesacze ostat-

niego słowa.

Cucelli już je powiedział — podczas

watki s Drobnym.

Pięknie spisała aę w r. b. Miłic (bli-

ski zwycięstwa nad Falkanburgiem)
i Sodgman, którego pokonał FaBcenłnrg

oraz Haradus Bose.

T. Zieleniewski

MOCARZE KORTÓW I

Na zakończenie krótka charakterysty-

ka czołowych rakiet Wimbledomiu 1943. !

Jeśli będzie zbyt złośliwa proszę mi wy-

„po drodze" rozprawić się z Falkenbur- baczyć —

czego innego spodziewałem ;

gi«m. | się po tegoro czmych rozgrywkach wian- j

Parker nie był w dobrej kondycji fi- błędowskich. Jest to wyraz zawodu. Nie

ayoz;nej. Ps.rker w niczym nie przypoini- posizedłem na finał singla panów — by-

na tenisistów amerykańskich. Gra z głę- lenn zniechęcony. j

Fslkzr.biirg nie powiedział jeszcze

ostatniego słcwa. Warunki fizyczne,

a zwłaszcza wzrost, da ję mu olbrzymie ,

możliwości w walce. Jeet bezsprzecznie i

najlepszym tenisistą tegorocznym —

na-

wet jeśli poniesie porażki. Powinien

wygrać mistrzostwo USA

Bromwich, komediant na korcie, je-

dyny poza F _1 kenburgiean, repreaemtuje

z tej swiesej
TURNIEJ tenisowy juniorów o mi-

strzoBtwo Polski zakończył się we

wtorek 6 bm. Trzeba obiektywnie

stwierdzić, że impreza była nader uda-

na
— bo wykazała dorobek, jaki przy

przód, a stawka juniorów w ogóle roz-

rosła się znacznie i ogarnęła nowe za-

stępy chłopców, z których nie jeden

zdradza obiecujący talencik (np. 154et-

ni Licii z Katowic). Nie chcemy się by.

padł polskiemu tenisowi w udziale w [ najmniej entuzjazmować i poddawać

bi kortu, do siatki rhodri rzaifko, ser-

wuje nie na miarę wimbledońskich mi-

ot.--- iw. Te skbe stromy, zwłaszcza w grze

Ba trawie, nie mogą dać rezultatów przy

•łaibym przygotowaniu kondycyjnym.

Parke.r jest maszyną do odbijania pi-

łek, ale żadma maszyna nie da sobie ra-

dy r, pierwszymi piłikaimi serwisowymi

mistrzów w tej dzierlziinie — Ftflkeinihur-

ga, nie mówiąc o Kramerze, który obec-

nie jest po tamtej stromie „barykady"

terisowej. Gra z głęihi kortu to przerży-

tek, z którym nie wolno pokazywać się

na kortach Wiimbledońfkich, rozumie się

Jeśli się marzy o zdobyciu tytułu. W

walce o tytuł decyduje serw i siwtJta.

Bergełiin może nie zaiprtt<łukow«ł tych

eech w sposób wystarczająco uzasadnia-

jący Bwyoięstwo, fflfe za to pokazał nie-

bywałą pomysłowość w parowaniu cio-

•ów temisowego robota i piękną płynność

eaigrań ofensywnych. Nie mówię tu o o-

pamowamiu nenvowym, którego brakło,

pciBOirms tylko spokojnemu, Park ero w.

Cucelli wykończył Drobnego amery-

kańską bronią, wygrał mecz na skutek

fenomemalinej sidtiki. Trzymał się jej kur-

czowo. Już po piłce serwowej był przy

niej. Czech nie mógł g» minąć —

za
-

wodziły wszystkie próby —

gry lob'owej

czy ostre cross'y.

Właści-wie Cucelli wygrał taltże spot-

kanie z Mottraineini. Przegrał pięć piłek

mecwowych, szósta musnęła linię aiuto-

wą. Sędzia nie zauważył tego, zawyroko-

wał „forty all". Włoch załamał się i

mecz przegrał.

A teraz Afboth: Węgier wygrał ewoje

dwie wielkie walki dzięki niebywałej re-

gularności. W spotkaniu a Sturgceseon

nie choiiłzKł do siatlci, grał z płębi kortu,

ale grał taili destrukcyjnie, jnk chyba ża-

den z tenisistów w tegorocznym turnieju.

KOŃCOWA POINTA j

Kiedy obserwowałem w rok>u ubieg-

łym turniej winibledoński i te wszystkie,

w których brali udział Amerykanie, tv-

robiłem sobie pogląd, z którym aresztą

wielu się zgadzało, że nadchodzi nowa

era łenitM światowego. Reprezentowali

ją w pierwszym rzędzie Kramer, w nap

etępnej kolejnoścd Falkenburg, Segura i

Bromwich. Cały ten „New Look" teniso-

wy, że użyję obecneg-o popularnego o-

kreślenia dl« cudactw mody kobiecej,

polegał na niesamowitej skutecamości

gry. To, co reprezentuje pilkasstswo an-

gielskie i to co go wyżej stawia nad

footibalFem kontynentalnym: nie bawić

cię w żadne finezyjne, praesublimowane

sztuczki, ale iść najprostszą drogą do

zdobycia punktu.

Nie będę się tu z nikim sprzeczał ja-

ka „szkoła" lepsza, ozy piłkarska ezkoła

wiedeńska, obecnie ^szkoła" włoskich |

żonglerów piłkarskich, czy system an-

gielskiego wyrobnictwa piłkarskiego. —

Osobiście wolałbym zobaczyć na korcie

„klasycznego" Crawfwda w walce z Til-

deaiem, czy Cochetem niż widzieć młoc-

kę Falkemburga s Kramerem. Ale fakt

eostamie faktem, że tyilko ayistem nowy

A. D. 1947 (tak! -- 1947) zapewnia wal.

ce, może nie widowiskowość, ale «pew-

ny
-

wynik.

DRUGA RĘKA NA POMOC
W roku ubiegłym, obserwując mecze

wunledońside w (towarzystwie Józia

Hefcdy i Skoneckiego, doroliśmy do

przekonania, że za d;va — trzy lata nie

będzie t«rieŁstyw tenisisty dużej klasy

«matawea. któryby tyU» i®dn»

-Iti. Segura, mały drobny EbwnAwa**,

wychowywaniu swego narybku. A doro- ;

bek ten jest i to zupełnie widoczny.

Widoczny na przestrzeni roku.

Piszący te słowa dość starannie ob-:

serwował podobny turniej rozegrany w J

roku zeszłym w Sopocie i zakończony o- j

| statnio. Różnica jest in plus większa j

niż się można było spodziewać. Czołów-

ka juniorów zrobiła poważny krok na- \

w Brodnicy. Afera niestety ubrana w

płaszczyk sportowy i szarpiąca przeto

dot^iuńe dobre imię sportu. •i

Oto jej szczegóły:

Obywatel Marian Dębsld z Brodnicy

zamieszkały przy uL Drwęcznej 12 nar
1 niesamowitego afisza, przy czym wy-

desłal pod adresem P.Z.B. (adresując krzykniki w nawiasach są dopisldem

jednak na Warszawę, więc poczta skic naszym. Cóż się dzieje dalej? Teras

rowala do W.O.Z.B.) afisz zawodów re-' właśnie zaczynają, się dziać dziwa nie-

klamoivanych w Brodnicy następująco: bylejakie. Publiczność sypie się na wi-

„Wielka Sensacja Bokserska! 27 downię obficie. Pewnie. Taki mecz! Ptt-

czerwca 1948 roku odbędzie się (w bliczność przecież nie może się domy-

Brodnicy) w sali Domu Katolickie- Sieć, że to ordynarny kant. Ale jak każ-

go , mecz bokserski: Reprezentacja dy kant który z reguły prędzej czy póz-

Warszawy—ZZKBrodnica, niejmusisięwydać—takitenwydaja

Zestawienie par; waga papierowa: się prędzej niż mogli to przeuódzieć

Kamiński (W-wa) — Sędłkki (B), autorzy. Pierwsza walka kończy się no-

kautem „warszawianina", druga podob-

nie, nokaut pseudo Tyczyńskiego w 1

rundzie. Konsternacja. Trzecia watka

„Patorcf leży znokautowany tt 1 run-

dzie! Nieufność romie, swłaszasa, że

wszyscy trzej „warszawianief sdradzmjf

kompletną ingnonmeję podstawowych

zasad walki bokserskiej. Walka UJuimla

(w pełnym tego słowa znaczeniu) trenera. JUałecfd" leży znokautowany!! W tym

Nie umniejszamy bynajmniej poważ- miejscu widownia naretzde zrosumUbt

nych zasług p. Rosiaka, którego wycho- 'i zareagowała. Walki przerwano. Mectts

wankami na korcie jest większość chłop- nie skończono.

ców (s mistrzem i wicemistrzem Polski

na czele!). To dorobek, którego nie
trzeba się wstydzić. Ale... dojdzie lada

dzień do tego, jeśli już nie doszło, że

dzie chleb

niepotrzebnemu optymizmowi — ale są-

dzimy, że jeśli praca nad juniorami nie

osłabnie, otrzyma jeszcze większe przy- j uczeń pobije mistrza! I straci wiarę w

wileje i opiekę władz sportowych —

za t moc 6wego nauczyciela (ho tak bywa!)

trzy, cztery lata nasz tenis stanie na no-! — zwłaszcza się to zdarza jak się ma

gach krzepko. Czy mamy takie ambicje? j 15 czy 16 lat.

Chyba tak. A jeśli tak — to Stwierdza-1 Dlatego, powtarzamy — niech PZT

my, że warto jeszcze usilniej popraco-. nie skąpi na taki cel pieniędzy. Trzeba

wać w tej dziedzinie —

z tej mąki nio- sprowadzić trenera zagranicznego.

encfgn@|
W czerwcu br. Polik! Związek Łuczni-

ków otrzyma! od Szwedzkiego Związku
Łuczników zaproszenia do wziacla udziału
w Międzynar. Zawodach Łuczniczych o

puchar SEEFAB. Program zawodów obej-
mował konkurencją „Ł VI" tj. oddanie

ŚO strzał, na odl. 50 m do tarczy 10 plar-

dala ofiarowane przez amorykańiklego
łucznika A. Van der Kogel dla trzech za-

wodników. i zawodniczek.

W związku z tym Polski Związek Łucz-

ników polecił Łódzkiemu Zarządowi Okrę-
gowemu zorganizować Miądzyokręgowe
Zawody Łucznicze, któro byłyby równo-

Wyniki końcowych gier turnieju: fi-

nał singla: Radzio (Legia W-wa) poko-

nał Kudlińskiego (Legia W-wa) 6.2,
6:4,, debl Radzio, Kudliński (Legia

W-wa) — Kwiatek (Legia W-wa) Christ

(Cracovia) 6:3, 6:0. Finał debla stał

doprawdy na dobrym poziomie.

5. Gostomski

ścienlowej o śred. 122 cm, 30 strzał, na | cześnis korsspondencyjnymi zawodami o

odl. 35 m do tarczy 10 piericianiowej o

ired. 80 cm, 30 strzał, na odl. 25 m do

tarczy 10 pierścieniowej o śred. 60 cm.

Regulamin przewidywał dalej: 1) Liczba

zawodników nieograniczona, lecz tylko
trzech zawodników i trzy zawodniczki z

każdego państwa będzie uwzględniona
w klasylikacji. 2) Wyniki należy przesłać
do Sztokholmu nie późnie) niż 30 czerw-

ca br. 3) Strzelanie winno ilę odbywać
zgodnie z regulaminom FITA.

Jednocześnie Szwedzki Związek Łuczni-

ków zawiadomił, że zawody o puchar
SEEFAB odbędą sią w okolicy Nowego
Jorku dla zawodników USA 20 czerwca br.

Puchar SEEFAB ufundowany został przez
See Fabriks ABA Sandwiken Szwecja, dla

łucznika i łuczniczki o najlepszych wyni-
kach. Jest to puchar przechodni, który
będzie przyznany na stała w razla kolej-
nych trr-ch zwycięstw lub po pięciu zwy-

cięstwach bez względu na kolejność.
Oprócz tsgo b<?dą przyznane medale

Szwedzkiego Związku Łuczników d!a trzach

najlepszych łuczników I łuczniczek i me-

puchar „SEEFAB" .

Zawody ta odbyły slq 27 czerwca br.

na torach łuczniczych w Zgierzu koło

Łodzi z udziałem Środowisk^ Kraków,
Warszawa, Zgierz.

Do Szwecji przesłano wyniki trzech naj-
lepszych zawodników i zawodniczek, a

mianowicie:

panowie:
1) Skrzypkowskl pkt. 60«, 2) Just pkt.

5ó5, 3) Szymus pkt. 542.

Panło: 1) Kusińska pkt. 357, 2) Kondrac-

ka pkt. 348, Kurkowska Janina — strzelała

w Sztokholmie. Warunki strzelania były
b. złe: pochmurno i wiał silny wiatr.

Organizacja zawodów bardzo dobra spo-

czywała w rękach znanych łuczników z

przed wojny: Twardowskiego I Banaszkie-

wicza. Komisarzem zawodów byl p. Wła-

dysław Król.

Czekamy teraz na wyniki Międzynarodo-
wych Korespondencyjnych Zawodów Łucz-

niczych. które nadeila nam Szwedzki

Związek Łuczniczy. (I. Z.

że być doskonały chleb. j

ZACHĘCAJĄCE jest to, co nam po

turnieju powiedział wiceprezes

PZT inż. Waydowski:

„— Pracę nad juniorami jeszcze

wzmocnimy. Narszie ciężko jeszcze

jest ze sprzętem. Turniej i obóz jaki

jesj;eze trwa (do 15 bm.) spełniły za-!

dania. Chłopcy dużo się gimnastyku-' .

•

ją. Zwracamy szczególną uwagę na TEWSOWI MISTRZOSTWA WIEIKOPOISKI

prawidłowy rozwój młodego organiz-' Trz,d"low. mistrzostwa len!..w . Wl .l -

j7. , r kopoliki, rozegrane w Gnieźnie, zakon-

y mu. Uważamy by go nie przeforsować, eiv,y si(J bei niespodzianek.
lecz ustawicznie wzmacniać. Kondycja l W finale gry poJadyAczej Tomaszewski

da szybkość i wrtrzvniałość, a to dziś {..5«"na" _ Poznań) pokonał Julkowtkle-
na korcie decyduje o wy niku". i 1 ^ <!

,

2 '
* "'"J

i dyńctsj pan Jasbowiakówna („Warta")
Kierownik obozu J. Kosiński: j jwycięiyłB taniecką (Gniezno) ¢:0, «:0.

"— W obozie obowiązuje ścisły re- Grą podwójny panów wygrała para To-

gulamin. Zwracamy uwagę na dyscy- 1 MORTGMKI — ADETNIKI („Surma") bijąc

plinę i ogólne zachowanie. Zawsze zaś

P. Dębski przesyłając afisz i

ly tej afery zapytuje czy 6 meexu fcfe^

wiedział coi W.O Z.B. lub P2.B. Ni%

oczywiście nic nie wiedział. AU się ma

szczęście dowiedział.

Tak się szczęśliwie złożyło, ta doku-

menty jakie nadeszły % Brodnicy na

temat tej ordynarnej afery do rąk wat

rządu Warszawskiego Ohr. Zw. Bokser-

skiego mógł obejrzeć i zabrać te tobą

będący właśnie w Warszawie frazes

P.Z.B. — Bielewicz. Zabrał je xe sobą

do Poznania, skąd wdrożone Bostonie

śledztwo, kto odpowiada za tego ro-

dzaju ,Jumf. Sądzimy, ie talei

znajdzie i będzie przykładnie ukarany.

Domagamy się tego usilnie i czekamy

na dalsze oficjalne w tej tprame wy-

powiedzi P.Z.B. —

o czym nie omiesz-

kamy zawiadomić naszych. Czytelników.

Przypominamy, ze kilka miesięcy te-

mu podobna afera miała miejsce w Ol-

sztynie. 1 tym razem użyto sobie na

,jioabia" warszawską drużynę „Gro-

chów". Czy Brodnica pozazdrościła

„działaczy" Olsztynowi. Żeby jednak

raz skończyć i to skończyć bezapelacyj-

nie i radykalnie z tego rodzaju oszu-

stwami, narażającymi sport polski na

dbać będziemy o to, by tenis nie ko-

lidował z nauką w szkole. Kto nie

wykaże się dobrymi postępami w

szkole — ten nie będzie brany w o-

góle pod uwagę, choćby się zapowia-

dał dobrze jako tenisista. Bardzo o-

biecującym talentem jest Licis z Ka-

towic. Narazie juniorzy Legii przodu-

ją — ale do tej stawki coraz bardziej

zbliżają się inni. Szykujemy jeszcze

w tym roku cały szereg imprez dla ju-

niorów. Brak jest jeszcze zupełnie na-

rybku wśród dziewcząt".

NA zakończenie nasza skromna u-

waga. Spora już dziś sławka czoło-

wych juniorów musi otrzymać dobrego

Ameryka nauczyła go wiele
Po słonecznych ulicach Los Ange-

les, miasta Olimpiady r 1932 roku,

spaceruje dość często ogromny męż-

czyzna w towarzystwie rudowłosej

małżonki, małego chłopca i pięcio-

letniej dziewczynki Mieszkańcy Los

Angeles wiedzą, co to za postać. To

spertu — walkę wolnoamerykańską ii ale również w Kanadzie, gdzie np je-

na tym polu święci, dzięki swym do- go występy przychodzą tysiące ludzi,

skonałym warunkom fizycznym, duże W czasie dwu walk w Montrealu za-

robił ładną sumkę 65.000 dolarów.
— Kiedy zaczynałem karierę za-

paśniczą — mówi Camera — nie mia

łem łatwego chleba. Wasi zapaśnicy

idą na całego, a ja byłem nieprzy-

zwyczajony do ciężkich walk. Nic

dziwnego, że czułem się niemal po

triumfy. Dzisiaj Camera jest jednym

z czołowych wrestlerów USA, a co

ważniejsze, może ze spokojem spoglą

dać w przyszłość.

przecież nikt inny, jak Primo Carne- j — Przeszedłem już kosztowną nau

ra, clbrzym włoski, który przed woj- — powiedział niedawno jednemu

ną dzierżył tytuł mistrza świata w reporterowi — obrobili mnie bez mi-

boksie, a obecnie powrócił do Ame- }osierdzia, kiedy startowałem jako •
każde >' walce "pełnie rozbity. Te-

ryki, aby zarabiać na chleb występo- bokser. Teraz ja biorę całą niemal' raz ' est »»elnie inaczej. Solidny tre-

wantem na ringach zapaśniczych. j kasę, a swemu Agentowi reklamowe-

Kariera Camery, jako boksera nie. mu , jaj'ę tylko 10 procentl

była szczęśliwa. Potężny, ale naiwny | w}och kup.j nicdawno

w Los An-

geles ładną posiadłość, sprowadził

samolotem swą rodzinę i złożył poda

nie o nadanie mu obywatelstwa ame-

rykańskiego. Powodzi mu się coraz

lepiej. Występuje nie tylko w USA,

Włoch był marionetką w rękach

swych menażerów i chociaż w czasie

swych występów zebrał setki tysięcy

dolarów, koniec kariery pięściarskiej

przyniósł tnu nędzę. Camera powró-

cił do Wioch ze śmiesznie małą kwo

tą pieniędzy i z mistrza świata stał

się robotnikiem, który za paxę gro-

szy dźwigał w portach wielkie cię-

żary.

Po wojnie Primo Camera dostał

się ZPÓW do USA i rozpoczął dora-

biać się od początku. Oczywiście

nie mógł już wrócić na ring bokser-

ski, wiek bowiem i pewna ociężałość

ni* pozwoliły .mu aa odnoszenie

triumfów. .Wybrał wije isną *ałąź

Pa macza propagandowym rozegranym

przez reprezentację bokserską Poznania

w lesznlo z reprezentacją prowincji a wy-

granym przez Poznań w stosunku 11J za-

rząd POZB organizuje podobna zawody
w drugiej polowie lipca w Trzciance na

Ziemi Lubuskiej.

Znana pływaczka Banlgna Mtklasowa

zmieniła barwy klubowe I zasiliła sekcją
pływacką Warty. Natomiast pływak po-

znańskiego AZS-u Nogaj przenosi si* do

PolooN Bytom.

raz jest zupełnie inaczej. Solidny

ning i liczne walki znieczuliły moje

ciało i dzisiaj nie odczuwam już bólu,

kiedy przeciwnik stosuje najbez-

względniejsze nawet chwyty.

Sukcesy Włocha i jego długa seria

zwycięstw nad najlepszymi przeciwni

kami, wywołały w Ameryce wielkie

zaciekawienie, a nawet podejrzenia,

że Carnera umawia się przed walką i

kosztem kilku tysięcy dolarów kła-

dzta na łopatki konkurentów. Pewien

dziennikarz zaczepił ostatnio Włocha

i spytał wręcz, czy walki jego są już

z góry ułożone:

— Moje, napewao nie! — brzmiała

pewn* odpowiedź,
— A walki innych zapaśników? —

padło dalsze pytanie.
— Ni» wiem i oic mnia to nia

obchodzi! — odparł Carnera, (gw),

Michalską i Szczawińskiego („Warta") i , . ,

4:6, 6:4, 8:6, 6:2. w grze mieszanej Jasko- ! duze nratV moralne przypuszczamy, ie
' obok P.Z.B. zająć się powinien tą spra-

; wą G.U.K.F. i swym autorytetem przy-

spieszyć przeprowadzenie dochodzenia

i i przykładne ukaranie winnych.
1 (Sg)

wiafcówna 1 Fraszowsk! („Warta") poko-
nali paro gnieźnieńską Łaniocką — Prie-

bs ¢:0, ¢:5.
Mistrzostwa Juniorów zdobył Kanikowskl

(h'CP) zwyeląiając Kramera („Warta")
6:2, 6:1.

71 godzin bez przerwy
i zacbciało mu się si

Wł. ŁogSński donosi z USAi

Lima (Peru), Maratończyk argen- Portland.

tyński Joaquin Guertero ustanowił (Henry Chemel) pokona? tu Cleve

nowy rekord świata w biegu na wy- Bailey w 10-ciu rundach na punkty po

trzymałość, biegnąc bez przerwy w wyrównanej walce,

ciągu 71 godzin i 20 sekund. W cza- Los Angeles. Sue Z ;
mmerman usta

sie tym Guertero przebiegł 250 mil nowi}a nowy rekord Ameryki w pły-

(ok. 400 km). Argentyńczyk pritrwał wan;u na ioo metrów stylem grzbie-

Henryk Chmielewski

bieg, nie mogąc opanować senności,

Nowy Jork. Bookmacherzy bokser-

scy ponieśli olbrzymie straty na wal-

ce Zale - Graziano. Na pięć minut

towym w czasie 1:16,4 minut.

New Haven, Allan Stack, student

uniwersytetu Yale ustanowił tu no-

wy rekord świata w pływaniu na 100

przed rozpoczęciem walki zakłady wy metrów stylem gr2bictowym
W cza-

nosiły 13:5 za Graziano, '

Annapolis. Marynarz amerykański

sie 1:04 min,, poprawiając rekord

A dolpha Kiefera z 1936 roku o 0,8
Bob Cowell pobił rekord światowy w 6ekundy. Nowy rekord został usta-

pływaniu na 100 yardów stylem grzbie powiony na 25 mtr. basenie, podczas

towym w czasie 60.4 sek.

Augusta. Miss Adrienne Cote z Le-

wiston została jako pierwsza kobieta

uprawniona do sędziowania walk bok

serskich. Jest córką sędziego ringo-

wego i uprawnienie swe otrzymała

po dwuletniej walce z komisją bokser

ską stanu Maine.

LEGIA MOTOROWA STARTUJE

DO SZCZECINA

II Rald Motocyklowy Legli Warszawskiej,
Jako zawody stanowiąca eliminację do

Motocyklowych Mistrzostw Polski wzbu-

dził wielkie zainteresowania wiród kól

zrzeszonych motocyklistów.

Świadczy o tym llotć zgłoszeń przekra-
czająca Jut teraz liczbą 100 zawodników.

Wiród zgłoszonych znajdują slą czołowi

motocykliści z Warszawy, Łodzi, Krakowa

Poznania, Bielska, Katowic I Kielc. Oprócz
patroli (zespołów) wojskowych zgłosiło
slą 5 patroli ZS „Gwardia" I szareg ze-

społów klubowych.
Start do I-go alapu Raldu odbędzie się

dnia 25 czerwca br. o godz, S rano na

Stadionie Wojska Polskiego w Warsza-

wie, a do II-go etapu dn. 26 czerwca o

godz. 8 rano na Skuforza Kościuszki - w

Gdyni. '

kiedy rekord Kiefera był ustanowio-

ny na 25 yardowym basenie (jeden
nawrót więcej),

Bay Meadowsr Kalifornia. Rekor-

dzista świata Je6se Owens wygrał tu

wyścig na 100 yardów w konkuren-

cji z kłusakiem, który startował z

{lotnego startu, Nieoficjalny czas 0-

| wensa wyniósł 9,4 sekundy, a więc

taki, jaki osiągają najlepsi obecni

sprinterzy amatorzy Ameryki.

Nowy Jork. 700 dziennikarzy spor-

towych obsługiwało walkę Joe Louis

— Joe Walcott.

I Blue Springs. Harold O. Massie,

długodystansowiec amerykański, któ

ry będzie startował w Londynie ria

10 km, będzie trzecim duchownym

w amerykańskim zespole lekko - at-

letów obok średniodystansowca Dodd

sa i tyczkarza Bob Richardsa,

I New Haven. Allan Stack ustano-

wił tu nowy rekord Ameryki w pły-

waniu na 400 metrów stylem grzbie-

towym w czasie 15:16 min., bijąc re-

kord Kiefera z 1935 roku o 12,6 sek.
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a czego należy nnihac
Tour de Pologne 1948 z perspektywy kilku dni

WYŚCIG kolarski Dookoła Polski byl imprezą, która zasięgiem za-

interesowania i rozmachem organizacyjnym pobiła wszelkie rekor-

dy dotychczasowych wyścigów etapowych- Powodzenie tej imprezy za-

wdzięczać należy sumiennym i długotrwałym przygotowaniom. Dyr. Ko-

bus, komisarz wyścigu w imieniu Sp. Wyd. „Czytelnik", która finansowa-

ła Tour de Pologne — pracował już od grudnia, a 3 miesiące przed 1
wy-

ścigiem niemal wszystkie posiedzenia zarządu PZKol. obok licznych kon-

ierencyj poświęcone były przygotowaniom do wyścigu.

nadałaby wyścigowi jeszcze większych

rumieńców, a losy zwycięskiej drużyny

ważyłyby się z pewności) do ostatniego

etapu, podobnie i w wypadku, gdyby

startowali Rumuni x Norhadianem, Ni-

culescu, Pantazescu czy Negoescu, lub

Jugosłowianie x Prosinkiem, Zoriczem

czy Poredskyin.

RYWALIZACJA ZESPOŁÓW

POLSKICH

Kiedy w drugiej połowie wyścigu po-

zostali w konkurencji międzynarodowej

drużynowej tylko słabi Czechosłowacy,

uwaga ogólna skierowała się na 3 zes-

poły polskie. Składy naszych drużyn

narodowych zestawiono trafnie i w

dobrej kolejności, natomiast wobec zde-

kompletowania na trasie zespołów za-

chodziła obawa, że któryś z nich może

odpaść z klasyfikacji. Po wypadku Ka-

Trudno byłoby wyliczyć na tym miej-

scu wszystkie organizacje i instytucje,

Mtóre swym wkładem przyczyniły się

do powodzenia wyścigu; było ich tak

wiele, że nie będzie pirzesadą twierdze-

nie, iż w organizacji Tour de Po-

logne wzięło udział całe społeczeństwo.

O poparciu najwyższych władz państwo-

wych świadczy m. inn. fakt wstrzymy-

wania ruchu kołowego na trasie wyści-

gu nierax nawet na dużych odległościach,

nio mówiąc o miastach, których kolarze

minęli po drodze kilkadziesiąt.

REAKCJA SPOŁECZEŃSTW A

Wyścig przyjmowany był na długiej

2.000 kilometrowej trasie niezwykle

owacyjnie. Ci, którzy towarzyszyli mu

stwierdzaj? zgodnie, ie Tour de Po-

logno oglądało na własne oczy około 4

miliony widzów. Publiczność na trasie

nie ograniczyła się do biernej roli wi-

d»ów. Oklaskiwała przejeżdżających ko-

larzy, słała im pod rowery kwiaty, życz-

liwym słowem zachęcała do wytrwania.

Tysiące kwiatów począwszy od naj-

wspanialszych o skończywszy na pol-

nych, było dowodem sympatii społeczeń-

stwa dla zawodników. Wyścig biegł za-

równo przez bogatsze jak i uboższe po-

łacie kraju, mijał zarówno dostatnie j Tour Ąe p^^ zawdzięcza 'sukces

miasta i wsie jak i mniej zamożne miej-

scowości, ale wszyscy mieszkańcy na

piaka drużynę Polską I uratowała jedy-

nie niezwykła ofiarność chorego Wrze-

sińskiego, podobnie jak Polskę II —

podobne poświęcenie się Bukowskiego.

równo przygotowaniem jak i newną for- Wisznicki wędrowały do wozu prasowe- le co od niego starszego Czechosłowaka

mą, a wówczas zmniejszy się liczba go meldunki sytuacyjne z „ogona wya-

tych, którzy znacznie obciążyli w tym eigu, co dziennikarzom znacznie ułat-

roku statystykę wycofanych. wiali pracę. Nad pracami komisji pod

| przewodnictwem prezesa Poznańskiego
DLACZEGO WYŚCIG SKOŃCZYŁO KOMISJA SĘDZIOWSKA j 0ZKol„ Przy8ieckiego unosił się duch

TYLKO 30? | Komisja sędziowska miała ułatwione j opieknńczy prezesa PZKoL, Gołębiow-

Tour de Pologne rozpoczęło 71 kola-

rzy, ukończyło zaś 30. Tak znaczny uby-

tek nie jest nowością, ale w pewnej

mierze można było go zmniejszyć. Do

rezygnacji z dalszego udziału w wyścigu

zmusiły szereg zawodników kontuzje i,

obrażenia ciała — zjawisko niemiłe, ule wanie »d zawodników „autografów", ja.

normalne w podobnej imprezie. Ka- ko potwierdzenie przybycia do mety.

piak, Grzelak i Wandor, Olle Persson • Sposobu tego nie stosowano w wyped-

i Karlsson jechaliby dalej, gdyby nie kach nie ulegających wątpliwości co do

zadanie wówczas, kiedy na metę nio

wpadała liczna grupa zawodników, w

przeciwnym zaś razie radziła sobie w

ten sposób, że w pewnej odległości od

mety urzędował jeden z członków ko-

misji, którego zadaniem było przyjmo- • wyścig tylko połowa byłaby zdolna do

skiego, clioi nie brał on udziału w po-

siedzeiiuch tej komisji.

STAN ZDROWOTNY KOLARZY

Z liczby 30 kolarzy, którzy ukończyli

wykończyły ich wypadki i choroby.

Do tak ciężkiej imprezy nie wszyscy

byli należycie przygotowani. Decydując

się na start nie zdawali sobie sprawy z

trudów wyścigu. Jedni rezygnowali lub

eliminowano ich jako bardzo słabych

już na pierwszych etapach, inni jechali

dalej, dopóki zrozumieli, że nie podo-

łają trudom wyścigu. W przyszłości na-

leżałoby przeprowadzić ściślejszą se-

lekcję i dopuścić do wyścigu tylko

kolejności ukończenia etapu, co mięło

kilkakrotnie ten skutek, że kolarze „od-

zwyczaili" się od systemu i w pewnych

sytuacjach na etapach, gdzie na metę

wpadała liczna grupa sprawiali kłopot

komisji.

Regułą wśród członków komisji była

rezygnacja albo z obiadu na etapie albo

z kolacji gwoli szybszego sporządzenia

wyników. Łączność komisji z prasą by-

ła wzorowa, a często zdarzało się, że z

dalszej jazdy bez zastrzeżeń lekarza.

Kilku i tej trzydziestki Cierpiało m.

inn. na odparzenia - ciała i czyraki. Le-

karze nasi poczynili szereg obserwacji,

które w przyszłości pozwolą na zmniej-

szenie się dolegliwości wśród kolarzy,

które dokuczały im w tym wyścigu. In-

teresujące pod tym względem były uwa-

gi Ir. Wintera gospodarza-ośrodka le-

karskiego na etapie w Częstochowie, a

dotyczyły środków zapobiegawczych.

Pozostawiam je uwadze i dyskusji le-

Pukłickiego. Priklac&ćm owipiekujt df

nasi pobratymcy, nas natomiast inter*

rajo opinia lekarza o- Królikowskim.

Młodziutki kolarz ZZK powinien na «•>

ły rok zrezygnować z zawodniczego

uprawiania kolarstwa, ciesząc się, ie

szczęśliwie udało mu się odbyć nader

ciężki wyścig.

Na punkcie żywnościowym w Chora»

lach zapytałem leciwą obywatelkę tef»

miasta, Annę Cholewicką, ee sędzi o

wyścigu. Odpowiedź jej nieco mnie xd»

tonowała:

— Niejeden pójdzie do ziemi bez t»,

W tej odpowiedzi zrozumiałem prze

•trogę dla tych wszystkich kolarzy, kti.

rzj lekkomyślnie zdecydowali riy na

udział w wyścigu, nie mając edp*>

wiedniego przygotowania de ń

któoe oprócz bantu ducha i ca

racjonalnego i systematycznego trem»

Su-

tych, którzy w sezonie wykażą się za- wozu w którym jechali St. Cieślak i Z,

30-tu
dobili do mety

WACŁAW WÓJCIK,

KAKTUS NA DŁONI PREZESA

karzom, którzy towarzyszyli wyścigowi.' Wyścigiem interesowały się równiei

Z zawodników, którzy dojechali do,
Z iedn " ZakL R TM«owego, choć je-

Warszawy budzi zastrzeżenia udział wro " obserwatora. Od jednego

•8 -letniego Królikowskiego .raz mewie- 8 ICH P^edstawtcieli dowiedziałem rf,

jaką wdzięczni misję spełniają n>. im.

kolarze. Oto sprzedaż rowerów w dwóeŁ

ośrodkach z 50—60 dziennie wzrosła pa

wyścigu W—P—W do 500—600 dzień-

nie. Po Tour de Pologne liczba ta, r.i^

wątpliwie, jeszcze bardziej wzrośnie.

Zakłady projektują w roku przyszłym

produkcję 500 rowerów wyścigowych,

choć prezes PZKol. twierdzi, że pr^

zwycięzca trasie w razie defektów, natomiast po BUKOWSKI obciążony był odpo- ranów, po wojnie nie dawała o sobie dzej wyrośnie mu kaktus na dłonL Jeśli

rezygnacji Kapiaka, Rzeźnicki zrozu- wiedzialnością za losy zespołu Pol- znaku życia. Na wiadomość o Tour j jednak Zakłady spełnią swoja ebietnS-

miał rolę, jaka mu teraz przypadła, ska II. Czyż dawno już zrezygnował de Pologne, poderwała się niby koń prezes PZKoL oświadczył, że gotów

Jego ucieczka na etapie Kraków —

z wyścigu, a Wandor zachorował.! bojowy na sygnał trąbki. Wszyacjr

.. , „ Częstochowa była jedynym wypad- Choroba chwyciła w swe szpony i i oni twierdzili zgodnie, że „docierają"

swoje uznanie. Szczególnie Ruszający | . zawsze tak daleko od mety_ Ź0 bez 1 kiem w Tour de Pologne, kiedy zwy- Bukowskiego i 2 ostatnie etapy je- się w wyścigu. Wyjechali nieprzygo-

y na prasie szyna WJ O z e I, trudu POTRA{;J dogonić grupę czoło-, ciężcy etapu udało się pokonać gru- chał tylko dlatego, aby drużyna je- towani, a każdy następny etap był

kł°m slto^em^iobTch'! czkach^ | wą ' W yŹrał 2 eta PV' ale w pozosta- j pę czołową o 8 minut. Muszę wie-! go nie odpadła z klasyfikacji. Nie dla nich treningiem. Ukończyli wy-

ści "Zatkał na drodze ? 7etkior|^ 0 ' 1 zawsz ® plasował się na mecie w j rzyć Rzeźnickiemu, że fatalna, wy- mógł zmarnować dorobku Pietraszew ścig, zawdzięczając nie tylko wielkie

kiestr^B /^orkiestr wieloosobowe "w' czo
*

owe J grupie i tylko na trasie Kra j boista i błotnista droga oraz ziąb i skiego, Napierały i Wandora i choć mu doświadczeniu, ale i uporowi. Li-

ków — Częstochowa nie obawiał się deszcz na etapie do Częstochowy zaciskał zęby z bólu — dojechał do piński niemal płakał, kiedy próbo-

wypuścić Rzeźnickiego, bo wiedział, odpowiadały mu, nio mniej jednak Warszawy. I wano zachęcić go już po II etapie do

źo samotny Rzeźnicki nie będzie w samotna jazda na dystansie' ponad A7ARC7YK.... . ( Wyćdlaniii 'si<&. Dętki jego tułały dziu

stanie odrobić przeszło 40 minut, 150 km w tych warunkach jest wy- ,

" y
, jedynym przed-

^

na3 palc6i al8t „Lipa" pilnie łatał

dzielących go od lidera wyścigu. Gro czynem imponującym. stawicielem Częstochowy. Jadąc z pe jc . kleij na etapach. Cała ta trójka
| chem i będąc słabszy od innych, zdo- swoim kolcźeńgkim { dżentelmeńskim

WEGLENDA, NOWOCZEK, pA. W się na wielki wystfekabyw ro- zachowaniem
^

się głęboko w

dzinnym mieście przyjechac do me- •
. . «„a.

nie tylko swemu talentowi, ale rów-

nież i szczęściu. Na dystansie 2.000

swój sposób chcieli wyrazić kolarzom '

km
^ ^

2 defekty
^

pełnej gali, były orkiestry chłopów-har-

monistów, były i wiejskie, proste, 3-oso-

bowe złożone z bębna, harmonii i

skrzypiec wszystkie chwytały za ser-

ce, wszystkie dodawały strudzonym ko-

larzom zachęty do dalszej, wytrwałej

jazdy i walki.

Organizatorzy poszczególnych etapów

prześcigali się w pomysłowości. Na jed-

nym etapie widniały po drodze w kilku

kilometrowych odstępach wielkie napi-

sy na szosie „Tempo", na drugim czte-

rojęzyczne „Niech żyją", na innych

oczekiwały na kolarzy dywaniki polnych

kwiatów na jezdni —

na wszystkich zaś

bramy triumfalne województw, miast,

miasteczek, wsi i organizacyj.

PROPAGANDA ROWERU

Wyścig miał zadanie nie tylko spor-

towe. Obok rywalizacji o pierwszeństwo

miał on również na celu propagandę ro-

weru, jako taniego środka lokomocji,

ktiSry pozwala tezybko wydostać się

człowiekowi pracy z dusznej, ciasnej

przestrzeni na otwartą, pełną słońca i

zieleni i pozwala mu poznać w wyciecz-

kach turystycznych piękno i zabytki

kraju.

Z tych milionów, które obserwowały

wyścig lub interesowały się nim, tysiące

przekona się do roweru jako do środka

lokomocji, a setki pozyska / '-ort

kolarski.

GDYDY SZWEDZI

NIE WYCOFALI SIĘ...

Po zwcięstwie nad zagranicą w wyś-

cigu W—P —W, kolarze nasi znów wy-

grali w Tour de Pologne. Wobec zdc

kompletowania Węgrów i Szwedów tyl-

ko Czechosłowacja znalazła się w po

bitym polu. Najgroźniejszym (przeciw-
nikiem byli Szwedzi. Kto wie jak po-

toczyłyby się losy wyścigu, gdyby nie

wycofał się as atutowy zespołu szwedz-

kiego, Olle Persson, którego los podzie-

lili później kontuzjowany Karlsson i

chory Persson Kjell. Węgrzy byli sła-

bym przeciwnikiem i już po pierwszym

etapie wiadome było, że nie odegrają

roli w wyścigu. Czechosłowacja starto,

wda w osłabionym składzie. Obecność

Yesely-ego, Cibuli, Krejczu i Bohdana

źny Olle Persson i Kapiak odpadli

na trasie, a Wrzesiński, którego od

Wójcika dzieliły po 6 etapach ledwie

2 minuty, znacznie oddalił się od

niego wskutek wypadku, a później z

dzinnym mieście przyjechać

ty w grupie czołowej, czym zrobił

ki rekord. Czwórka ta reprezentują- swemu miastu wielką radość

ca barwy Ruch — Hajduki przyjecha

ne przy tym jest podkreślenie, że

wszyscy oni ukończyli wyścig w ta-

powodu choroby. Wójcik, inicjator ła do Warszawy w komplecie, w ja-' STOLARCZYK I WOJCIESZEK kim stanie zdrowia, że mogliby je-

wielu ucieczek na trasie nie dyspo- k;m wystartowała ze stolicy. Weglen obok PAPROCKIEGO, którzy zabły- ch ać dalej. .

nuje końcowym zrywem. Pracuje na da, najlepszy i najbardziej doświad- snęli w zeszłorocznym Tour de Po- STARZYŃSKI może pochwalić^ się,

rowerze ekonomicznie i bez zarzutu. 020ny z tej czwórki oraz nie wiele logne, zwyciężając doświadczonych i że pokonał Bańskiego o 10 minut.

PIETRASZEWSKI leży do kola mu nast(?PuH c
y cichy i spokojny No- renomowanych zawodników i pląsu- Bański, to także jeden z weteranów,

rzy, którzy mieli najwięcej defektów woczek ' reprezentowali nadto zespół jąc się z różnicą ledwie sekund za ale przecież był aktywny po wojnie,

na trasie ale miał nad innymi tę
Pokka IIL Po TMyc°fimiu się Olszew zwycięzcą Grzelakiem, nie podołali Bański nie mniej od trzech wyżej wy

przewagę' że jest szybki Potrafił i skie ^° 2 drużyny, od pary tej, obok trudom tegorocznego wyścigu. Naj- mienionych miał na trasie kłopoty z

kilkakrotnie na jednym etapie do- ' edne Ś° 1 najsympatyczniejszych ko- lepszy z tej trójki Stolarczyk wyprze
^^

chodzić czołówkę, choć nieraz „ciąg- lar2 ?. ^akowianma MOTYKI zawisły dził Paprock.ego prawie o godzinę . KOMORNICZAK był Jedynym

nął" wiele km samotnie/prześcigając los ? narodowej. War- kwadrans, natomiast Paprocki był przedstawicielem Poznania który do

słabszych od niego Kiedy ją łapał
to Podkreślić zwłaszcza rolę nie- , gorszy od Wojcieszka ledwie 12 mi- Jechał do mety, podczas kiedy trzej

miał tyle energii, że musiał hamo- zu *> ełnic dysponowanego Motyki. Ton nut. pozostali wycofali się na trasie,

wać, aby jej nie rozbić. Ledwie od- te ' c
*

wórce nadawał, oczywiście, naj KRÓLIKOWSKI był nie tylko naj-

począwszy po pościgu, rwał się do bardzie ' doświadczony Weglenda, Ślą młodszym zawodnikiem wyścigu, alei

przodu, inicjując ucieczki. W przeci-i :5 fków nie om ' :n< ?ty liczne defekty, a najbardziej pechowym. Po tak cięż-

wieństwie do Wójcika, Pietraszewski' 1;ied
y

ich nfe mie l> na etapach, potra kiej imprezie, powinien zastosować

traci zbyt wiele energii przez niepo- fłli '' ak Weglenda i Nowoczek zajmo- się do rady lekarza i pauzować co- f^ 7 '

• - wać czołowe miejsca na mecie. , najmniej przez rok. Królikowski o- rJŁuAl 1 TUUKA, dwaj o:

| bok dużej ambicji i uporu posiada ta

NAPIERAŁA stanowi odrębny roz
lent

-
alc musi rozsądnie rozwijać.

trzebne ruchy na rowerze.

WRZESIŃSKI do chwili wypadku

był kandydatem do zwycięstwa, a

pociej, nabawiwszy się czyraków,

jechał z poświęceniem tylko dlatego,

aby ratować zespół narodowy i nie

tracić dlań dorobku uporczywej wal-

ki Kapiaka aż do chwili wypadku I chowoów
- Napierała wiele czasu mu

„Szpagata". Wrzesiński przewyższa! slał Poświęcić na trasie, aby zmie-

resztę końcowym finiszem i w zacię- n,ać d ^ tki oz 7 usuwać defekty rowe-

tej walce na mecie potrafił wygrać !ru " Gd ^y nie te wypadki, „ Tygrys^

3 etapy. I dałby się tak łatwo pokonać

I młodszym od siebie. Jego jedenaste

RZEŹNICKI był doskonałą aseku- miejsce w Tour de Pologne przynosi

racją Polski I do chwili wycofania mu zaszczyt, Skończył wyścig w ta-

się Kapiaka, Wiedząc o tym, że trój- kim stanie zdrowia i sił, że gdyby

ka Wójcik — Kapiak — Wrzesiński j wyścig trwał dalej — kontynuował-

jest od niego lepsza, pomagał im na i by go.

FINISZ WE WROCŁAWIU

IWANOWSKI reprezentował mło-

dą generację. Okoliczność, że wy-

trwał w wyścigu do końca i zdobył

doświadczenie, powinna być dla nie-

lo dalszej pracy.

TUORA, dwaj ostatni na

mecie. Obaj na ostatnich etapach je-

chali z obandażowanymi kolanami.

ur tirtz:
obok Lipińskiego walczył dzielnie na

trasie, a w Łodzi zaimponował, kie-

dy wygrał etap. Jeden z wielu pe-

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie JJ.

Wpłacać wyłącznie na adres Administra-

cji — Warszawa, ul. Mokotowska I

„Przegląd Sportowy", konto P. K . O . l -lł»

CENY OGtOSZEA

za 1 mm w tekSele szerokotet Iedne|
szpalty — 80 zt.

Wydawca: K. C. OMTUR. Warszawa

Redagujo Komitot

Redakcja i Administracja
WARSZAWA, MOKOTOWSKA

TE1EFONY: 8.70-01, 8.70-03, 6.82-51

Skrytka pocztowa 181

Skład: Drukarni» OMTUR, Warszawa

Tłoczono w Drukarni ,Robotnik" Nr. 1

B—53782 Weglenda i upada piertetsy na białą Unię mety na stadionie wrocławkim. Szccęśliwy pomysł skrócenia tobie drogi
i pojechania trawiUcm dal doskonały rem&flł. Feto API - Fnmekowiak

0 tym, jak się jeździ na rowerze, ale ' edn£
»

bo drugie kolano

1 jak należy się obchodzić z rowe-
b Yło spuchnięte jak bania — wytrwa

rem. Zakłady, że pierwszą ofiarą H do-końca. Tuora nie zawahał się

przebicia dętki będzie właśnie Króli- d »ć Lipińskiemu ostatnią dętkę, kie-

kowski nie miały pod koniec wyści- d Y tćn bez nadziei czekał na trasie

gu powodzenia, bo z góry było to f° wyczerf^niu swego zapasu,

wiadome. Ba, nawet jadąc na ostry
Z ZAGRANICZNYCH KOLARZY

start, Królikowski musiał zmieniać n^lepszy był Czechosłowak Vaverka,

dętkę. Początkowo srożył się na swó"j P'^? w ogólnej klasyfikacji- Dwaj

los, ale wreszcie tak przyzwyczaił PozostaIi: zb y{ młody jak na tego

się do swych defektów, że zaczął tra
rodza )' u wyścig Puklicky, oraz Pavlas

ktować je na wesoło. wyraźnie mu ustępowali. Kebrle, naj

STARZYŃSKI, TARGOŃSKI I LI- ^J* ^° 00 ^

PIŃSKI, trójka muszkieterów - wete- l^b 'J ^

łądka. i nie był brany pod uwagę w

klasyfikacji ogólnej. Kebrle zyskał

miano „żyły" dzięki uporowi, z jakim

pomimo defektów, jechał na etapach.

Zespół CSR charakteryzowało wyso-

kie poczucie koleżeństwa i współpra-

ca na trasie.

Szwed Widewall nie wiele ustępo-

wał Vaverce, podobnie jak i Ryd-

mark, drugi z drużyny szwedzkiej,

który ukończył wyścig. Nieznani do-

tychczas u nas kolarze szwedzcy ry-

cerskością, , koleżeństwem" i wysokimi
walorami sportowymi zyskali sobie

ogólną sympatię,

Madi był jedynym z piątki węgier-

skiej, który dojechał do Warszawy. Z

Polaków tylko Wójcik, Pietraszewski,

Wrzesiński i Rzeźnicki byli od nie-

go l«p?i. Pechowy Madi miał wesołe

usposobienie i z fwarzy jego nie scho

dził uśmiech nawet w najbardziej tra

gicznych sytuacjach, Zyfmunt .Weiss

jest poświęcić swoją... dłoń.

NIECO O CIENIACH WYŚCIGU
W Tour de Pologne imponował ro»

maeh organizacyjny, nie mniej jednak

należy podkreślić i pewne jego manka*

menty. Doskonałe, wysokokaloryczne je-

dzenie, wygodne kwatery, opieka lekar-

ska to jeszcze nie wszystko, es należy

zapewnie kolarzowi eiężko pracnjącem*

w wyścigu. Wyścig nie miał dosłateca-

nej ilości sprzętu, zapasowych, a

przede wszystkim dętek. Słyszę już gło-

sy, źe nie produkujemy jeszcze ani ro-

werów wyścigowych ani dętek, ehoi

produkcja dętek rozbija się tylko o brak

nici. Wszystko trzeba na rasie sprowa-

dzać z zagranicy.

Tour de Pologne miał protekcję naj-

wyższych włada w państwie i nie wy-

obrażam Bobie, aby władze te nie ułat-

wiły sprowadzenia tych części s zagra-

nicy. Brak dętek był utrapieniem wielu

zawodników, a Olszewski z zespołu na-

rodowego Polska 111 wycofał się na

końcowym odcinku trasy jedynie z bra-

ku zapasowych dętek. Wysiłek kolarzy

był zbyt wielki ,aby narażać ich na

przymusową rezygnację tylko z tego'po-

wodu.

Przed wojną towarzyszyły kolarzom

warsztaty firm rowerowych i zawodnik

miał wszystko do dyspozycji. Po przy-

jeździe na etap zaknraony czy zabłoco-

ny rower znikał w rękach mechaników,

a ran* wracał jak nowy. W ostatnim

wyścigu szereg kolarzy nie dospało wie-

lu godzin, bo musieli łatać czy sklejać

dętki, które i tak były w opłakanym

stanie.

Powie ktoś może, że ttego rodzaju

opieka byłaby dla kolarza czymś w «ro-

dzaju „mamki". Odpowiem na to: wy-

siłek kolarza, na trasie ToUr de Po-

logne jest tak duży, że zasługuje na to,

aby na etapie ktoś czyścił mu rower i

kleił dętki, jeśli nie mamy dostatecz-

nej ilości nowych zapasowych.

Odpowiedzi

I2eilalrc#f

Mieczkowski. 100 m
— 12,2 — 556, 400 m

59,4 _
444; 1500 m

— 5:22,1 — 3000; 110 m

pł. _ 22,1 — 261; 200 m
— 24,3 —4 54;

wzwyż — 134 — 332; tyczka — 200 — 190;

kula — 7,01 — 223; dysk — 23,98 — 297;

oszczep
— 26,06 — 208.

' Specjalnych obozów nie przewiduje 1I4.

O minimach klas poinformuje Pana zwią-
zek okręgowy.

W. Gtodkowskl. Szybkość początkowa
na 100 m wynosi wiaiciwie zero, a na

200 m w drugiej polowie wynosi ona oko-

ło 10 m. Tu leży tajemnica lepszej dru-

giej setki.

Mirowski — tyrardów. Nie pisza Pan

wyraźnie o któr# wyniki chodzi, iwlt —

Wicher 4:2 i 2:4; OKS — Świt 2:0 i 1:4;

Radoić — Wicher 6:0 I 2:2. Według ostat-

niej docyzji Zarządu WOZPN do klasy A

wchodzą 2 drużyny, trzecia rozgrywa mecz

z Ruchem (Piaseczno), który zajmuje przed-
ostatnią pozycję w tabeli klasy A. Do

nliszej klasy spada Zryw (Warszawa). Mo-

gą zaJSć jeszcze pewne zmiany, gdyż nio

wszystkie spotkania zostały zweryfikowa-
ne I kluby odwołują się do WOZPN o

zmianę decyzji.

ZZK — Poznań zespół ligowy. — Za

przesłane pozdrowienia serdecznie 1 ' dzię-
kujemy.


