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Czte?eclt sprawozdawców „Przeglądu" raportuje z Londynu
» st*ŁL-*

.w/

j^i^i*' j 4M

(ffieei Grajż&wsfci telefonu/e)

LONDYN, 25.7. (tel. wl).

^

jflEDZIELA, godz. 15. Przed gmachem Ambasady polsk
: e| ruch nieby-

wały. Za chwilę ma przybyć autokar z olimpijczykami. Przy wiezie ich

ze wsi, aby potem obwieźć ich po mieście i pokazać Londyn. Jest to już

ostatnia okazja.

— Więcej ich jur , nie wypuszczę. Wieś od poniedziałku zostanie zamk-

nięta. '
.;. ,;• „

:
er' v.rciecaek ani wizyt — oświadcza pułk. Szęm-

Inż. Przeworski już od samego rana jest na nogach. Trzęba przecież do-

wiedzieć się, kiedy i gdzie przybędzie statek „Lech". Nadto nalęży załat-

wić (szereg formalności, związanych ze zwolnieniem z cła paczek żywno-

ściowych- A to nie jest bynajmniej sprawa łatwa. Dziś jest niedziela,

a każdy wie, czym jest niedziela dla . Anglika. Nikt nie chce pomóc, ani

pąłceljp tuszyć). Kajakarze mają przybyć dziś wieczorem. Zc-
_"r.ną oni za-

wiezieni do wsi olimpijskiej, gdyż kwatery przy torze Hanley jeszcze nie

są gotowe. Tak więc będzie kłopot z pokonaniem szalonych przestrzeni.

Nie wiadomo również, gdzie zostanie złożony sprzęt kajakarzy. Zresztą

wszystkie te sprawy zostaną dziś wieczorem wyjaśnione.

'"25 lipca Londyn (Obsł. wł:). Od-

było -się tu logowanie pierwszej run-

dy - olimpijskich rozgrywek w piłca
nołflf}.
Grają: Egipt — Dania

Anglia — tire albo' Holandia

Francja — Indie

Luksemburg albo Afganlslan—
Jugosławia
Chiny — Turcja
Szwecja t- Ausłrła

Korea — Meksyk
Włochy — USA

— Gdy mnie zobaczyli moi znajo-

&^w<od*9*rie.^ ijfcat$tvaT 1 >• różnych,

krajó.w, byłem; >oblężońy opowiada •

inż." Przeworski,. Jugosłowianie, któ-

rzy przywieźli-22'piłkarzy, poważnie
• rityślą o złótym -więdalu. •JeJlrdofyfze

j pójdzie, po igrzyskach pojadą .eto

j Szwecji, a' stamtąd wprost do 'Polski

i na międzypaństwowy mecz.- i

| ' Drużyna jugosłowiańska, która przy i

będzie na Igrzyska Związków Zawo-

dowych do Polski, będzie absolutnie'

różna osobowo od reprezeoacji pań-

stwowej — opowiada inżynier, — No

j i jeszcze jedno? Austriacy zwrócili

się z propozycją, że na przyszły rok

gotowi są przyjechać na mecz,

KŁOPOTY Z TOALETĄ

i Za chwilę wpadają nasze panie 0-

limpijki. Są jeszcze w codziennych

przegrywa w

ze Sperling 4:6,0:6/1:6
SZTOKHOLM, 25.7 (Tel. w!.). Tur- berg (koło Goteborga), po czym w pią-

Jicrólm aleja, wiedzie do uirót stadionu'. Olimpijskiego w Wembley. Juztlzi-

siaj, kilka dni przed rozpoczęciem Igrzysk, na stadion '

suną korowody •. aut

wioząc ciekawych uiycieczkowiaów Fotografia brytyjska

niej tenisowy o .międzynarodowe mi-

strzostwo .Szwecji rozegrane.. w Baastad

przyniósł rakietom polskim pewne suk-

cesy. Najlepiej' spisała się Jędrzejowska,

która w grze pojedynczej pań dotarła

po półfinałowym zwycięstwie nad Sum.

mers (Płd. Afr.) 6:3, 6:4 do finału. W

finale spotkała swą starą przeciwnicz-

kę — Dunkę Sperling - Krakhwinkel,

z którą jędnak przegrała 8:6, 0:6, .1:6.

W grze mieszanej para Jędrzejewska
— Skonecki wyeliminowana została

przez parę duńsko • szwedzką Sperling
— Rohlson 4:6, 6:1, 3:6.

Skonecki odpadł w pierwszym kole

przegrywając ze Szwedem Stoękenbęr-

giem. Poprawił się ^jednak w grach po-

cieszenia, w których zdobył mistrzostwo

bijąc.. w ,, finale wicemistrza.- Norwegii

Ifestena, 6:3,- 6:1..

Bełdowski, który odpadł również
-

w

;Łszyinrtvk«ł^;|e«J, ,»v iuraie^'^>1ql<fM^

nią z ninięje^^m 6zczęściem, J
. . pr!5egry-

wając . w, półfinale .'z jednym. z,.Nęnye

gów 0:6, 1:6. -

. Zawodnicy nasi .grają we wtorek, i

środę mecz z reprezentacją 'miasta Var-

tek, sobotę i niedzielę walczą w meczu

Sztokholm — Warszawa,

nie zawi w Hadze

Korei uciekła
z

HAGA, 25.7 (Tel.. wl.) . Już to trzeba do kraju. Ustosunkowanie się gospoda-ły dotrzymać kroku przeciwniczkom,

przyznać, że nie mamy szczęścia z orga-! rzy raczej... zimne. z którymi, w zwykłej • formie powinne

sukienkach. Wajsówna nie mogła się nizowaniem ekspedycji zagranicznych. ! Trzecią plagą okazała się komisja sę- dać sobie radę. '

zmieścić w spódnicy, uszytej w War-j Ofiarą błędów w tym kierunku padły dziowska wybitnie stronnicze pozosta- Drużyny podzielono na następujące

szawie. Mundury nie nadawały się i teraz <jla odmiany fioręcistki, które jgea aż nazbyt wyraźnie pod wpływem trzy grupy: . I. St. . Zjednoczone,

Bar tali
wytyrcał

Tour de France
* PARYŻ, 25.7 (Obsł. wł.). Giganty»

ny wyścig kolarski Tour de France zo-

stał w dniu dzisiejszym zakończony.

Ostatni etap Roubaix — Paryż długo-

ści 286 km wygrał Włoch CorrierL W

klasyfikacji ogólnej zwyciężył Bartałi

(Włochy) — 147:10:36,' 2) Schotte

(Belgia) — 147:36:52, 3) Lepeblie

(Francja), 4) Bobet (Fr.) .

| W; klasyfikacji .: drużynowej . wygrali"

Belgowie •' przed"' "pierwszym • zespołem

francuskim. '

Nasza Wajsówna będzie.miała w rzu

cie, dyskiem jedną egzotyczną, lecz miej !
_

Nie wzięłam swojego, gdyż my-

my nadzieję, . niegroźną konkurentkę, tlałam, że waga bagażu w samolocie

Jedyna zawodniczka w reprezentacji Ko [ będzie mocno ograniczona.

również ani na Nowakową, ani na
' ubiegłego wtorku wybrały się do stoli-

Sinoradzką. Teraz są na gwałt prze- j cy Holandii, do Hagi, gdzie w sobotę i

rabiane na miejscu. Ale zdaje się, że , „jedzielę odbywały się mistrzostwa świa j

dla Wajsówny trzeba będzie szyć spó, ti w 8zermierce kobiecej,

dnicę na nowo, Przyjazd nastąpił znacznie później, |
— Dopiero dziś dostałam oszczep n{. przewł(]ywnn0. Ekspedycja znalazła

do treningu — skarży się Sinoradzka. g . ę bowiem w Hadze dopiero w piątek '

— Już jest wszystko w porządku
— mówi płk. Szćfoberg. Kupiliśmy

dwa oszczepy.

Nowakowa jak wiadomo skoczyła

rei to dyskobolka Pak - Pong - Shik, 17

letnia dziewczyna, która rzuca w gra-

nicach 38 metrów.

Pak - Pogh • Shik była przez pierw-

sze parę dni pobytu w Londynie bardzo na treningu .5,50 m.'

nieszczęśliwa. Ulokowano ją w hotelu, | — Najgorsza ze skoczni treningo-

ale mała Koreanka nie zna ani słowa w wych tutaj "jest chyba .najlepszą ze

języku angielskim i czuła się bardzo wszystkich naszych skoczni w kraju

osamotniona. Zdenerwowała się wresz-1
— mówi Nowakowa.

cie i zabrawszy manatki przyjechała ' Nasze panie rozlokowane są w szko

taksówką do obozu męskiego w Uxbrid le św. Heleńy.

ge, gdzie mieszkali jej koledzy. j — Nudzimy się tam jak mopsy
—

— Nie wrócę do hotelu— oświadczy wtrąca Wajsówna. Dla zabicia czasu

ła po- koreańsku — róbcie co chcecie, zaczęłyśmy' któregoś dnia- tańczyć ma

muszę-mieszkać razem z rodakami!

Po długich targach i dyskusjąch zna-

leziono wreszcie wyjście. Małą Kórean-

kę ulokowano w kwaterach żeńskiej- ob-

sługi obozu i teraz Pak - Pong - Shik

trenuje zażarcie, aby zdobyć dla Korei

pierwszy medal w lekkoatletyce- żeń-

skiej.

o 15-ej popołudniu. Podróżowała ona

dzięki fałszywym informacjom dookoła

całych Niemiec nie mając możliwości

odpowiedniego odżywienia się,

W Hadze spotkał Polaków pierwszy

afrónt. Na dworcu nie było nikogo, kto

by ich przyjął i zaopiekował się. Wy-

nikło to, jak się wydaje nie tyle z nie-

uprzejmości, lecz z fałszywej informa-

cji, jakiej Holenderskiemu Związkowi

Szerm. udzieliło własne Ministerstwo

Spraw Zagr. zawiadamiając, że nie przy

znało wizy ekspedycji polskiej. Tym

większa konsternacja, gdy Polacy zja-

wili się po losowaniu, w którym nie-

słusznie ich scratchowano. W rezultacie

trzeba było zmienić losowanie w ten

zura, co wywołało wielkie zaintere- sposjjb, że Polaków przydzielono, jako

sowanie wszystkich mieszkanek. "Bo dartego partnera, do pierwszej grupy,

tej cbwili jeszcze nie mamy tłumacz-
^

sum;e znalazło się w Hadze dziesięć

amerykańskim, co spowodowało nawet Szwajcaria, Polska, Dania, II. Austria,

ostry protest ze 6trony Francuzów, po- Belgia, Anglia, III. Węgry, Francja,

krzywdzonych orzeczeniami. Organiza- Holandia. '

cja przez cały czas na bardzo złym po- Wyniki prżedbojów były ńaśtępują-

ziomie, równięż walki nie stały na ocze ce: Stany Zjednoczone — Szwajcaria,

kiwanej wyżynie. , 10:6, Dania, t-*Polska 14:2, Ameryka

Polki drużyqowo niestety przegra-
— Polska 9:7, Dania i— Szwajcaria

ły. Okazały się one znów nieopano- 11:5,

wanym kłębkiem nerwów i nie uinia- (Dokończenie na str. 2-ej)

Kolorowe
kłopoty
mieszkaniowe

Anglicy mają poważne kłopoty z (do-

kowaniem szeregu ekip olimpijskich.

Trzeba zresztą podkreślić, źe sami na-

warzyli sobie piwa. Do Londynu przy-

były najpierw egzotyczne ekipy * Indii,

Burmy, Cejlonu, Australii, Gujany' itd.

Ulokowano je pierwotnie w wiosce olim

pijskiej w Richmond, w kwaterach za-

rezerwowanych dla innych narodów.

Obecnie Komitet Olimpijski zarzą-

dził przeniesienie szeregu ekip do przy

gotowanych specjalnie szkół; na jednym

z przedmieść Londynu. Szkoły są przy-

gotowane, to prawda, ale na nowych

kwaterach brak jest urządzeń treningo-

wych. Zarządzenie to dotyka- przede

wszystkim zespoły egzotyczne, które

podniosły krzyk, że dzieje im się krzyw

da i że głównym motywem przeniesie-

nia jest kolor skóry ich zawodników.

_
LESNEVICZ - MILLS

LONDYN,. 25 .7 (Tel. wł.) . jutro od-

będzie się sensacyjny mecz o mistrz !

stwo świata w wadze półcipżkioj . pon.rę

dzy Łe.snevi»qhem i Millsem. Wszystkie

bilety W liczbie ponad 40 tvs. * zostały

rózsprsedanCi Ujawniono., że Lesnevitch

hg'38 godzin przed meczem miał — >d

wagę 3 funty (półtora kilo). Dnjr. to

duże niożllwofci MiMjtiwi. DuJn • j .

dyne.

ki, Rolę tę spełniała Polka - Ame-

rykanka Kaszubska, ale ta przeniosła

się na inną kwaterę.

Oczywiście, że Amerykanki są naj

modniejsze na defiladzie i do swych

kurtek szykują suknie długie aż po

same kostki? My jednak nie pójdzie-

my ich śladami ~ uśmiecha się Waj-

sówna. Gdyż mamy ładniejsze nogi.

Ż LEKKA PONAD 16-CIE

Łodzianka jest zresztą we wspania

łym humorze, gdyż dostała Ust od

swego męża. Rzucała ona w czasie

treningu w okolicach 40 mtr..

Powracając jcszcze do kwnUry W

(Dokończenie na str. 2cj)

państw rozstawionych w trzech grupach.

Nieszczęśliwa jazda nie zakończyła

bynajmniej kłopotów naszych szermie-

rek. Okazało się, że nie przygotowano

im kwater, co w przepełnionej Hadze

nie jest problemem łatwym do rozwią-

zania. W rezultacie kierownik ekspedy-

cji zamieszkał "osobno, przygodnie u se

kreiarza Związku Szermierczcss, a pa-

nie w szóstkę w jednym pokoju hote-

lowym.

Z wyżywieniem również było bardzo

niekorzystnie, gdyż ekspedycja zaopo- j

;v::}V się W niedostateczną ilość pienię-

daj, lak, żc zaiirar.a suma wy-.Urs.sy za- .

ledwie na... znkup biletów powrotnych 1

Plywc.lnia w Wembley, gdzie początkowo roigrańy będzie olimpijski turniej pływacki, a po'~ri v.:r.iiej boksertlti. Bok-

scizy »i;*e masz? ob:;iv:aó. się niespodziewanej kipieli, zbudują specjalna phiformę na. której ustawią

ring Fotografia brytyj ha



Str. 2 PRZEGLĄD SPORTOWY
Nr. 60

T&cBes&sz 7ie#eiiiei!/slr« donosi:

Lekkoatleci ośrodkiem głównego zainteresowania Londynu
LONDYN, 25.7, (tel. w!.).

Największym zainteresowaniem cieszą się lekkoatleci. Świat sportowy

nastawiony jest na wielkie osiągnięcia w dziedzinie skoków, rzutów i Bie-

gów. Mówi się powszechnie, że zwycięzcy będą musieli przerywać taśmy

w czasach conajmniej rekordów światowych. Innego zdania są specjali-

ści — trenerzy, kierownicy ekspedycji itp. Najbardziej chyba miarodajną

będzie opinia amerykańskiego trenera zespołu USA Cromwella, który

w rozmowie z dzienn ! karzami podczas treningów na bieżniach w Uxbridge

oświadczyli „Liczę na nasze zwycięstwa w wielu konkurencjach, ale me

spodziewam się rekordów. Najbliżsi rekordu światowego będą sprinterzy

w biegu na 100 m, ale żaden z nich nie powinien przekroczyć fenomenal-

nego czasu 10,2. Bieg ten będzie niezwykle emocjonujący i na linii mety

zobaczymy zbitą stawkę-zawodników, a o zwycięstwie zadecyduje loto-

graiia".

- Kogo typować na zwycięzcę? Czy j czą, robią gimnastykę. Zaimponować

szybszego od Owensa Pattona, który j mógł zwłaszcza skoczek w dal — Stee-

jnimo wszystko przegrał eliminacje w le. Jego koledzy twierdzą, że podczas

walce z 31-letnim Ewellem, czy może Igrzysk zrobi niespodziankę wielkiej

Dillarda, który biega w czasie rekordu 'klasy — pokaże jak się osiąga długość

Owenouwkiego. Spodziewam aię raczej j rekordu Owensa (8,13). Jest on jedy-

sufccesn Pattona, stonriasn jednak na je- nym człowiekiem, który w raku bieżą-

go młodość. Nie byłoby dla minie żadną ! cym przekroczył 7.90 .

niespodzianką i jego zwycięstwo na 200 1 Opowiadano mi jak wczoraj Wint . well jegt i chgmie udziela in-

in. • Tyle Cromwell. | przebiegł 440 jardów w czasie 46 ne- fopmacji Zmv0 J^a Cochrane znają w

Widziałem Dillarda podczas treningu, kund, ale wszyscy racaej wróżą zwycię- L^y doŁrze. Osiągnął on tu w 39 ro-

Miły, uśmiechnięty weaołek, trenuje spo stwo na 400 m McKenleyowi (jamajka). ku
^

52>7 na 440 japdów przez plot.

koj nic, ale z jakąś dziwną tiaciętością,
1 KONKURENT ADAMCZYKA

ki'tc wiele mówi. Nie wróży on sobie ' Miiłe wrażenie robi siedemnastoletni

5ii.kcc.sLi, twierdzi, że są lepsi od niiego. młodzik, Bob Mathias, przyszły kionku-

arohi wszystko, aby wyjść z walki | rent naszych 10-bojowców, niespodzie-

jak najlepiej. Dillurd jest poza tym jed- . wany zwycięzca 10-boju podczas elimi-

inym z najlepszych plotkarzy świata. — | nacji w USA. Ten początkujący eawod-

Miał on już wielokrotnie czas 13,7 na nik pobił takich rutyniarzy, jak Mond<

Mathias na pewno nie zdobędzie

zwyaięistwa w żadnej konkurencji dzic-

sigei oboju, ale będzie w ogólnej klasy-

fifcacji pierwszy — tak przynajmniej

twierdzi Dan Ferris — sekretarz awiąiz-

ku lekkoatletycznego Stanów Zjednoczo-

nych.

W rozmowach na terenach treningo-

wych jedynym tematem jest lekkoatle-

tyka, a zwłaszcza biegi. Na wołoiwej skó

rze nie spisałby tych wszystkich pro-

gnoz, przypuszczeń i nadziei, jakie wy-

powiadają tu przedstawiciele wszystkich

nacji świata. Każda konkurencja staje

się problemem, rozsłrząsaiiym w długich

dyskusjach. Padają dziesiątki nazwisk,

w których można saę zgubić. Co ukaże

się jakiś lekkoatleta w polu naszego wi-

dzenia, już krążą nowe wersje. Włośnie

przebiegł Roy Cochrane. Były mil owiec

angielski, Bainks, który rbccr.ic je-st

dziennikarzem sportowym, sprowadza

rozmowę na jego temat. Trener Crom-

Dziennikarze amerykańscy pocieszali

innie mocmo, zapowiadając zmazanie na-

Tm Friedrich telefanujei

W budynkach po dywizjonie 303
mieszka polska ekipa olimpijska

Lpndyn, 25. 7. (Tel. wł.) | żym maszcie powiewa flaga Olimpijska.

Wioska olimpijska, w której miesz- i Na 10 mniejszych masztach powiewa-

ka ekspedycja polska, znajduje'ją na razie tylko 4 flagi: Brazylii, Por-

się na zachodzie Londynu; Są to budyń-' tugalii, Południowej Afryki i Polski.

zwiśka Kusego
^

listy rekordów olim- j H w któr >' chw <?zasie mieszkali Ta ostatnia ^la uroczyście wciąg,

pijdrich. Rozmowy prowadzono na te-
lotIuc

y P»^ ze «^«nego dywizjonu | ^^

na maszt nastepnego dMa po n>.

maty inne: rauty. Co mogą zrobić do- 303. Polakom został przydzielony jed-j Przy podniesieniu byli
j u J• 1 o-Ti 1 iMiraetrowv murowonv budvrmk Nip , , ., „

obecna: ppłk. Szemberf, ppłk. Czar-skonali zawodnicy włoiscy?' Przecież' nopiętrowy murowany budynek. Nie

Tossi rzuca dyskiem na odległość pra- j wszystkie narodowości są w tym szczę-

wie rekordu świata. W Peruggi miał wy ( śliwym położeniu, gdyż niektóre będą

nik 54,78, a Taddi miał w młocie 55,31. | rozmieszczone w drewnianych barakach.

Wiedzą o wynikach Węgrów, u których j Zawodnicy mieszkają po czterech do

Nemeth miał w młocie 59,02, a Klics pi?"" w dużych jasnych pokojach. —

49,64 w dysku. Wszystko jest czyste i świeżo molowa-

i ne. W wiosce znajduje się urząd poczto-
Amerykainie boją się o swego mistrza

Bejuncła, ale wróżą zwycięstwo Ericsso-

nowi (Szwecja).

Rozmowa się urywa. Nie jest to już

interesujący temat dla moich rozmów-

ców. Jeszcze Anglicy występują'ze swo-

wy, kilka sklepów, kawiarnia, przychod-

nia lekarska, czytelnia t aparatem radio-

wym i telewizyjnym, krawiec, pralnie

itp.

Szermierze i bokserzy będą mogli tre-

nować na miejscu w obszernej hali gi-

110 m, co jest przecież wynikiem rekor-

du światowego.
Podczas treningów widać było nie-

zwykłą pracowitość lekkoatletów kolaro

wych. Wszędzie ich pełno. Biegają, ska-

fcchein i Simmoms. Jest to typowy talent

nie spotykany chyba na świecie. Skąd

taki młodzik mógł opanować tyle trud-

nych konkurencji. Zwłaszcza, kiedy je

mógł opanować?

Wig

Olimpijski cocktail
Rasowa wada Woodersona

Londyn 2S.VII (Tel. Wl.)

Meli Patton świetny sprinter amerykań-
ski wydal wczoraj 4 tunty na rozmo-

wą telefoniczną za iwą piękną ioną w

Lo» Angeles z okazji jej urodzin. Miejsco-
wi znawcy przepowiadają zwycięstwo
„czarnego niebezpieczeństwa" Murzynów

—

w sprintach i sprintach przedłużonych
oraz w plotkach. 100 — 200—400i800m

paść mają pastwą „Czarnego luda". Poza

Amerykanami wielo do powiedzenia będą
mieli Jamajczycy, Herb Me Kenley I Artur

Wint oraz Trynindadczyk — Donald Bailey.
Plotki będą zapewne domeną Amerykani-
na Hanisona Dillarda.

Prawdopodobnie jutro Amerykanie, przej-
dą generalną próbę na bieżni olimpij-
skiej. Stara się bardzo o to Ich główny
trener 68-lstni Dean Cromwell.

nie był

Cromwell w cząsia podróży drużyny
olimpijskiej statkiem był celem ataków

różnych amerykańskich oficielli, gdyż nia

pozwolił zawodnikom trenować na pokła-
dzie. Oświadczył on malkontentom: „Jfl .

wiem ^am-ra -mam robić". Wolę by za-

wodnicy npłykali się świeżego morąkiego
powietrza " mlait odbijać sobie "piąty 0

twardy deck.

Pobratymcze naroJy utrzymują ze sobą
zażyłe stosunki nietylko w Świetlicach I

budynkach mieszkalnych, ale I w kuch-

niach. I tak: skandynawskie kraje mają
wspólną kuchnię. To samo dzieje się z

południowymi amerykanami I Włochami

oraz Francuzami i Bolgaml. Australijczycy
nie chcieli wyprowadzić się na polecenie
komitetu organizacyjnego z Richmond

Parku do innego podlejszego obozu. Tar-

gi trwały kilka dni i dopiero osobiste

przypomnienie im przysięgi olimpijskiej
przez lorda Burghleya odniosło właściwy
skutek.

•

Piłkarska reprezentacja Jugosławii ma

chrapką na tytuł olimpijski. Jeśli zdobę-
dzie go wówczas pojedzie na długotrwa-
łe tournee skandynawskie. Kierownik Ju-

gosłowian sądzi, że najgroźniejszymi ich
P

,

rZeC !r. ,k
,

am ' Południowi Ameryka-
"" Egipcjanie Turcy 1 Szwedzi.

ki. Dziś nadal jest potęgą. Miał ostatnio

51,7 na 400 m i ezas ten zawsze może

powtórzyć.

NA PUŁAPIE REKORDU

Tyozikarz amerykański Mooroom, tre-

nuje skoki już prawie na pułapie rekor-

du światowego. Widziałem jego skok

4.37 — wziął tę wysokość bez trudu. —

Pamiętać trzeba, że Meaidowsowi wystar-

czyło w Berlinie do zwycięstwa 4.35. —

Moorcoim skakał tę wysokość wielokro-

tnie. Opodal skakali Amerykanie wzwyż.

Trzeba było widzieć ten spokój przy

przechodzeniu poprzeczki, znajdującej

się na wysokości 198 przez specjalistę

trójskoczka, Albensa.

Osiemnastoletni McGrerw kazał pod-

nieść poprzeczkę ina 201 i skoczył tę

wysokość za trzecim razem. Do 180 ska-

kał on w spodniach. I

WIERZĄ W HANSENNE j

Na temat 'biegów ponad 400 m Ame-

rykanie mówią niechętnie. Dają wielkie

szanse na zwycięstwo w biegu na 800 ni

rro^yemu .rekordziście, Jfr anęueowi. Jląn-

serme, żałują, że nie będą mogli pów^ó-

rzyć sukcesu berlińskiego, kiedy. 800 m j

wygrał ich Woodruff. Spodziewają się '

nawet podwójnego sukcesu Hansenne,

bo typują go i na 1.500 m. Nie wierzą

w Sl randa.

W biegach długich zapowiada się na

sensacyjny pojedynek Heino —Zatopek.

iini obietnicami i nadziejami — boleją anmastycznej. Lekkoatleci jeżdżą natrę-

i:vrl tym, że «pośród 24 konkurencji o- ning na boisko odległe od wioski o

limipijskich w lekkoatletyce mają szan- mniej więcej 30 minut drogi eamocho-

se tylko w trzech: w maratonie oraz w

chodzie na 10 i 50 lys. metrów, ale to

zinów nie interesuje ńas. Cromwell mó-

wi jeszcze o jedzeniu —

zawsze o jedze-

niu; przytacza liczby ton żywności spro-

wadzanej z Ameryki do głodnej Anglii,

ujawnia siwoistą sensację:

„Będziemy mieli własne lody, przy-

wożone będą ze Stanów drogą lotniczą.

Nikt nie ma ta>kich „Ice creom", jak u

nas —dodaje. — A lody to podstawa

samopoczucia zawodników-Yankesów".

dem. W biurach, wioski pracuje- dużo

kobiet: żony i narzeczone ńaszych za-

wodników, mogą być jednak spokojne,

gdyż do budynków zamieszkałych przez

ekspedycję wstęp dla tych pań jest

wzbroniony.

Wstęp do wioski jest strzeżony przez

policjantów. Zawodinicy mogą przyjmo-

wać wizyty z miasta za uprzednim ze-

zwoleniem kierownictwa, które wydaje

przepustki. Odwiedzających przyjmuje

się w specjalnie na ten cel przygotowa-

nym budynku lub w kawiarni. Na du-

nik, ppłk. Górny oraz wszyscy polscy

zawodnicy. Kierownik obozu, mjr. D<t

ves w krótkich i serdecznych słowach

powitał -Polaków, zaznaczając, że w cza-

sie wojny dowodził garnizonem bonir

bowców, w którym służyło wielu Pola-

ków. W tym okresie nauczył się ich Ce-

nić i szanować. Z dumą podkreśliły że

odznaczony został orderem Polonia Re-

stituta.

Wyżywienie, jakie otrzymujemy, jest

smaczne i obfite, lecz przyrządzone na

sposób angielski, nam mało odpowiada-

jący. Poza tym kolejność dań sprawia

(niektórym kłopot. A panie, podające do

stołu wprowadza na pewno w zdumio.

•me, gdy melony podatne w pierwszej ko>

Iejnoścd, spożywamy na końcu obiadu.

Wieczorem 23 bm. przybyli do wioski

nowi goście: Jugosłowianie i Gzechosło-

wacy. Ekspedycje obu tych narodów lir

czyć będą około 140 osób. Na raizie

przyjechali tylko czescy kierownicy l

jugosłowiańska drużyna piłki nożnej.—

Obsługa domków — lo studenci utówer

sytełów angielskich. Jest pośród nich

kilka Polaków.

Kłopoty i radości naszych Olimpijczyków
(Dokończenie ze str. l^j)

Ale oczywiście nie zwracamy uwagi limpijczyków dostaje codziennie po ?•

na wyniki.

Zdaleka poznajemy okrągłą postać

króla sędziów Zapłatki:

ZAPŁATKA W NOWEJ ROLI

— Obejmuję kierownictwo nad kti-

dnej -pomarańczy i 2 jabłka.
— Có tam słychać u bokserów —

pytamy Sztama.

KOLCZYŃSKI • GUWERNANTKA

szkole św. Heleny, ło nie wszyscy są

zadowoleni. Holenderskie kierownic-

two przejrzało kwatery, pokręciło

głowami i więcej się nie pokazało, W

drużynie jadącej na zwiedzenie Lon-

dynu brak jest 2 osób: Gierutty i Ło-

mowskiego. Obaj woleli zostać w o-

bozie, odpoczywać i spać. Łomow-

ski na serio zabrał się do roboty, ai

'fakt pozostaje, faktem, że w czasię ... . . , . . . ; .v

rzutów treningówych z lekka ^

<wi?zym.^w.^zu dla roz-

kracza 16-kę.

Wszystko w porządku. Kolczyński,

który chyba najwięcej świata ,zwie-

chnią dla naszych zawodników. Je- j uważa, że wszystkich swych ko

stem przecież w tej dziedzinie wiel-; Jegów musi uczyć bon tonu. Przezwa

kim specjalistą. Będę miał jako po; _ np więc ...Pa^em,,. Bon tonem".

mocniką miejscowego , kucharzą. Od- r niędzielę rano odbyliśmy leciutki tre-

— A jak się powodzi 10-boistom

na treningach — zapytujemy Kuźmic-

kiego.

—• Bardzo dobrze odpowiada. —-

zbyt wielki
by Igrzyska znalazły właściwy resonans

LONDYN, 25 .7 (Tel. wł.). Londyn czasem obok stadionu olimpijskiego

nie, Włosi,

Wiele hałasu czyni kwestia, który z lek-

jest zbyt wielki jak na Olimpiadę. Ta-

kie zdanie słyszy się zbyt często nad

Tamizą.

Zawodnicy narzekają, że mają

za daleki spacer na boisko treningowe.

Dziennikarze skarżą się, że mają utrud-

nioną pracę przez brak kontaktu z za-

(Dokończenie ze str. 1-ej)

1

W drugiej grupie: Anglia — Belgia

8:8 (Anglia więcej dwa trafienia), .

-

,-

Austria - Belgia 10=6. ,

^^ ^ [ wodnikami. Wiadomo przecież, że w

W trzeciej gTupie: Węgry — Holan * pochodnią. Proponowano słynnego bie-' w5el{tim Londynie mogłaby się pomie-

dia 12:4 (Węgry wystawiły drugi 9acza Sydneya Woodersona, najwybltniej- ścić cała ludność Skandynawii. Trudno

skład), Francja — Holandia 11:5. i ""fi
_

Ale
.

niez,e 9° nie więc wymagać, aby w wielkim mrowi-wyszło, gdyż antropolodzy uważają, ie

Do półfinału zakwalifikowały-się:' i- 1
- 'VPowym |ntere80Wali si<? olim Pia ^-

Francja, Węgry, Dania, USA, Anglia, I Z^TL?TM TMi "

Austria.

W finałach uzyskano następujące

wyniki: Francja — USA 10:6, Węgry
— Anglia 11:5, Dania — Austria 10:6,

Węgry — Austria 9:7, Dania — Sta-

ny Zjedn. 11:5, Francja — Anglia

12:4, Dania — Anglia 12:4, Węgry —

Francja 8:8 (Węgry dwa traiienia wię

bardzo przez Anglię rasowych teorii, wy-
! glaszanych przoz małego kuternogę Goe-

belsa?

Wielu Anglików będzie maszerować pod
obcymi sztandarami. Trenerzy piłkarscy-
Egiptu, Danii, Holandii i włoch, będą no^

sić nie angielski strój olimpijski. W związ-
ku z tym prasa brytyjska rozdziera szaty,
ie należy tych wszystkich trenerów nie

wypuszczać z Anglii I zmusić Ich do ro-

cej), Węgry — St. Zjednoczone 12:4, boiy, ku chwale brytyjskiego Iwa.

Piłkarska drużyna Anglii niespodziewa-
nie otrzymała 100 funtów na swe wydatki.
Prawy pomocnik Letham z zawodu nau-

czyciel, otrzymał od swego ucznia, "dżo-

keja wskazówkę, by postawił na konia
Rosebank. Piłkarze zebrali 5 funtów a Ro-
sebank wygrał I płacono za niego dwu-
dziestokrotnie.

Hanssena, doskonały średnio-

dyjtansowiee francuski pobiegnie na 1500

Austria — Anglia 10:6, Dania —

Francja 10:6, Stany Zjednoczone —

Austria 8:8 (St. Zjedn. jedno trafienie

więcej), Dania — Węgry 9:7, Austria
— Francja 10:6, St. Zjedn. — Anglia

10:6.

Ostateczna klasyfikacja: i) Dania,

2) Węgry, 3) Francja, 4) Austria, 5)

Stany Zjednoczone, 6) Anglia.

W niedzielę odbyły się zawody in-

dywidualne, do których stanęło 24

zawodniczek. Przyniosły one piękny WpTnr„„.u,
--

sukces Nawrockiej, która zajęli trzl

cie miejsce. Mistrzostwo zdobyła Ho | 'etnl komandor Chiskolm. Irlandczycy przy

lenderka Pecreve przed Szwajcarką: wieźli za ,ob <! 20 tys. Jaj 5 tony wołowi-

Bomad. ny 'P 6 ' ,on
y

!era I tonę bekonów.

Nawrocka przegrała tylko 3 walki. Treningi nie wszytklm wychodź, „a

Była ona tylko o jedno trafienie gor- krowie .Australijski zapaśnik Purccll pod-
sza od Szwajcarki i dlatego zajęła' cza

*
walki "eningowej z Amerykaninam

trzecie miejsce. Sędziowie nawalili^'i ^«""ml.v!".!®®^,'* 2
,

,a ^ a
.

4 TM 0,łu -

jej jedną walkę.

Marcel

ystanso
<800m.

Sprawa ewentualnego wyjazdu Na-'

wrockiej do Londynu zależy od decy-1

zji kierownictwa ekspcdycji naszej w

Londynie. Nawrocka naogół podoba-

Zamiast mostu amorykanin złamał mu ra-

nie I Purcell odpoczywając w szpitalu,'
nie będzie mógł brać udziału w Olimpia-
dzl. Warto było jechać z Australii.

tąd Londyn jest zbyt daleki od gorącz<

ki olimpijskiej, W City nie wisi ani je-

dna flaga z pięcioma kołami. Być mo-

że, że brytyjczycy uważają, że przyjdzie

czas jeszcze i na ten luksus. Narazie

tylko w mieście spotyka się nieliczne

afisze, witające przyjezdnych olimpij-

czyków.

Przypominamy sobie jak to Ber-

lin tonął we flagach międzynarodo-

wych, jak to na ulicach spacerowała spe

cjalna obsługa schutzmanów, którzy

czuwali nad regulacją zwiększonego ru-

chu. Ale nie trzeba zapominać, że orga

nizatorzy berlińscy przede wszystkim

myśleli o propagandzie, a dopiero w

drugim stopniu o sporcie. Londyn nie

jest debiutantem w organizowaniu

igrzysk olimpijskich. Przecież w 1908

roku, a więc akurat 40 lat temu Angli-

cy również gościli olimpijczyków.

No i wówczas też Londyn nie był roz-

palony do białości. Również organizato*

rzy mieli kłopoty z wypełnieniem wiel-

kiego stadionu. Pierwszego dnia na

otwarciu igrzysk Londyn oszalał. Sta-

djon zapełnił się 60-ma tysiącami ludzi.

A na sąsiadujących ulicach, znalazło się

przeszło hiilion ludzi. Główną atrakcją

jednak był król, który znalazł'się na

(ilwarciu igrzy. -k .

I.ohrlyńczycy chcieli wówczas

Nic dziwnego, bo Anglicy rozkręcali

nad Rowami i w takim młynku uzyski-

wali rzuty 30-metrowe.

rozgrywano mecz w krikieta, na który

zamknięto bramy już na dwie godziny

przed rozpoczęciem. Ceny biletów na

stadion olimpijski wynosiły wtedy 1

lub 2 szylingi. A w abonamencie dawa-

no 40 proc. zniżki. Padał ciągle deszcz,

a czwartego dnia igrzysk była taka ule-

wa, że niemal wszyscy olimpijczycy

schowali się do 100 metrowego base-

nu pływackiego, który znajdował się w

nione. Na kolację miały być śledzie, prężenia mięśni. Od poniedziałku za

a tymczasem menu będzie takie: Po czynamy solidne i regularne treningi,

jednej sardynce, aer , rosół z makaro- które będą trwały aż do rozpoczęcia

nem, baranina w sosię pomidorowym turnieju. Zaprawa od 7 rano do 7,40,

i legumina. Nadto dyrektor Foryi za a potem od 10 do 11,30. Po obiedzie

kupił transport owoców i każdy z o- robota na sali w godzinach uzależ-

nionych od rozkładu, który nam da-

dzą gospodarze. Będziemy również

sparrowali między sobą.

— Czy będziecie wpuszczać na sa-

lę bokserów obcych narodowości?

— Jeśli oni nam pozwolą przyglą-

dać się swoim treningom, to na zasa-

dzie wzajemności będziemy postępo-

wali tak samo.

— Podróż powietrzna poszła do-

brze — mówi dalej. Najwięcej emo-

cji miał Kasperczak, który tak ciężko

zniósł lot Paryż — - Warszawa. Na-

„Lech" pospieszył się
Kajakarze w doskonałym nastroju

LONDYN, 25.7 (Tel. wł.). Statek

„Lech" pośpieszył się. Przybycie iego

zostało zapowiedziane na godz, 16 i pól

w niedzielę, a tymczasem przycumował

już o godz. 14.

Do portu na powitanie kajakarzy wy-

jechali płk. Czarnik i inż. Przeworski.

Ze statku wysiadło 4 ..murzynów': So-

bieraj, Matłoka, Jeżewski pod wodza

kierownika Jelińskiego.. Po załatwieniu

pierwszych -formalności kajakarze zna-

leźli się tymczasowo w West Brighton

o godz. 19-ej.
— Podróż była więcej niż doskonała

— mówi nam kierownik JeMński. Mo-

ZA MAŁO OFICIELÓW

LONDYN, 25 .7 (Tel. wł.). Słyszałem,

że prasa w Polsce załamuje ręce, iż do

Loridynu pojechała zbyt duża ilość jfi-

cielów — móWi*riam płk. Szemberg, za

stępca dyrektora" GUItF. A więc oświad

czam: dobrze, że się tak stało. Teraz

J po przybyciu do Londynu i zapoznaniu

, ogll- się z terenem, przekonałem się, jakie
. ac koronowaną głowę a nic de- są tu ciężkie warunki. I

i filadę zawodników. W
aby

rezultacie na załatw.c trzeba strntić przynajmniej pół

Piłkarski zespół Indii ma rozegrać dwa ' ' ugI dz,i;n zainteresowanie igrzyskami dnia. Odległości bowiem są tu zastra

spotkania z Walią. Jeśli .pogoda będzie. ;,nBle spadło i organizatorzy na gwult szające. Wszyscy ludzie kiórTM »„ ...

' ^rają na bosaka. ' musieli obniżyć ceny biletów. A tym-jechali są i M, niezbędni" (K. G.)

owe czasy pośrodku boiska. Olimpiada

w 1928 roku stała się Bławna i s tego,

że po raz pierwszy wprowadzono na

niej tory na bieżni.

Pierwsza olimpiada londyńska stała

się również sławna z powodu nieudol-

ności Anglosasów w rzucaniu oszcze-; bra} jedriak już rutyny, gdyż lot do

pem. Oto co na ten temat pisza Times | Londynu zniósł dobrze. Jedynie Szy

z 1908 r.: [mura zaczął chorować już nad aa*

— Okazało się, że mięśnie angloaa- . mym Londynem, ale to na skutek do

skie nie nadają się do oszczepu, mimo,! leglj^ości żołądkowej, a nie lotu.

że wystawiliśmy najsilniejszych miota- j Niemal wszyscy zawodnicy w.samo
-

czy młota, ńie potrafili oni nic zdzia- iocie spali w czym dzielnie przeszka

łać. (K. G .) dzał dyr. Zapłatka, który najgłośniej

chrapał. Z wagą jest w porządku.

— Nie będziemy mieli żadnych tru

dności z duszeniem — wtrąca prezes

Bielewicz.

KONSPIRACJA SZERMIERZY

— A co słychać w obozie szermie-

rzy
— zapytujemy Fohta.

— Gdyśmy przyjechali do West

Triton, opadli nas szermierze innych

nacji i chcieli się coś dowiedzieć o

naszych siłach. Turniej szermierczy

będzie zresztą bardzo mocno 'obsa-

dzony przez przeszło. 30 kilka naro-

dowości. Nie chcieliśmy zdradzać róż

nychs swych sekretów i Udawaliśmy
bokserów.

— Zaczynamy treningi od ponie-

działku i będziemy śię starali, aby

nikt nas nie podglądał. Drużyna cze*

chosłowacka jeszcze nie przybyła do

Londynu, ale kierownictwo już jest.

Dementuje ono pogłoski o cichym po

rozumieniu Zatopek — Heino i twier

dzi, że Zatopek pobiegnie zarówno na

5, jak I na 10 km. Czesi bowiem by-

najmniej nie chcą rezygnować z me-

dali olimpijskich i chcą zebrać jak

największą kolekcję.

Wielki autokar zajeżdża pod Am-

basadę, rozlega się komenda do wsfa

dania i olimpijczycy Wyruszają '

pa

zwiedzenie Londynu. Dziś przy flie-

rze gładkie. Jechało się jak po oli-

wie, słońce paliło przez całą podróż. Na

okręcie moi chłopcy uprawiali gimna-

stykę. Taka wspaniała podróż nastawi-

ła nas optymistycznie. Uważamy, że

jest to dla nas szczęśliwym znakiem i

w bardzo dobrych nastrojach przystę-

pujemy do Igrzysk.
— Niestety z powodu niedzieli nie

można było wyładować kajaków co na

stąpi dopiero w poniedziałek. A clicie

libyśmy już jak najprędzej rozpocząć

treningi w Henley, które będą trwały

aż do czasu rozpoczęcia zawodów. Pacz-

ki żywnościowe dla naszej ekspedycji

zostaną wyładowane również w ponie-

działek.

•

Nasi olimpijczycy w czasie przejażdż-

ki niedzielnej po Londynie oglądali

parlament, do którego jednak nie zo-

stali wpuszczeni, gdyż odbywała się se-

sja. Następnie zwiedzono kościół &w.

Pawła oraz katedrę, gdzie brała ślub

księżniczką Elżbieta.

Dzisiejsze gazety lond-ńskio zamieś?,

rzają wiadomości o zWyi ioslwie Jędrze-

jowskiej nad Summcr w Szwecji i wy-

rażają z tego powodu radość, ie sław dzieli jest łatwo poruszać się po' tru*-

na wimbledonka Jed" zaczęła icnów ,' ście, gdyż 4/5 Londynu jest ha week-

odnosić sukcesy. (K. G .) I endzie! ' °
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odzież polska na stadionie Wrocławia
demonstruje jedność i tężyznę fizycmq

ARODZINY Związku Młodzieży I dzież szkół średnich, która w liczbie

Polskiej połączone były z gigan-1 2.000 wykonała kwiczenia wolna, aa
-

tyeznym płotem we Wrocławiu, w

któryn udział wzięło 49,700 młodzie-

ży obojga płci. Prze® trzy dni z rzę-

du na stadionie .Olimpijskim tętniło

Ayciem „miasto młodzieży",

W «Snis otwarcia Zlotu olbrzymie

pole Marsowe zaroiło fię barwnymi

oztandaraml, obok których zgrupowa

ły się karne szeregi dziewcząt 1 chłop

ców. Na trybunie zasiadł Prezydent

Bierui w otoczeniu dostojników pań-

stwowych i przedstawicieli orjjani-

sacji.

Prezydent Bierut przemówił do mło

d?ieży, kończąc okrzykiem: „Niech

ćyje młodzież polska, nadzieja i przy

azło&6 Polski Ludowej. Następnie

przemówił do młodzieży prxewodni-

cKipy ZMP, gen. Zarzycki, po czym

odbyła się defilada na placu Grun-

waldzkim, która zakończyła oficjalną

częśd Zlotu,

NA BOISKU

Drugiego dnia reprezentacyjne bo-

isko Stadionu Olimpijskiego otworzy-

ło •we podwoje. Na gigantycznych

trybunach zasiadło kilkadziesiąt ty-

sięcy młodzieży ZMP, a na boisku

znaleźli się gimnastycy, lekkoatleci i

piłkarze. Zawody sportowe rozpoczę-

ła ćwiczeniami gimnastyeznyaoi mło-

grodzone gromkimi oklaskami.

Następni* wyatąpiła * pokazem gru

pa dziewcząt i chłopców Akademii

Wychowania Fizycznego z Wąrazawy,

która powtórzyła program wykonany

na XI Zlocie Sokoła w Pradze. Po-

kaz był przerywany frenetycznymi ©-

klaskami tłumów młodzieży> podziwia

jących ćwiczenia" — zwłaszcza dziew-

cząt.

W biegu rozstawnym 3 X 1.000 m.

startowało 30 iztafet. Zwyciężyła

repr. Szkół Średn. w czasie 7:42,1

przed AWF 7:45,3 ł SCP Elbląg

8:09,3 .

JUNIORZY ŚLĄSKA
BIJĄ KRAKÓW 1(0

Ostatnim punktem programu im-

prez sportowych -drugiego dnia zlotu

był mecz piłkarski pomiędzy repr.

tych Dajnowicz (Zryw Bydgoszcz) u-, Akademia Wychowania Fizycznego —

stanowił dwa rekordy Polski w cięż- \. 549 pktM przed Repr. Szkól Pnte-

ko-atlftyoe. Bydgoszczanin osiągnął mysi. 471 pkt. , drugą drużyną Szkół

w kategorii półciężkiej w rwaniu cię Przemysłowych 471 pkt. i ZMP Kato-

żarów 10C kg, a w porzucenia 125; wice 251 pkt.

Sejmik piłkarzy D. Śląska
przez dziurkę od klucza

N

W biegu na przełaj w konkurencji

żeńskiej na dystansie 1.000 m zwycię

żyła Turczakówna {ZMP Gdańsk) w

czasie 3.04 .4, 2) Raczewska (ZMP

Łódź) 3.15 .17, 3) Mróz (ZMP Kato-

wice).

juniorów Krakowa i $ląska, którzy; ńarski (AWF) 11.13 ,82 , 5) Grudkow-

kg. Oba wyniki są e 2,3 kg lepsze od

rekordów Polski,

iW pokazowej walce francuskiej

Bugla pokonał Mrożka w 9 minucie

przerzutem przez biodro.

W walkach bokserskich Kargol (Po

znań) został w wadze muszej pokona-

ny na punkty przez Szerszenia drufii zes P6ł Katowic
~

61 Pkt "

(Śląsk), a w wadze koguciej Czarnec- 1P " ed SPP 57 Pkt "
* P^rwszym ze-

ki (Toruń) wypunktował Notela społem Katowic 48 pkt

(Śląsk).

NA PRZEŁAJ

.W biegu na przełaj mężczyzn na

dystansie 3.000 m zwyciężył Mańkow

ski (AWF —. War nawa) w czasie

U-00,6 , 2) Kowaliki (Łódź) 11.09 ,8, 3)
Ciesielski (Pomorze) 11.09,8 , 4) Ko-

ŚM/g€BŚCW

,J&»ry.«'" S.v -r'" 1'aJ" liitC P-

*s>li\; ówiaia i Europy w lek-

koatletyce. Według tej listy najlepsi 10-

efroboiścł osiągnęli w tym roku następu-

jące wyniki: 7.224 Malhdas (Am), 7.101

Mondschein (Am), 7.054 Smoommm (Am)

6.841 Lawrence (Am), ¢.749 Mułlins

(Australia), 6 .775 Robertson (Am) M.

W Europie najlepsze wyniki osiągnę-

li: 6.687 Heinrich (Fr), 6j17 Marcelja

(Jugosł.), 6.464 Sojtck (Finlandia).

Jak więc widzimy Adamczyk i Giernt-

to nie będą bez szans na ujęcie punk-

towanego miejsca.
- W skoku w dal Adamczyk znajduje

się na 6-ym mieijścu %rSr&l dój Iqpezych

EtiropeJc*yków; iw F^kejii^n ,, (QgJ ,738 ,

Bóli^ ' itfr) " 137'; ,I)iBif«łn . (Boitug.).

7.34, V»lmy i

również 7.34 .

Wnrthem II (Austria)

rst. z .)

DROBNY ZAPROSZONY DO

AUSTRALII

Australijski Związek Tenisowy zapro-

sił 4-ch tenisistów do odwiedzenia Au-

stralii przy końcu bieżącego rok o. Za-

proszenie otrzymali! Drobny, Budge

Patty (USA), ora® dwie ten&ńatłri — te-

goroczna mistrzyni Wónbleiłonn,

llrttugh oraz jej partnerka w grze pod-

wójnej, Du Powt. (Obie USA).

znajdują się na obozie w Świdnicy.

Zwyciężył Śląsk 1:0 (0:0).

Objektywńie biorąc po grze junio-

rów spodziewaliśmy się o wiele wię-

cej. Gra była ospała i prowadzona w

żółwim tempie. Wpłynął na to tro-

pikalny upał.

Przez cały czas spotkania zanoto-

waliśmy kilka dobrych zagrań Po-

świata, kilka ładnyck strzałów Goda,

dobrą grą w bramce ślązaków Po-

wązki i bardzo dobrą grę lewego po

moqoika zespołu śląskiego Jacha, któ

ry ma wszelkie cechy rasowego "pił-

karza.

Mecz rozpoczął się kilkoma tech-

nicznie przeprowadzonymi atakami

krakowian, po czym gra stała się nu-

dna, a akcje ciągle rwały ślę.

W czasie 1
przerwy nad Wrocła-

wiem ' przeszedł niespotykany hura-

gan. Boisko zaległy ciemności, a sza

lony wicher unosił na kilka pięter w

górę nakrycia głowy. e

Po przerwie temperatura opadła i

gra stała się bardziej żywa. W tym

okresie więcej do powiedzenia mieli

ski (Poznań) 11.15 .00 . Ogółem starto-

wało 98 zawodników. W punktacji

drużynowej pierwsze miejsce zajęła

ADZWYCZA3NE Walne Zebranie DOZPN,
zwołane z powodu dymisji dotych-

czasowego zarządu I WG I DN. odbywało
się w chaosie na beznadziejnie słabym po-

ziomie, który' przypominał grą dolnsilą-
zaków na boisku.

Czyi można było przaJSĆ do -porządku
dziennego nsd «prawą rezygnacji ustępu-
jących "władz? — Nie ważnym Jsst, czy

rezygnacja zarządu spowodowana była
anulowaniem przez PZPN dożywotniej
dyskwalifikacji, na Jednego z działaczy

I dolnośląskich —

p. Sichera; czy -tał i In-
- nych powodów. Sam fakt rezygnacji I to,
! co działo się w plłkarstwte dolnośląskim.

Drużynowo pierwsze miejsce zajął wymagało naświetlenia. Stało się niestety
inaczej.

NIE MIAŁA BABA KtOPOTU...

Przed przyitąpienlem do obrad przsd-
„ , , „ . i stawicie! Podokręgu Wałbrzyskiego przed-
Na zakończenie zawodów odbyły J lołyl zgromadzlęniu wniosek o utworze-

nie KomliJI Skrutacyjnej; któraby stwier-

dziła prawomocność posiadanych przez

delegatów zaświadczeń.

W wyniku przeprowadzonej kontroli,
stwierdzono, że prawnych delegacji nie

posiadało czterech delegatów... Podokrą-
gu Wałbrzyskiego.

PIŁKABZE GRAJĄ NA SAU

Na sali obecnych było kilku piłkarzy
Burzy: Nie mając piłki, nogi Ich znajdo-
wały się w spokoju. Pracowały natomiast

ręce, które niekiedy «noszono w górą.
Kątami ale można jednak grać nawet na

się ćwiczenia gimnastyczne dziewcząt

Raciborza, które wypadły b. dobrze
— zwłaszcza pomysłowe piramidy, o-

raz ćwiczenia chłopców z Chybia k.

Bielska.

Zarówno zawodnicy, jak i zespoły

otrzymały szereg cennych nagród.

AWF z Warszawy otrzymała między

innymi nagrodę przechodnią Prezy-

denta Bieruta w postaci statuty, wy-

obrażającej górnika. (Dr).

sali — zwłaszcza wówczas, gdy elę nie

posiada upoważnienia do glosowania...

tAZ, DWA, 1RZT

Raz, dwa, trzy — to nie nazwa przed-
wojennego tygodnika sportowego, len

proporcja gipsów klubów rótnycfc klas.

Dla klasy A-5, dla B—2 a dla C-1 . Zna-

czy to. źe decydują przede wszystkim cl,
którzy dobrze grają w plik*. Zmiany sta-

tutu PZPN mają życiowe uzasadnienie.

AISOLUTOBIUM

Zebrani udzielili absolutorium zdymiijo-
wanemu Zarządowi, który wyrzekł slą pra-

cy na skutek anulowania przez PZPN do-

żywotniej dyskwalifikacji nałożonej M

jednego t działaczy Dolnego Śląska.
Czy delegaci zdawali sobie sprawą Z

lego, te wyrażając zaulenie Zarządowt
PZPN, wyrazili równoczeinle nlezedow»

lanie pod adresem najwyższej magistra,
tury piłkarskiej?

tonu
Po dokonaniu wyborów nowych władz,

na sali zapsnowala idylla. Przez aklama-

cję wybrano na honorowego prezesa, rfo-

tychczaiowego przewodniczącego Drobw

ta, podziękowanie otrzymał Mary prz*»

wodnlczący WG' I D p. Rzepka. Pojedna-
nie I przeprosiny nastąpiły pomiędzy wro-

go do siebie nastawionymi- pp . . Drobutam
i Sicherem, a przewodniczący zebrania,
dyr. WUKF mgr Skrockl I'przedstawiciel
PZPN p. Ogrodzkl wyrazili zebranym po*

dzląkowsnle zł siczęłlłwy finał.

M, Brajget

nss

to mieszaniec
seria mistrzostw

a buduiqca

z boksu, jiu-jiłsu

MISTRZOSTWA Polski w piłce wodnej były imprezą emocjonującą.

Rekord osiągnął mecz, decydu jący o pierwszej lokacie między Elek-

trycznością i Pogonią. Czternastu gra czy, jeden sędzia i najwyżej 150 osób

na trybunach przeżywało emocje, jak ich świadkami nie będą dziesiątki ty-

sięcy widzów na mecz* piłkarskim.
Jui widzę uśmiech politowania n

twarzach kibiców piłki nożnej. Ale pro-

szę sobie wyobrazić taką grę: wolno

lepsi kondycyjnie ślązacy, którzy też J wdlić przeciwnika po oczach, wolno za-

zdóbyli bramkę z ładnego strzału pra I nurayc mu głowę w wodzie (awłaszcza,

wego łącznika.

Reprezentacje juniorów grały w

zestawieniach:

Śląski Powąika —- Masłoń,' Pio-

trowski — Jach, Czaja, Olszewski —

Kurpaą, Dędzik,< Qilewfcz, Gcid, S ^sią

dek.

Kraków: Kosciołek — Sikora, Wój-

cik —• Sroka, Tablik, Korzeni ak —

gdy sędzia w puchmuimy dzień zakłada

przeciwsłoneczne okulary), można ko-

pać się dowoli, zakładać nelSomy itd.

To połączenie elementów wa|iri wol-

WtfahierjkańsŁięj, dżu-Jza-tsu, boksu z

- to jx>lśka piłka wodna!

Do tego dochodzą jeszcze takie frag-

menty, jak nieuznenie bramki, strzelo-

nej przea; gospodarzy, pod wpływem

Masarzyński, Poświat, Jankowski, j protestacyjnych okrzyków zdenerwowa-

Kadłoczek, Musioł.

Sędziami meczu juniorów byli ruty

nowańi arbitrowie: Rutkowski na bo-

isku, któremu asystowali Kmiciński i

Michalik,

DWA REKORDY POLSKI

W trzecim dniu Zlotu Związku Mło

nie sędziego i niemożność opanowania

przez niego gry i graczy.

Gdyby wypadki takie działy się na

boiska pałkarikim, doczekalibyśmy się

z pewnością prób topienia sędziego w

odległej o parę kilometrów sadzawce. —

Na basenie nie doszło jednak do tego,

choć woda była tuż, tuż, bo orgamizato-

dzieży Polskiej odbył się dalszy ciąg rzy w najniebezpieczniejszym momen-

imprez sportowych. Na - zawodach i cic ochronili azbifera.

Pletraszewskl wygrywa w rekordowym czasie
Wrzesiński szczęśliwym zdobywcą „Agriilowskiego" świniaka

Gospodarze mimo przeciwności umie-

li ze stanu 1:3 doprowadzić do 4:3 i za-

pewnić sobie pierwsze miejsce. Gzyi nie

eą to emocje, godne 10-tysięcznej wido-

wni? Piłką wodną warto zainteresować

się. Przypuszczać należy, że zajtnie się

nią także i G. U. K. F., gdyż przebieg o-

FtEtniego dnia mistrzostw śledził- z zain-

teresowaniem dyrektor tej

inż. Kuchar.

NIE ŻÓŁW LECZ... RAK

Poziom piłki wodne] w Poisee jest

beznadziejny. To nie jest jednak tak wa-

żne, jak fakt, że jest macanie gocsiy niż

w ubiegłym roku. Cofamy ńę, nie robi-

my ani kroku naprzód! To jest najanut

niejsze. O grze w waterpolo mają poję-

cie starzy rutyniarze, ale są onł już zfcjt

wolni i hołdują tana co było dobre

przed laty. Nawet zmienione minimalnie

przepisy były dla większości uczestni-

ków tajemnicą. (Nie należy się sresstą

temu dziwić, gdyż naiwet sędziowie me

znają reguł).

POWOLNIE I ŹLE

Ogólnie stwierdzić należy, >e wezyscy

nasi wateirpołiści są zbyt wolni. Do pił-

ki rzuconej przez sędziego- jeszcze-jako

instytucji, - tako płyną, ale o identycznej eejbkóea

, nie ..m^^^^iy-. ^ti^^-jB^ffi^p

PIERWSZA runda waterpolowych mi-
stzostw Polski po czterodniowej ba-

talii na basenie warszawskim przyniosła
zwycięstwo Elektryczności, co jesi bardzo

milą dla warszawian niespodzianką.
Tabela rozgrywek przedstawia się nastę-

pująco:
st. br.

24: 5

17: 4

H:7

8:15
4:23

4:1?

giar pkt.
510

58

56

53
52

51

W PARKU Paderewskiego w

Warszawie odbył eią, organi-

zowany przez WTC, wyścig kolarski

na 100 km o nagrodę przechodnią

Prezydenta Tołwińskiego. . Wyścig

zgromadził 20 zawodników, wśród

których 8 reprezentowało ZS Gwar-

dia.

Trasa wyścigu biegnąca po alejach i na 10 okrążeniu, ale już po 10 okr.

parkowych obejmowała 55 okrążeń j byl z powrotem w czołówce,

plus 1.000 m. Na całej długości ze-j p0 25 okr. w grupie czołowej było

trwale gonili czołówkę, z powodze-) W wyścigu nie startowali kolarze

niem zresztą, a towarzyszył im nie- Elektryczności. Kapiak jeszcze nie

ustanny doping publiczności. Rzeźnie wyleczył się z kontuzji po „Tour de

ki pierwszy raz przebił gumę na 6 Pologne",. a Siemiński na usprawie-

okrążeniu, a mając do pomocy ofiar- dliwienie swej nieobecności powie-

nego Królikowskiego, dopiero po 38dział:

— Nie mamy klubu... Nie chcą fi-jI okrążeniach gonitwy doszli razem do

I grupy czołowej. Wójcik miał defekt nansować naszych „wycieczek".

Wyścig dla „kartowiczów" na 25

km wygrał Jankowski (WTC) w skiego. Honorowy punkt dla KSZO uzyskał

48:30, 2) Konopka (Geardia) 48:31, 3) Siporski. Sędziował Weisborg.

1) Elektryczność
2) Polonia Byt.
3) Pogoń Kat.

4) KSZO Ostrowiec

5) AZS Wrocław

6) Cracovla

W czwartak osiągnięto następujące wy-

niki.

Cracovia — KSZO 2:2 (1:1). Bramki zdo-

byli: Kornecki 2 dla Cacovli, Wójcicki i Kie

ysz II dla KSZO. Sędziował Welsberg z By-
tomia.

Elektryczność — Polonia 1:0 (0:0). Bramki

strzelili: Zguda 2 i Gumkowski 1. Sędzio-
wal Majchrzak z Łodzi.

Pogoń — AZS 5:0 (3:0). Łupem bramko-

wym podzielili się Szczepański 2, Hallor,
Kałuża i Procel. Sędziował Szbiowskl z

Warszawy.
AZS — Cracovla 1:0 (1:0). Bramkę zdobył

Kopral. Sędziował Góczewski z Poznania.

Polonia — Pogoń 1:0 (1:0). Bramkę uzy-

skał Dutkowiak. Sędziował Szabłowski.

Eloktrycznoif -7- KSZO 5:1 (3:0). Bramki

były dziełem Karpińskiego 4 I Gumkow-

brały się tłumy widzów, emocjonu- : tylko 7 zawodników: Wójcik, Pie- ! Leskie (Sarmata), 4) Adamczyk (E-

Jąc się walką, której urozmaiceniem j traszewski, Wrzesiński, Iwanowski,

były 4 lotne finisze. Wygrali je kolej

no: I — Czyż przed Królikowskim I

.Wrzesińskim, II — PietraszewskI

przed Wrzesińskim i Krzcińskim, III

—• Wrzesiński przed Pietraszewskim i

Wójcikiem, IV — Wrzesiński przed

Pietraszewskim i Manowskim. Najbar

dziej przekonywujące były zwycię-

stwa Wrzesińskiego, który w nagrodę

otrzymał. ,, prosię, dar „Agrilu".

Na trasie wyścigu wycofała się do-

kładnie połowa zawodników, W więk

•*oScl wypadków z powodu braku za

pasowych dętek. Pierwszy zrezygno

już po 3 okrążeniach Przybysz,

«a 13 okrążeniu „wysiadł" Napierała,

zeszłoroczny zwycięzca, a 2 okrąże-

nia dalej los jego podzielili Czyż i

Targoński.

Najsłabszym zawodnikiem, który je

lektr.), 5) Płochocki (WTC). Starto-

wało 18 zawodników, ukończyło wy

ścig 12.

Nie powiodło się

w Porto-Rico

Henrykowi Chmielewskiemu, e któ-

dnak ukończył wyidg, oknzał się
1 Manowski (Sarmata), 4) Królikowski

Ciesiołkiewicz. \2 okr. został on (ZZK), 5) Wójcik (SKP), 2:55:40, 6)

fit zdublowany prz*;, czołov/ąi iwnowski (Gwardia) 2:55:43, 7) Woj

a w rezultacie slntH $ '.UnMA. cieszek (Partyzant), 8) Rzeinicki

Ltczne próby ndtr. ^ k ;.- (V/io- (ZZK) o 300 m; kończył on wyścig

«Iły się. Daźą »fr»!(4-!* fMv«»f7 »/y-' „„ obręczy, gdyż w ostatnim okrążę-

icigowi... dehkl? W; zda-, niu poraź trzeci przebił dętfe?, 9)

K7ły s:ę one Marżom, Krzcińskl (Gwardia) o 1 okr. , i 10)

lak Rzcinicki i ..,,

^ Cieiiołkiowicz (Gwardia) « S oka-

Salamon, Manowski i Wojcieszek. Ze

stratą 1:35 jechała para Rzeźnicki —

Królikowski, 15 sek. dalej Sałyga, o

t okrążenie Kir.cińsk!, a o 3 okr. Cie

siołkiewicz. Na 11 okrążeń przed

metą w czołówce znaleźli się Rzeź-

nicki i Królikowski.

30 km przejechała grupa czołowa

w 50 min. (tempo 35 km na godz.),

73 km w 2:06 (tempo 34,5 km na

godz,), 84 km w 2:29 (tempo 33,6 km' rym wspominaliśmy esęsto w ostatnich'

na godz.) . i numerach „Przeglądu Sportowego" w

Na finiszu najszybszy był Pietra- związku z jego występami olimpijskimi, •

szewski (Partyzant Łódź), który nie nie powodzi się ostatnio nadzwyczajnie. 1

tylko wygrał wyścig, ale i pobił re- Walka w zawodowych ringach amery- l

kord szosy w parku w czasie 2:55:35.: kańskich nie należy do igraszek. Prze-

Najlepszy czas w poprzednich 4 wy-! ciwnicy idą wciąż naprzód, starając się

ścigach, organizowanych W parku Pa: zakończyć walkę ciosem nokautującym,

derewskiego wynosił 3:03. Następne! Chmielewski <TM5 " ^

miejsca zajęli: Wrzesiński (ZZK), 3)

SOBOTA:

Pogoń — KSZO 2:1 (2:0). Bramki strzelili:

Szczepański i Kałuża dla zwycięzców, Ryb-
kowski dla pokonanych. Sędziował Majch-
rzak.

Elektryczność — Cracovia 5:0 (2:0). Bram-

ki padły ze strzałów Karpińskiego 3, Dzię-
glelewskiego i Gumkowskiego po 1. Sę-
dziował Górczewski.

Polonia — AZS 7:0 (4:0). Bramki zdoby-

NIEDZIELA:

Polonia — Cracovla 1:1 (0:0). Bramki dla

Polonii: Zemyr I Kawa po 2, .Nogaj 1, dla

Cracovli Kornecki. Sędziował Majchrzak.
KSZO — AZS 4:2 (1:0). Bramki dla KSZO

zdobyli: Kierysz, Rybkowski, Siporski I

Rogoziński, dla AZS Kopral I ICratochwII.

Sędziował Weisberg.
Elektryczność — Pogoń (:S (1:1). Bram-

ki dla Elektryczności strzelili: Gumkowskl

2, Karpiński, Kulawik, Wąs. Sędziował
Górczewski.

Elektryczność — AZS 7:1 (4:t). Bramki

zdobyli: Gumkowski 4, C^uperski 3, Ma-
nowski dla AZS 1. Sędziował Welsbarg.

Polonia — KSZO 4:0. Bramki — Kowal-

ski 2, Papes i Zemyr.
Pogoń — Cracovia 4:1. Bramki dla Po-

goni uzyskali: Szendzioiorz I Procel po 2,
Szczepański i Kulawik, -dla Cracovil Brze-

ziński. Sędziował Szabłowski.

Nagrodę dla najbardziej dżentelmeńskiej
drużyny przyznano Pogoni.

Drużyny występowały w czasie mi-
strzostw w następujących składach:

Elektryczność: Szczypko, Dzięglelewskł;
Cygański, Czuperski, Zguda, Gumkowskl,
Karpiński (Jabłoński).

Polonia: Zakrzewski, DUtkowlak, Kot,
Zemyr, Kowalski, Gajdzikiewicz, Troszczyń-
ski, Nogaj, Kawa, (Papees).

Pogoń: Bochenek, Szczepański, Hallor,
Wąs, Kałuża, Kulawik, ' Procel (Szehdzle-
lorz).

KSZO: Kierysz III

Wójcicki, Kierysz II,
ski.

AZS: Peplowski, Lesser, Oteniacz, Ma-

nowski, Mańkowski, Kratochwll, Kopral,
(Fanczuk).

Cracovia: Boba, Grubenłhal, Frzyśzmsn,
Pietruczak, Kornecki, Kosibowicz, Japoł
[Brzeziński).

wydaniu
pływania

piłkę. Sztabę peawe&asa zna ałowida

zawodników.

Rybkowski, KecneeU, Manofwdci, za-

liczają słę do esełonrydh eerniŁMnr w

Polsce, gdy są z piłką ómisą tLg dogoni

znacznie wolniejszym pneeńmdkom. —

Zwrotno ść mała, (siutyiui „fntsrtjcan",

ctzzały bemmUcJpa pnwłe m. iił^M»

ści mło-dydL

ELEKTRYCZNOŚĆ I POGOlt

Tyle e eałoćd. WreoajfC ió mpmo.

Elektryczności • Pogonią, który atAtcf.

dował o pierws^m miejeeu mnmiśB,

najeży zaznaczyć, ie Elttoy anif wy*

grała zaekdenie. Była (krtjią rMsj<

SEą, odporniejszą psychiczni», łepaaą

taktycznie!

BobaUrem 'gpdiksnia był Sżeżypk® —

najlepszy. łft-amkara tomie ja. WykiQcal

fopnę. która. zapęwiiią -sn n»ejsee ;
w

r^rćizeńtacji ^oJsJti).- ^(ńrile' meoa; «VCSR

dojdzie, do ekutku). Sacsypłco pukał.f*>

talnie pieiwiszą bramkę, ale nroxna m

ją wybaczyć petzy wyratowania wielu

bardzo niebazpieczaych sytuacji. Dziel-

nie sekundowali brfenkaroowi Dzaęgie.

Czuperski, również najlepsi ne

' ewych pozycjach. Atak s groźnymi etrzel

cami Karpińskim, Zgodą i apecjilitą od

dobijania Gumkowakśn robił co mó^Ł .

Pogoń 1 Boolienkiem, Halloresn i

Szczepańskim, przedwojennymi repami

była drużyną mało gorszą. Zdecydowa-

nie słabszym od vis-a-vis był Bocbenek

wjibramce,.co było jedną » przyczyn po.

r^ii Wąs, Kałuża, Procel nie eą w «o*

mie gorsi od warszawian, grających na

tych samych eo oni pozycjach.

EKSMISTRZ Z BYTOMU

Zeszłoroczny mistrz Polesi ' Polonia

(Bjtorn) zalicza cię do cziołowej (rójki,
. (w klasyfikacji jest na- 2-gim miejscu).
Jest to drużyna,. o której- powodzeniu

decyduje bramkarz Zakrzewski. Żemyr,
Kowałdci, Kot — to znani weterani. —

Młodzież me jest budująca i Polonię

może spotkać los pierwszego powojen-

nego mistrza K. S. Z. O, który jest naj-

lepszy wśród słabszych. Kierysz i Ryb-

kowski—toasyK.S.Z.O.

AZS wrocławski to bardao sympaty-

czna drużyna, ale i nic więcej. Bardzo

dobrym materiałem jest Manowski, mo
-

że być coś z Kratochwila. Wrocławianie

nie umieją grać, ale i nie nauczyli się

Siporski, Zarzycki, faulować, co świadczy o nich bardzo do-

Rogozlński, Rybkow-

OUTRIDER

Zdecydowanie na końcu znalazła się

Graco vi a, która we Wrocławiu podczas

drugiej rundy nie obroni '

aę chyba

przed spadkiem z ligi.

II: Kowalski i Zemyr po 3, Papees 1. Są-'.
dziował Szabłowski. |lewaa

STRZAŁ NA BRAMKĘ

przegrał ostatnio kilka

walk w USA i pojechał szukać szczęścia

na wyspę Porto-Rico. Spotkał się tam z

bokserem kubańskim Joee Basora, któ-

ry klasyfikowany jest na liście „Ringu"

na ósmym miejeeu.

Kubnficzyk o&atnł (ł? Ayt mocnjTn

przeciujiikicjn dla „Clunicla". Zasypał

Polsko gradem eilnych ciosów i po

cznvartjin starciu Chmielewski zrezygno-

wał1d/

"i'.

Fragment -

meczu piłki wodnej Polonia Bytom — Pogoń Katowice. Silny strxal ęa bramką m»j* bramka,» Pogońi
6 Foto frmtdcowiak
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Zsęąmunt Orłom/Bez

Wzmogli się zuciętość
o śą@śwłąg mistrzów &z$kó$ średimichi

(Od specjalnego wysłannika „Przeglądu Sportoivego)

WROCŁAW, 24 .VTI |ków wprowadziły okręgi Katowice, Kra

CHWILI, gdy ełewa Ie rnsjdg

sic w druku, n« Stadionie Oliro

pijskim we Wrocławiu, na jego bieżni

i rzutniach skoczniach 1 placach do

gier, no jego wspaniałym basenie roz-

grywać się będzie zacięta walka mło-

dzieży szkół średnich o pierwsi w Polj

Bee tytuły mistrzów.

Ubiegły tydzień, mimo dwudniowej

przerwy, wywołanej Zlotem Zjednocze-

niowym, posunął «mody mocno na-

przód.

SZTAFETY

ków, Olsztyn i Wrocław, 4-ch — Kiel-

ce, trzech — Szczecin, po dwóch — To

ruń, Lublin, Gdańsk, Białystok i Lódś,

kii grały słabo, a Olsztyn ambitnie. No

i wygrała ambicja.

Toruń Kraków 2:0. Krakowianki

nie stawiły się dwukrotnie na zawody i

Warszawa zadowolnić się musi jednym Toruń wygrał bez gry, „ Wyczyn" Kra-

finalistą no i sztafetą — 4 s 100 m. kowśifflek na tak poważnej imprezie m

U dziewcząt jest nieco inaczej. Prxo- niepoważny,

duje Toruń wprowadzający do finałów Gdańsk — Katinvico 2:0 (15:9, 15:12).

7 zawodniczek i sztafetę. Goni go Po- Przewaga sympatycznych u oz rai nic z nad

isnań — 6 uwodniczck 1 Mtafets. Tuż brzegów Bałtyku, u Marych wyróżniły

za nimi Katowice 5 zawodniczek i mu- »ę Wilska i Maliszewska*

rowans mistrzostwo w sztafecie. Szęze- Łódź — Posnań 2:0 (15;3, 15:3),—
cin wprowadził 4 zawodniczki | aztafe- Łódź z Zakrzewską i Ltttnosińską wy.

tę, po dwie wwodniceki mają Gdańsk, grała jek chciała, Najlepsza na boisku

Olsztyn, Białystok, Lódi i Wroaław, ale

Wrocław ma jeszese sztafetę, po jed-

młodzimka Haladin.

Do najciekawszych punktów pro-ra -j nej mają w finale Rzeszów i Warszawa,

żadnej. Kraków wprowadził
mu należały sztafety. Rozegrano po 3

przedbiegi tak . w grupie chłopców, jak

i dziewcząt. Przyniosły one, jek b)'a

do przewidzenia zaciętą wnikj. W więk-

szości zespołów szwankują «4gla

eze zmiany.

Wyniki: 4 x 100 m chłopców: 1/ Po-

znań w składzie Adamczewski — Adam

ski — Okusorga — Wolniewica uzy-

skał b, dobry czas 45,5 sek., 3) Warwn-

wa
— 46,7 (PlotrkUwłca, Skorek,

kowiki. Bukowski), 3) Szcy.ecin — ¢0,1,

Białystok zdyskwalifikowano aa prze-

kroczenie toru, Rzeszów zosta! wycofa-

ny. II prscdbiej: 1) Cdasisk (Mach,

Bardynowski, Tomaszewski, Ceszko) —

47,4, Z) Wrocław — 47,6 (Grocholski,

Jabłoński, Lampe, Piechura). Doskona-

le wypadł w tym przedbiega Olsztyn,

który uzyskał cza» 48 — ale przez fa-

talne dwie zmiany stracił szansa na fi-

nały, 4) Łódź, 5) Lublin, HI przedhieg:

1) Katowice —> 46,8 sek, (Będkowski—

Kofcussnik, Suchoń, Jabłoński), 2) Kra-

ków — 47,1 sek, 3) Toruń, 4) Kielce.

Do finałów zakwalifikowały się szta-

fety Poznania, Warszawy, Gdańska,

Wrocławia, Katowic 1 Krakowa-

W «stafecie dgiewesqt 4 s 75 m do fi-

nału zakwalifikowały się Katowice.

Szcaocin, Olsstyn, Białystok, Poznań i

Toruń. Niespodzianką jest odpadnięcie

Krakowa i Wrocławia. Do sztafety nie

stanęła Wnresawe, Dlaczego? -r
- nie wia

domo^ ale dla stolicy wstyd, a dis dziew

cząt a obozu praykrąść.

Na temat fatalnego udziału w zawo-

dach uczennic warszawskich będzie je-

szcze zresztą czas pomówić. Ale za to

inne okręgi stawiły się w liczbie 11-tu.

Stolicy w absencji sztafet towarzyszył

tylko — Rzeszów,

Pierwszy prsedbieg nie był interesu-

jący, Wygrała łatwo satnfeta Katowic w

doskonałym czasie 39,9 sek, (Wieczorek
— Krzyżaniak — Czernik — Piwowar),

2) Seczecin 46,1 sek. , 3) Kraków —

48,3 sek. Gdańsk zgubił pałeczkę.

II przedb.: 1) Olsztyn w b. dobrym

czasie 414 sek., 2) Białystok — 42 ,7 ,

3) Kielce — 43,8 i 4) Lublin — 44,4.

III przedb.: 1) Poznań w składsie

Adamska, Kupsiówna, Nowicka i Krusz-

kówna uzyskały drugi czas dnia —- 40,7,

2) Toruń -i 42, S) Wrocław — 42,5.

Istnieją słuszne tendencje dopuszczenia

silnego zespołu wrocławianek do finału

zamiast słabych sgczeeinianek.

DOBRE WYNIKI W DYSKU

Rzut dyskiem 1 kg chłopców przy-

niósł wyniki bardzo dobre. 8 zawodni-

ków uzyskało odległość ponad 40 m.

Przy troskliwej opiece i racjonalnym

treningu chłopcy ci mogą już za dwa

lata pokusić się o zbliżone odległości

ale dyskiem 2 kg. Są wysocy, rośli i do

brze zbudowani, aatein przyszłoSć praod

nimi.

Wyniki: 1) Nowak An. (P) — 40,29

m, 2) Walczak <P) — 46,35 m. 3) Fili.

pecki (Kl) — 45,49 n, 4) Bokui (Kr.)
— 44,82 m, 5/ Narbuit (l'ial,)

42,78 m, 6) Koszewski (W-wa) — 42,17

m, 7) Kudlorz (Kat.) — 41,69 m, 6)

Biłyk (W-wa) — 40,34 m. Sześciu pierw

szych stoczy walkę finałową.

SKOK W DAŁ BEZ RĘWEŁAC4I

lako ostatnią konkurencję rosegrano

w ub. tygodniu skok w dal dziewcząt,

Wyniki jak na młodziutkie zawodnicz-

ki są dobre, ale zapowiadanych 5 me

trów nie osiągnęła żadna, 1) Kowalska

(T) _ 4,71 m, 8) Wiecwrek S. (Kat.)

4,69 sn, 3) Ilwicka (O) — 4,67 m, 4)

Ostaszkiewica (T) iTM. 4,45, 5) Patyna

(Kl) — 4 ,42, 6), Łenariowka (P)

4,38. Ponad 420 cm skoczyły pozą tym

Maliszewska (Cd.) 430, Królewsko

(Biał.) — 429 ero, Kotlarcsyk (Pi

425.

REASUMUJEMY

Reasumując dotychczasowo zawody

lekkoatletyczna notujemy: do finałów

najwięcej zawodników wprowudsił Po.

znań (U plus sztafeta), po 5 zgwodnl

Lublin

sztafetę.

ĆWIERĆFINAŁY SIATKI
Toruń — Lublin 2:1 (16:14, 10:15,

15:11), Piękna gra obu równorzędnych

zefpołów. Toruń grał w składzie t FeLch-

SIATKA DZIEWCZĄT merowalia, Melanawdez, Tyramkiewipz,

Wrocław — Szczecin 2:0 (15:4, 15:4) Gorazdoweka, Kowal, Osapiewska. Lu.

gra jednostronna, Wrocławiankl nip za- blin jest sdecydowanie trzecim a czołem

chwycflją, a gsozcdnanW — Bupełnyjoo do umiejętności gry.

pr)rakyw. Gdańsk — Kielce 2:0 (15:5, 15:12).

Olsztyn — Warszawa 2:1 (15:6, 3:15, j Nieoczekiwana porażka dolbrej, zgranej

15:10). Warszawę reprezentował zespół J drużyny Kielc. W Gdańsku wyróżniły

gimn. im. SemjK>Iowskaoj, Warszawian-(»ę Uliczna i Markuszewska,

Łódi — Olsztyn 2:0 (15:6, 1S:5). ~

Łódź znowu bea trudu wygrywa z Olea-

tynean, z których wyróżniła ®ę Dąhnow-

w zreformawaii^cl)

mistrzostwach bokserskich
Reforma indywidualnych i drużyno-będzie wę Wrocławiu, spotkaj? się mi

wych mistrzostw bokserskich Polski

jest już niemal przesądzona. W dniu

23.7 obradowała w Warszawie Komisja

Statutowa PZB, która opracowała no-

we systemy rozgrywania mistrzostw.

ska, Htiowie brawa wywoływały ścięcia projekty to przedyskutowane będa »sta

Zakrzewskiej, aio Ilalaflinówwi była «no tecznle w dniu 21 sierpnia we Wrocła-

wu podporą zeapołu. ; wiu (dzień międzypaństwowego spotka-

Półfinały. Przyglądała im się około nia juniorów CSR — dolska), po ezym

1.500 widzów, żywo reagujących na grę. j Komisja przedstawi je do aprobaty

W pierwszym meesu Twuń pokonał po Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadze-

niu PZB w dniu 29-8 .

Na czym polegają nowe projekty?

W mistrzostwach indywidualnych po-

łożono przede wszystkim nacisk na wy-

ostręj walce Gdańsk 2:0 (15:10, 15:8),
a Łódź rozgromiła Wrocław 2:0 (15:2,

15:7). W ten spoeób finał rozegrają

Łódź i Toruń.

U CHŁOPCÓW POWTÓRKA
I>o Eiiwodów swych 'drużyn» Wrocła-

wia wstawiła nieuprawnionego gracza.— |
Musi więc powtaraać awe mecze. W po- j

wtórce znów wygrał Wmocław b Po ma-,

niem, ale tym ra®etn tylko 2:1 i to poj

zaciętej walce (15:10, 17:19, 15:8). W

drngiin sado półtorqty<sięezna widownia"

zachowywała się tak głośno, jak by to |

były eawoJy -— bok«erekie. |

KOSZ I Pomorza, Białegostoku, Poznania 1 OI-

Kraków — Warszawa (półfinał) 43:11 j eztyna. Turniej ten odbędzie się W

(10:10). Po przerwie^zdeeydwwana pnzo. Gdańsku.

wagą Krakowa- I W grupie południowej, która walesyć

strzowJc okręgów; Łódź, Wrocław,

Śląsk, Kraków, Częstochowa, Lublin i

Rggszów. Oba turnieje mają się odbyi!

w dniach od 15 do 18 mnrcii.

Do finałów wchodzą pięściarze, któ-

rzy w swej kategorii zajęli pierwsze i

drugie miejsce. W finałach, które od-

będą się w Poznaniu w dniach J — 3

kwietnia walczyć będzie 32 zawodników

systemem punktowym, każdy z każdym

tak, jak przeprowadzono przedolimpij-

ski turniej w Łodzi.

Przejdźmy teraz do mistrzostw <łrn-

żynowycb. Tu mamy jeszcze większą

inowaeje. Jufc w roku przyszłym będzie

eliminowanie z walk « tytuł wszelkich j my mieli w Polsce dwie ligi bokser-

elementów przypadkowych Plan ro*> skiej: pierwszą | drugą. A jak te ligi

grywek wygląda następująco po zakoń-

czeniu Riistr.ps.!jtvr iadywidaalnyeh

okręgów, wsęysoy mistrzostwie starto-

wać będa w dwu grupach —- północnej

i południowej, walcząc w nich o prawo

dostania się do puli finałowej.

W grupie północnej spotkają się mi-

Strsowie Szezecina, Wamawy, Gdańska,

wolaa o laury...
polski świał pracy szykuje się do własnych Igrzysk
WYDZIAŁ Wychowania Fi*. I

Sportu Kgroiaji Centralnej

Zwiąsków Zawodowych organigujs w

dniach 19 — 22 sierpnia w Warsza-

wio I-sze Ogólnopolskie Igrzyska

Sportowe Związków Zawodowych.

Impreza ma być sprawdzianem dwu-

letniej pracy nad podniesieniem

sprawnośei figycsnej młpdzieży, zrze-

szonej w klubach związkowych. Za>

oglądała występy gimnastyków ra-

dzieckich, pokas rodzimych bądsie

małą atrąkeją, odrzekł «pokpjniei

„Nie ma obawy. Występ musi sią u-

dać, chociażby z tego względu, że od

4-tego sierpnia zorganizowany zosta-

nie dla gimnastyków specjalny dwuty

gpdniowy obóz w Złocińcu (woj.

szczecińskie). Weźmie w nim udział

2 tysiące mężczyzn, i tysiąc kobiet,

wody przeprowadzone zostaną w 12 którzy ćwiczyli prawie cały ubiegły

gałęziach, a to: boks, dźwiganie cię- 1 rqk pod okiem wykwalifikowanych

żarów, gimnastyka, kolarstwo, koszy-J inptruktorów, wysłanych W

kówka, zapasy, azczypiorniak i sport > przez Komisję Centralną'

również sprawę wyżywienia. Poszliś- Igrzysk, w którym będzie nożna zna

my nawet dalej, zapewniając uczestpi leźć ostatnie wiadomości sportowe 8-

kom igrzysk rozrywki kulturalne w raz ważniejsze rozporządzenia Koffli»

postaci bezpłatnych biletów do kin i

teatrów. O opiece lekarskiej nie war

to nawet wspominać, gdyż jest to zu-

pełnie zrozumiałe,
— Czy c^ynioge są już przygoto-

wania?

— O tak, pr?ecież to jyź gą mie-

siąc Igrzyska. Od pierwszego sierp'

nia na staje już urzędować bądzie-

teren j my w pobliżu stadionu w Domu Kul-

tury Budowlanych przy ul, Szwoleże-

motorowy.

Poszczególne związki zawodowe

mogą wystawić ograniczoną liczbę re

prezentantów (najwyżej 2 do każdej

konkurencji). Do tej chwili (termin

upływa dopiero 18) zgłoszono 2-937

zawodników, plus 3.000 gimnastyków,

którzy zbiorowymi ćwiczeniami roz-

poczną Igrzyska w pierwszym dniu

zawodów i powtórzą ja na zakończe-

ni e.

Sekretarz Związkowej Rady Kultu-

ry Fizycznej i. Sportu p, Kosman na

pytanie, czy nie będzie się musiał

przypadkiem wstydzić z nieudanego

występu, gdyż dla publiczności, która

— Drugln» punktem programu —, rów 2/4,

ciągnie dalej nasz rozmówca bę- j — Ną każdą imprezę będzie QBoV

dzie kolarski zjazd gwiaździsty, któ- ne wejście, budujemy terą? try

ry wyruszy ze wszystkich większych

ośrodków, by złożyć meldunki 0 wy-

konaniu plapu, względnie postępów

we współzawodnictwie pracy.

Z toku rozmowy wynika, że w ra-

mach Igrzysk rozegrany zostanie

buny na boisku siatkówki kolo pły-

walni, i koszykówki, zainstalujemy

ring bokserski i miejsce dla walk sa-

paśniczych i dźwigania ciężarów,
— Na boisk&ch w obrębia pola

sportowego Igrzysk czyijne bądą a-

tetu Wykonawczego Igrzysk Sporte

wych,
Jeszcze jedno j ostatnie pytanie,

Jąk szykują się do tąj wielkiej i»

prezy poszczególne związki?

—W 16m ; <ej?90wplei&cfe prgeprow»

dzono prawie eo w tym samym ter*

minie el !
m nacje, Szesnaście dlatego,

że tyle jest pionów, a wiąp;

w Budowlani i spółdgieloy lą jitf

po eliminacjach i znajdują się pą 0-
bozach {spółdzielcy w Ostródzie),

Samorządowcy przeprowadzają eli«

minącje drogą korespondencyjną,

Kolejarze przebywają już na obozif

atrakcyjny mecz piłki nożnej między paraty telefoniczne do rozmów we*

reprezentacjami Związków Zawodc wnętrznyoh. W gmachu

wych Jugosławii i Polski w dniu 19 znajdować się będzie w

sierpnia. > grzysk stała obsługa pocztowa i tele
— Będziemy musieli zabrać wszyst graficzna.

w Czerwińsku koto Poznania.
— Na temat Czerwińsk* rowizą z«

znągzyć, że będzie to nasz stały o»

Środek wyszkoleniowy. WypORRiyny

go w' potrzebny sprzęt (maty, plan-

sze, ring). Obóz ten obliczony jest na! gtwach okręgu.

Stadionu I 450 osób, Każdy związek otrzyma goj W sprawie przyszłego zarządu PZB,

czasie I' na parę tygodni w roku dla iwyeh który będzie już urzędował w War.^a-

czołowych zawodników, j wie, Komisja uchwaliła, że do jego gro

— Już powiedziałem wszystko. Po na dokooptuje się 4 członków z poza

gostaną wyłonione?

Mistrzostwa drużynowe w okręgaA

muszą być ukończone do dnia 11 listo-

pada br. Najsilniejsze okręgi War-

szawa, Poznań, Gdańsk, Łódź, Pomorze

1 Śląsk wystawią do rozgrywek finało.

wych po 2 drużyny (mistrza i wicemi-

strza danego okręgu). Okręgi głebsge —

Szczecin, Olsztyn, Kroków, Rzeszów,

Białystok, Wrocław, Częstochowa i Lh-

blin — tylko po jednym zespole (mistr*

okręgu), W gumie więc w puli finało-

wej walczyć będzie 20 zespołów.

Zespoły te podzielono na 6 grup, W

grupie I-ej znalazły się Poznań I,

Gdańskfl i Szczecin, w II-ej — Gdańsk

I, Poznań II i Olsztyn, w lil-ej — Łó di

I, Pomorze II, Śląsk U i Rzeszów, w

JV-eJ — śląsk 1, Vamawa U i Kra-

ków, w V-ej WsrsMws I» Łódź ff

I Białystok i w VI-ej — Pomorze I,

Wrocław, Lublia i Csę^lpehowa.

W grupach rozgrywki toczyć się ,będą

systemem punktowym, każdy z każdym.

Mistrzowie poszczególnych grup utwo-

rzą pierwszą w Polsce Jigę bokserską,

wicemistrzowie zaś będą założycielami

II-ej Ligi. Reszta zespołów wróci do

klasy Ą,

Z I-ej Ligi spadać będzie co roczniq

do II-ej Ligi ostatni zespół w tab^>i,

na jego miejsce wcbpdzić będzie m^frs

Ligi drugiej. Z II -ej Ligi spadać Jbęda

co roke 2 zęspoły, g miejsca ich zajmą

mi9trz i wicemistrz klasy A.

Mistrz I-ej Ligi zdobywać będzie jed-

nocześnie tytuł mistrza Polski.

Z innych uchwał podkreślić jesz -ze

należy, ie na przyszłość tylko ten bok-

ser będzie mógł uczestniczyć W fjng-

łach mistrzostw Polski, który hiął

udział w mistrzostwach okręgowych,

Postanowiono, że nie powtórjsy ^ję prę.

Cędens powoływania do finałów roz-

maitych zawodników, którzy * różnych

powodów nie startowali w mistrza-

Sport
KEreHą

W dniu śwląła Odrodzenia, sportowcy

Bydgoszcjy, przedstawili się licznie zgro-

madzonej publicinoicl w propagando-
wych zawodach pływackich, lekkoatle-

tycznych | pllkarikich. W godzinach po.

ludnigwych ns pływalni wojtkowej przy

ulicy Szublrtsklaj, miały się odbyt wpraw-

dzie zawody pływackie o mistrzostwo

miotła, Organizatorzy nie mogli przewi-
dzieć, te na basenie bądzłe niski tlan

wody I przy zawrotach pływacy odbijać
slą będą musieli bezpoirednlo od beto-

nu, Warunki umoiiiwlaly przeprowadzenie
biegów Jedynie ns dystansie 50 metrów

I z uwagi na to przeprowadzano Jedynie
zawody propagandowa z udziałem 80 la-

wadników I zawodniczek.

Po południu na Stadionie Miejskim prze.

prowadzili lekkoatleci kilka konkurencji
w Uórych uzyskali naiłąpujące wyniki:
w skoku wzwyż zwyciężył Siemiąlkowski
z HK3-U który uiyikal 1.75 m a 1.80 lekko

strącił, pchnięcie kulą przyniosło zwycię-
stwo Góreckiemu z Brdy wynikiem 11,46 m.

Po dlutszaj przerwie ns 1500 m starto-

wał znowu Kurowski I zwyciężył w cza-

Sle 4,40. w rzucie dyskiem zwyciężył Ma-

dejewski z HKS-u 56,43 m. U pań na

<0 m zwyciężyła Oriztynowlez HKS 8,1 s.

IkOk w dał również Orsztynowicz 4 65 m,

skok wzwyż Jarzemska Brda 1.30 m.

Po konkurencjach lekkoatletycznych ko-

larze ZZK Brda przeprowadzili wyścig ko-
larski i wyrównaniem na 10 okrążeń' to-

ru. W którym zwyclątył pąwnla Sęhmitd
w czasie 9:38 min.

Na murawie boiska piłkarskiego siatka-
rze wojskowi i cywile rozegrali bardzo

ciekawą spotkanie, które zakończyib s|e
po przeszło godzinnej grze zwycięstwem
drugich w stosunku 2:1 (10;15, 15;«, 15.^ ) ,

Zespoły wojskowych i ęywill rozegrali
spotkanie, która z uwagi n« błotnisty te»

ren wniosło duto humoru. Do przerwy

priewaiall cywile zieleni 1 graęzy Atla-

sowych. kló'iy ze strintów WKnlcklego
zdobyli dwie bramki 9 wojskowi 1 przez

Freją. Po przerwie dopingowani wojsko-
wi Kfobyll zdecydowaną przewagą | JWy-

clątyll w stosunku B:J, Spotkanie sq4x1q-
wal p, Olarackl.

Ostatnie nnichemloao

Poprawiają się jak na drożdżach
wyniki międzynarodowej lekkoatletyki

kich lepszyoh graczy
— mówi l uśmie — A teraz ooś, co specjalnie za- j zostaje jeszcze sprawa sztucznego lo- Warszawy. Dwu lub trzech członków do

ohem p, Kosman — kierownicy Zwiąż interesuje pana, Wydawać będziemy dowiska, ale to może jut następnym dotychczasowy zarząd PZB (Po?nan),
ków nie będą z tego zadowoleni, codziennie biuletyn I Ogólnopolskich razem

— kończy p. Kosman, j jednego lub 2 — inne okręgi.

gdyż osłabią w ten sposób swe ze-
'

__________—

społy w turnieju, ale trudno. Nie mo-

żemy przemęczać zawodników! Jeśli

dowiemy się, że nasi zagraniczni go-

ście wystawią słabszy zespół, odda-

my swych lepszych zawodników do

reprezentacji Polski, która gra w dniu

25 sierpnia międzypaństwowy mecz z

Jugosławią, a 19-go wyjdziemy na bo

isko g rezerwą,

Dla nas również ważniejsze jest to

oficjalne spotkanie międzypaństwo-

we.

Wszystkie prawie imprezy odbędą

się na Stadionie Wojska Polskiego

w Warszawie. Wyjątek stanow
! ąko

larze (lecz tylko torowi), którzy wal-

czyć będą o palmę pierwszeństwa na

torze w Helenowie (Łódź) oraz pił-

karze. Ci drudzy grać będą w Prusz-

kowie, w Grodzisku, na boiskach

TUR-u i ZWM-u w Warszawie. Finał

rozegrany zostanie jednak na Stadio-

nie,

We wszystkich zawodach punkto-

Ł_ . „ prayilsń wleifar»

•ką Sxtabu OW w Bydgoszczy przy ulicy
Mannica. Nowa przystań jest Jaszcza Jed-

ną placówką sportu wodnego stolicy Po-

morza, która odda <

nowych zawodników,
wodnych.

W wielu państwach przeprowadzono

już ostateczne eliminacje, ustalono »kła

dy reprezentacji pańntwowycb na Igrzy-

ska londyńskie.

Jak było do przewidzenia —

„w go-

rączce
1
* przedolimpijskiej poprawiono

wiele rekordów, w tym kilka świuto-

wych.

Z ostatnich wyników zanotować nale-

ży przede wszystkim nwoy rekord świa-

ta Węgra, Nemetha 59,02 w rzucie mło.

lem, który poprawił dawny rekord „ro>

daka', — ale tylko z nazwiska (Nie-

miec po węgiersku znaczy Nemeth)

Niemca Blaska o 2 cm.

Jakkolwiek wynik Nemetha jest do6-

I konały, to jednak warto preypomnieć,

wane będą trzy miejsca: pierwsze —

. że przed 11-tu laty rzucił lekarz irlondz

3 pkt., drugie — 2 pkt. i trzecie —

w patrick 0'Callpgban młotem ponad

1 pkt. Suma punktów uzyskanych in- 60 metrów. (60,57), I mimo. Że wyjąt'

dywidualnie w jednej gałęzi sportu | kovyy ten wynik osiągnięty został zupeł-

wyłoni zwycięzcę drużynowego danej' nie prawidłowo w obecności komisji sę-

gałęzi, Niezależnie od zwycięstw dru 1 dziowskiej, to jednak rekord ten nie

iynowych ogissz&nt będą mistrzowie'doczekał się nigdy oficjalnego zntwier-

indywjdualnl w poszczególnych kon-1 dzenia, gdyż Callaghan — mimo utraty

kurenojacb, a wyniki przez niob uzy- • niepodległość przez Irlsndie — nie

skane, ^ostaną zatwierdzone, jako re chciał występować w innych barwach

kordy związków zawodowych- I niż irlandzkich, która wówczas «ostała

Udział w zawodach poszczególnych t Międzynarodowej Federacji Lekkoat'

działów mogą brać tylko nawodnioy' letycznej z listy pionków skreślona,

i zawodniczki po ukończeniu 18 lat, i ©'Callaghan był postacią wyjątkową

zrzeszeni w Związkowych Klubach w sporcie. Nie tylko dlatego/że zdobył

sportowych, w myśl obowiązujących dwa złoto medole grijędu w rzucię mło-

regulaminów,

Blisko szeić tyslqcy osób, biorą-

cych udział, musi więo byó zakwate-

rowanych w zniszczone) Wąrszawlel

Daliśmy sobie e tym radę. Gim-

nastycy mieszkań będą w namiotach,
Money vo* «11 1 «*

niedługim czasie 1 !a 8ł >a 'e^i«t»y pomleszcse-
stolicy sppitów i n ' aw szkołach, ktÓTC są przecież w

tem na Igrzyskach w Amsterilsmłe | w

Los Angelos, alo dlatego, Ac był zawod-

nikiem nadzwyczaj wsŁochstronynin. Mi-

mo, że ważył 98 kilo, skakał W dal po-

nad 7 metrów, wzwyii 190, w kuli 14,50,

na 110 pł. 15,4 i był doskonałym zapaś»

ilikie mi ciężko atlotQ,

Podobnie jak 0'Cnlłaghnn, wszyscy

okresie ferii nieczynne. Załatwiliśmy najlepsi miotacze młoty należeli do
naj-

cięższych wag, przekraczając często b.

znacznie 100 kg „żywej wagi*.

Wyjątek wśród miotaczy stanowi no-

wy rekordzista Nemeth, który waży o

25 kg mniej od „przeciętnej" dotychcza-

sowych rekordzistów. Wyniki swoje za-

wdzięcza Nemeth świetnej technice tar

tacyjnej 1 błyskawicznemu wyrzutowi,

spowodowanemu — - dzięki ogromnej

szybkości obrotów TM fantastycznej sile

odśrodkowej.

Ną ostatnich zawodach w Sztokliolmio

w biegu na 800 m uzyskała pierwsza

czwórka wspaniałe wynikł. Zwyciężył

Liljekvist 1:50,2 przed Ljunggrenom

1:51,0 , Lindem 1:51,2 i Abergiero

1:51,4. A mimo takich wyników gaden

z nieb nie pojedssie do Londynu,

Liljekvista nie wystawią Siwedsi iMs-

tego, że obawiają się odrzucenia zgło-

szenia ego zawodnika przez organizato-

rów (na skutek poszlak o zawodostwo),

a o ile chodzi o dalszą trójkę, to Zwig-

aek szwedzki jest zdania, że nie doro-

sła ona jeszcze do startu na Igrzyskach

i że w walce z Hpnscnne, z Holst Stt-

rensenem, z Brytyjczykami i Ameryka-

nami nio mieliby dużo. dq powiedzenia.

Wystawiają więc Szwedzi na 800 m tyl-

ko Bengsona, którego najlepszy tegoro-

czny wynik wynosi 1:50,4 .

Dla porównania podajemy,' że rekord

Polsld Kucharskiego tvyno6i 1:51,6 i 4e

Kucharek! na Igrzyskach bcrlliiskich cin-

jął 4<to mlejece na 800 m, Można więc

sobie wyobrazić, jak poprawił się po.

złom biogńw od tego czauU,

Pierwsze 400 m ma przebiec w 52 sek.

(tyle uzyskał Mach na 400 m zdobyta-

jąc tytuł mistrza Polski), a potem, ra-

dzi Bengstenowi przeć naprzód, ile tyl-

ko starczy mu sił, a na ostatnich me-

trach, gdy nie będzie mógł już ruszać

nogami, radzi trener... posuwać się na

kolanach.., łokciach.,, byle tylko nie dąć

się minąć i jak najprędzej przerwać

taśmę.

Bieg 800 m jest dziś owsiany przez

wielu aa najcięższy. Widzieliśmy prób-

kę tego w Oslo na Mistrzostwach Euro-

py, gdy cała czwórka zwycizeów padła

na mecie • wyczerpania...

Męt. St. &

MORDERCZY BIE<>,. ,

Giisse Holmer znany tronor szwodz

ki — radzi zautosowpć swemu pupilowi

na Igrzyskach następującą tnktykęj

Liga żużlowa
po trzech

eliminacjach
Pitnfetacja w motocyklowej lidze żuż-

lowej po trzech eliminacjach przedsta.

W& eię następująco:

1) PKM 9:69 (awydęstw drużyno-

wych: punktów uzyskanych praez z^wo»

dników); 2) Lesmo 8i6Jj 3) 0-

liwnifl Gfud»ig<h 7i62i 4) Ostrów WJJcp.

8.150; 5) Okęolo Warszaw? 8,5:41; 6)

Gdańsk 5:43; 7) Rawicz 4,5:43; 8J

DKS Łódź 4,5141; 9) Tramwajarz I/, .
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PRZEGLĄD SPORTOWY

Finisz walk o ekstraklasę
POLONIA - ZAGŁĘBIE 2:1 tuekiewicz, Sosnowski i Barcznk.

Dla gości: Orzeg i Emmerling. Sędzio
wał p. Andrzejak z Łodzi. Publiczności

ok. 5 tys,

ORUPA IV

PRZEMYŚL, 25.7 . (tel. wł.) . Polo-

nia Przemyśl pokonała po zaciętei

walce RKS Zagłębie 2:1.

SURA THACI PIERWSZE PUNKTY

KRAKÓW, 25 .7 . (tel. wł.). Leader

grupy I Częstochowska Skra potknę-

ła się niespodziewanie na Chełmku,

przegrywając po wyrównanej grze

0:1,
ORU?A I

g:«r pkt. st.

11 Skra SI11:

2) Chełmek |yHiR
8) Polonia Przem. F4 liH

4) RKS Zagłębie I1 Sstł

SPADEK FORMY POMORZANINA

TORUŃ, 25.7 . (tel. wł.). Remis dru

żyny toruńskiej z Legią w Krośnie

wskazywał na spadek formy mistrza

Pomorza, Potwierdziło się to w me-

czu z Szombierkami, który zakończył

się zwycięstwem gości 1:0 (1:0).

Goście pokazali ładną grę, byli lep

si kondycyjnie i mieli lotny atak. Naj

lepszymi ich graczami byli: Krasów-

ka, Ręk i Kalus. W Pomorzaninie

słabo wypadł atak.

Jedyną bramkę dnia strzelił w 12

min. Krasówka. Widzów około 8.000

SZCZĘŚLIWE ZWYCIĘSTWO

BAILDONU

KATOWICE, 25.7, (tel. wł,). W me

czu o wejście do ligi Baildon poko-

nał Legię Krosno 3:2 (2:2). Wszystkie

trzy bramki zdobył Krendzel, Mecz

na bardzo niskim poziomie, zwycię-

stwo Baildonu szczęśliwe. Widzów,

mimo braku konkurencyjnych imprez,

tylko 1.000.

GRUPA »

gier pkt. HI. bi.

1) Szombierki S112:S

2) Pomouania S714:7

X) Baildon St fili '

4) Legia Krosno K2 »:«

RADOMIAK LEPIEJ STRZELAŁ

RADOM, 25.7. (tel. wł.) . Mecz mię

dzy Ostrovią a Radomiakiem, zakoń-

czył się pogromem gości 1:6 (1:3).

Bramki dla Radomiaka strzelili: Gnie

wek 3, Poszytek 2 oraz Czachor I Je-

dną. Dla Ostrovii honorową bramkę

strzelił Trzebiatowski.

Mecz stał-na b, dobrym poziomie i

obie drużyny zademonstrowały grę

szybką. W pierwszej'-jSołótfie gra'by?

la" wyrównana, w "drugiej natomiast

zaznaczyła się przewaga Radomiaka,

w której gdyby nie pech w strzałach,

mógłby osiągnąć jeszcze lepszy wy-

nik; Sędziował p. Nowak z Opola. Wi

dzów ok. 5 tys.

NIEUDANY DEBIUT POLONU

SZCZECIN, 25.7 (Tel. wł.) . Gwardia

. Szczecin pokonała Polonię Świdnicką
3:2 (1:2). Szczecinianie mieli drużynę

lepszą i w drugiej połowie okresami wy

kazywali przygniatającą przewagę. Po-

lonia zawiodła oczekiwania -publiczno-

ści.

Bramki dla miejscowych zdobyli: Ma

1) Radómlak

2) Ostrovla

S) Gwardia Szczecin

*) Polonia Świdnice

gier pkt. st.br.

II10:4

4 I 14:10

41<115

1•2:3
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sisrtnje w MMM

Liczba egłoiszeń do Międzynarodowe,

go Maratonu .Motocyklowego, któ-

ry odbędzie się w dniach od 9 15

sierpnia na terenie CSR i Polski, znacz,

nie przewyższa ilość startujących w cze-

chosłowackiej „Sześoiodniówce" w r. ł^

w której brało udział 105 motocyklistów.

Do MMM zgłosiło się 216 zawodni-

ków, reprezentujących 7 państfw. Do po-

szczególnych kategorii maszyn zgłosiły;

CSR: 125 ccm
— 28 zawodników; 250

ccm—102;350ccm—5;500ccm—

2i1.000ccm—2.

Węgry:125oczn—1;250ccm—3i
500 ccm —4.

Szwajcaria: 250 cean 1.

Włochy: 125 ccm
— 4 .

Anglia:350ccm—1i500ccm—1.

Holandia: 250 ccm 4.

Polska: 125 ccm
_

7; 250 ccm
— 9;

350ccm—25;500ccm—7i1.000ccnl

- 10.

Zespoły narodowe zgłosiły: CSR,Pol.

fika, Węgry i Włochy; zespoły fahrycz-

ne w liczbie 6 — CSR; zespoły klubo-

we: CSR
_ 22, Polska — 11 i Węgry

— 1; wojskowe: CSR — 7 i Polska—2 .

Zgłoszenia polskich klubów obejma-

ją: Okęcie — 9, Wojsko — 6, OpoikŁi

KM — 6, OMTUR Tarnów, DtKS Łódź,

Polonia Bytom i Tramwajarz Łódź po

4, ŁKS, PKM Warszawa po 3, Cukzw-

nia. Przeworsk i SSM Gdynia po 2. Po

1 ssawodniku mgłosiły: KM Jędrzejów,

Energetyka Łódź, WKS Legia Wsuwa-

wa, Ochnia Kutno, Zagłębie Dąbrowskie

Sosnowiec, Dzierżonuw, BKM Bielsko,

Burza Wrocław, Nysa Kłoefeko, Gwar-

dia Kraków, KKC i M Kraków.

Czechosłowacy pożyczają "na maraton

dla zespołu polskiego 3 motocykle „CZ"

125 ccm oraz 1 „CZ" dla Okęcia dla

17-letniego Puzia.

przynosi nowe sensacje
PODNIECONE TEMPERAMENTY

na arenie Poznania
PTC — WICI 6:1

ŁÓDŹ, 25.7 . (tel. wł.), Rozegrany

w Pabianicach mecz piłkarski o wej-

ście do ligi między PTC a białostoc-

kimi WICI zakończył się zwycięstwem

Pabianiczan w stosunku 6:1 (3:1), Wi

POZNAŃ, 25.7 (Tel. wł.) . Sport w grał w ładnym stylu skok w zwyż, e-

NA MECZU LECHIA — GWARDIA' Poznaniu stał w ubiegłym tygodniu pod siągając poza konkursem wysokość

GDYNIA, 25.7 (Tel. wł.). Mecz Le- znakiem Ogólnopolskich Igrzysk Spor- 1,55.

thia — Gwardia zakończył się wysokim. towych. Po mistrzostwach pocztowców,' Wrśd odzieżowców, Bokserów na

zwycięstwem gospodarzy 7:2 (5:1). j odzieżowców, jednostki wojsk lotni- dobrą notę zasłużyli: Szymanowicz

Przez cały czas meczu, szczególnie przed ezych zaprezentowali swą tężyznę fizycz (Wrocław), który w drugim starciu

ci były o klasę gorsze od gospodarzy, przerwą, uwidacznia się wysoka przewa-' ną na boiskach i bieżni. Tak mistrzo- pokonał przez k. o . Właśniaka (Łódź)

NIEPOWODZENIE OGNISKA 88 tec bniczna drużyny miejscowej. (stwa odzieżowców jak 1 lotników to- oraz w wadze średniej Stencel (Po-

Ognisko (Siedlce) Gwardia (Kiel-' kechii bramki zdobyli: Rogoż 5 jeżyły się podczas niebywałego upału, znań), który również rozstrzygnął

oraz Gozdzik i Kupcewicz po 1. Dla' Błgdem byłoby spodziewać się rewela- swą walkę finałową w drugim starciu

Gwardii: lewy łącznik Dybicza i Sob- cyjnych wyników, tym niemniej ambi- przez k. o . z Kapuśniakiem (Śląsk),
czyk z karnego. Sędziował p. Busko z cja startujących wzbudziła ogólne uzna Zawody pływackie były raczej roz-

Kielc —

. obiektywnie. j nie. Wśród odzieżowców na pierwsze grywką poznańską; we wszystkich

W czasie meczu sascedł niemiły incy- miejsce postawić należy wszechstronne biegach pierwsze trzy miejsca zajęli

dent: arbiter spotkania wykluczył z zawodniczki: Panek z Bytomia i Cieśli- na przemian: Kruczkowski, Paczków-

ce) 1:4 (0:1).

W pierwszej części spotkania gra

równorzędna. Po przerwie uwidoczniła

eię przewaga lepszej technicznie druży-

ny kieleckiej.

Bramki zdobyli: Kwiatkowski, Jung,

dia). Drużyna Gwardii zagroziła tej- bry wynik w skoku w zwyż 1,40 m, uzy ły słabe,

ściem s boiska, ale po paru minutach skała pierwsze miejsce w biegu na 60 Bieg kolarski na dystansie 160 km

targów pozostała na miejscu. m, 80 m przez płotki, w rzucie dyskiem wygrał Gabryś o gumę przed Leśkie-

Ne 10 minut przed końcem za ubli- i pchnięciu kulą. Cieślikówna wygrała wiczem. Obu łodzian sklasyfikowano

Jabłoński i jedna samobójcza dla Gwar boiska Prawego obrońcę Sawkę (Gwar- kównę z Poznania. Panek uzyskała do-' ski i Źmidziński. Wszystkie czasy by

dii oraz Mazur dla gospodarczy.

G2UPA U

0ler pkt st.br.
U PTC |1„,»
2) Gwnrdla riotso • 1 tt:(
S) Oplsfco I| Mi

4) Viici r t f,- r

BZURA REMISUJE W LUBLINIE

LUBLIN. 25 .7 . (tel. wł.). Lublinian-

ka zremisowała z Bzurą 2:2 (2:0).
Pierwsza polowa gry toczyła się pod.*

znakiem silnej przewagi miejscowych.

Po przerwie Bzura wyrównała i mia-

ła lekką przewagę. |

żanie sędziemu został wykluczony z

boiska drugi zawodnik Gwardii — środ

kowy pomocnik Baranowski. Ostatnie

minuty drużyna olsztyńska grała w dzie

wiątkę.

GRUPA ¥
-- gier pkt st. br.

1) lechia s f 22:•

2) lubllnlanka 5i19:»

I) Szura |4łl:„
4) Gwardia Olsztyn I1|:2j

800 m, 100, 200 m oraz skok w dal i w jednakowym czasie 4:44,49.

w głównej mierze przyczyniła się do Lotnicy zjechali eię do Poznania w

swycięstwa Poznania w sztafecie 4x100 liczbie 600 zawodników. Reasumując

m. U panów Hanc (Kalisz) zwyciężył, ich osiągnięcia stwierdzić musimy, ża

w trójskoku 12,86, w rzucie oszczepem' jednostki wojskowe walnie przyczy-

— 45,25 oraz w rzucie dyskiem 34,25. niły się do umasowienia sportu, a
'

w

Drugim wszechstronnym był Gize- kierunku wyczynowym zrobiły duży

lewski (Łódź), który w trójskoku ma krok naprzód. Oleński na 100 m miał

siał uznać wyższość Hanca, mając czas 11,4, Mirowski na 400 m
— 54,6,

wynik o 1 cm , gorszy. Łodzianin wy-

NOWY REKORD

BUDAPESZT, 25.7. (obsł. wł.) . Zna

komity miotacz młota, Nemeth, usta-

lił przed odjazdem do Londynu no-

wy rekord światowy, uzyskując odle-

głość 59,20 m. Nowy rekord jest lep

szy od ostatniego wyniku Nemetha o

18 cm,

ana1.500m—ten sam zawodnik

uzyskał czas 4:23,5. Na uwagę zasłu-

gują również wyniki Pogorzelskiego.

Zupełnie surowy, bez jakiegokolwiek

stylu — rzucił dyskiem 39,05 , a kulą

12,40. Na dobrym poziomie stała gim-

nastyka przyrządowa, co zresztą przy

znał reprezentant Polski, Rachoniew

C
_ v . .... ... i ski, pełniący funkcje sędziego. ,

LrStdo hi^ nr^ SZe [ 01iZL adZ, 'f n ° W
t

0i ?ł .

nc ' w Ate
- gości swego rodak. Makino i resztę fi- Jeżeli chodzi o finałowe walki bok

limpijsluego biegu na 800 m w nach w 1896 roku było nieco inaczej. nalistów< Piętnagtoletm* lwycifzc/już serskie, to było w nich dużo bijatyki,
x.os Angeles w iam roKu bytby p.erw Zwycięzca biegu na 1.500 m i 800 m ; dawno przebywał

w szatni, podczas ;Jy
^ ecz ^yły t walki na dobrym pozio-

— Flack (Anglia), startował również .
_

. .
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Jak to było dawniej
GieBtawosiM w. poprzednich Olimpiad

szy na mecie tego samego biej

Berlinie w 1936 roku?

Proszę popatrzeć na rezultaty:

Los Angeles 1932 r.:

1) Hampson (Anglia)

2) Wilson (Kanada)

3) Edwarda (Kanada)

4) Genung (USA)

5) Turner (USA)

6) Hornbostel (USA)

Berlin 1936 r.:

1) Woodruff (USA)

2) Lanzi (Włochy)

3) Edwards (Kanada)

4) Kucharski (Polska)

5) Hornbostel (USA)

6) Williamson (USA)

— 1:49,8
— 1:50,0
— 1:51,5
— 1:51,7

— 1:52,9

pozostali konkurenci trzymali się kur-

, czowo brzegów basenu nie mając sił,

aby wydostać się a wody. Każdego z

I nich trzeba było wyciągać.

w biegu maratońskim. Nie odegrał w

nim jednak żadnej roli.

„RY CERSKA" TAKTYKA

Amerykanie nie popisali się rów-

nież na Olimpiadzie sztokholmskiej TRAGICZNY MARATON

w 1912 roku. Do finału setki zakwa-' Maraton olimpijski pochłonął jedną

lifikowało się 5 sprinterów USA i po ofiarp ludzką. W roku 1912 w Sztokhol-

~~ łudniowo - afrykańczyk Patching. A- m ' e maratończyk portugalski Lazaro za

1:52,7 merykanie umówili się, że będą robić w połowie trasy i został odwkzio-

kolejno falstarty, aby zmęczyć ner-
n

y do szpitala. Portugalczyk amarł na-

wowo i fizycznie jedynego obcego stfpnego ranka. Zdaniem lelpn? aebił

1:53,3 konkurenta. Każdy sprinter USA po- ogromny wysiłek oraz po*ieaie sło

— 1:53,6 wodował kolejno falstart i za każ- ni-czne. (gw)
— 1:53,8 dym razem Patching podrywał się z j -

'

— 1:54,6 -dołków i tracił niepotrzebnie

mie. Zawodnicy tacy, jak Gajda w

wadze lekkiej, Tomicki w półśredniej

i Gapiński w średniej — zdradzali

zdolności i zacięcie, przyczem : zade-

monstrowali zadawalające wyszkolę'

nie techniczne,

Z piłkarzami tak Odzieżowców jak i

Lotników było gorzej. Drużyny przed-

stawiały poziom B klasy, co zresztą od-

zwierciedla wynik meczu między repre-

zentacją Wojsk Lotniczych i rezerwami

Warty. Spotkanie zakończyło sig pew-

nym zwycięstwem karciarzy w stosun-

kn 6:1 (1:0).

_
nie-

— 1:55,8 świadomie siły i energię. Po pięciu

ZWYCIĘSTWO WALKOVEREM falstartach, tylu było Amerykanów

Nie zawsze i nie wszędzie sport w finale, Patching był już wykończo-'

traktowany jest jako idealna rozryw- ny. Gdy ostatecznie ruszono zgodnie '

ka. Często słyszymy o protestach, z przepisami Patching przybył do me

karach, dyskwalifikacjach. Ale nawet ty na czwartym m
:

ejscu. Niezbyt

dżentelmeńska strategia. 1

PŁYWAJĄCY SZCZENIAK

Jednym z ciekawszych wyścigów pły.

TI
w Łodzi na arenie sportowe!

la boiskach Warszawy

40 lat temu działy się podobne wy-

padki, tym gorsze, że na Olimpiadzie.

Oto, co wydarzyło się w 1908 roku w

Londynie:

Do finału 400 m zakwalifikowało , , , t ... .,„„

. „,. ,„. , , . . .„ ,m st. dowolnym w Los Angeles w 1.732
Się 3 biegaczy USA , jeden Anglik roku/ Na otarcic obok prawdziwy,h

Amerykanie postanow.l . n.e dopusc.ć olbrzyl„ÓWf jak Crabbe (UgA) R

do zwycięstwa Anglika. Na finiszu

zamknęli mu drogę, a jeden z nich,

Carpentier, zatrzymywał go łokciem.

Sędziowie ujrzeli ten trick i zdyskwa

lifikowali Amerykanina, nakazując

O mistrzostwo klasy B rozegrano w gru-

pie finałowej tylko jedno spotkanie. Mecz

iyrardowianke — Okęcie odłożono na

środę. ,

SPARTA — MIRKÓW 4:2 (2:2)
Zwycięstwo Sparty w pelnl zasłużone.

Gospodarzę byli po przerwio o klasę
lepsi od piłkarzy Mlrkowa, Prowadzenia

zdobyła w 12 miń. Sparta ze strzału Orlow

sklego (rzut kamy). Wyrównał w 28 min.

Radomski również z rzutu karnego. Dalszą
bramkę zdobył dla gości w 9 min. pói-
nlej Jaworski (główką). Wynik plerwłzoj
części meczu ustalił w 45 min. Lilia.

Po zmianie stron gjra mocno zaostrza

się. Zmienia się również zupełnie obraz

gry. Sparta, która była dotąd * dełoniy-
wlo zaczyna atakować, siejąc zamęt w

szeregach Mlrkowa. Stan taki trwał Już

do końca spotkania. Bramki zdobyli w tym
• okresie gry Orłowski I Przybyłowicz (do

pustej bramki).
Na specjalno wyróżnienie zasłużył bram

karz Mirkowa Llstopadzkl.

W spotkaniach tlnałowych ó mistrzo-

stwo klasy C zanotowaliśmy następujące
Wyniki:

w;:anć'.v — AZS 5:0 (1:0). Bramki zdoby-
li: Drewniak (2) i Kędzierski (1). GoSele

nie wykorzystali rzutu karnego. Sędziował
Regulski.

Sk.-a II — Mirków II 4:1 (1:0). Bramki

dla zwycięzców strzelili: Bogacki, Brach,
Łyczkowski i Witczak. Sędziował Cheł-

miński.

Jr
Wydział Gier I Dyscypliny zadecydował,

ie Płomień (Błonie) na skutek udziału w

rozgrywkach zaws-dnika nieuprawnionego
oddaje wszystkie punkty - walkowerem

oraz traci prawo udziału w finałach na

rzecz Iskry (Żyrardów).
Zryw (W-wa) — SKS, mecz piłkarski o

mistrzostwo klaiy A, który miał się odbyć
w niedzielę, odłożony, został na później-
szy termin.

W tabeli finałów klasy B sytuacja przed-
stawia się następująco:

1) Zyrardowlanka
2) Okęcia
3) Sparla
4) Mirków

pkt.
4:0

2:2

2:4

2:4

st. br.

6:3

4:4

8:9

5:7

(Australia) czy Taris (Francja), stanął

mały, 15 -letni Japończyk Kitainura.

j Po niezwykle znźarłej walce na całej

; trasie Japończyk pierwszy przybył do

,„.,,. mety, uzyskując nowy rekord świato-
powtórzyć bieg Wtedy dwa, pozosta- wy_19 . 14)4> bij?c 0 ki,kadzie8;st dlu

li zawodnicy USA wycofali się na

znak protestu i po raz pierwszy i je-

dyny finał olimpiady wygrał walko-

verem Anglik Halswell, przebiegając

samotnie cały dystans w równe 50 se

kund.

9-CIOGCDZ1NNY FINAŁ

Czy słyszeliście kiedy, aby finał

ŁóDZ, 2S.VII (Tel. wł.) — W Łodzi przez

. cztery dni odbywały się ogólnopolskie
. Igrzyska sportowe Włókniarzy. Zawody te

i zgromadziły 1000 zawodników. W zawo-

! dach lekkoatletycznych mila nletpodzlen-
i., nl. ,.„„ I ki zanotowaliśmy w skokach. I tak wyso-

wackic ; na Olimpiadach był f.nał 1.,00 j ka , m,oda Łodorowlct6wna z Tomosro.

wa uzyskała w skoku wzwyż 130 cm. lek-

koatistka ta podobno, według relacji,
kierownictwa, u siebie w domu skacze

ok. półtora metra. Drugim rewelacyjnym
zawodnikiem był Szybuła z Ozorkowa,
który w skoku w dal osiągnął diugośi
6,55. Szybula skacze bez żadnego stylu,
domowym sposobem.

W zawodach piłkarskich startowi'? bar .

dzo wielo drużyn, tak że organizatorzy {

zmuszeni byli na dwa tygodn.e p'zed roz-

Protesty i swary
pod pięc!oko!owym sztandarem

olimpijski trwał przez 9 godzin? Nie- A obawiają się,
4 , , Igrzyskach Olimpijskich powstaną

W dniu Święta Odrodzenia na Stadionie

GKS — Pogoń w Grodzisku odbył się pił-
karski turniej szóstkowy o puchar Siaro;

sty Powiatu Grodziskiego ob. Maclaka z

udziałem miast. Błonia, Brwinowa, Gro-

dziska I Jaktorowa.
W wyniku losowania odbyły się nastę-

pujące spotkania:
Błonie — Jaktorów 2:1 (0:1), Grodzisk—

Brwinów 4:0 (2:0) Brwinów — Jaktorów

4:1 (2:1), Grodzisk — Błonie 8:1 (1:0).
Pierwsze miejsce i puchar na wlasnoSć

zdobył Grodzisk dzięki doskonalej grze

Pogoni, 2) Błonie, 3) Brwinów, 4) Jakto-

rów.

Królem strzelców został Władysław 8o-

porek Pogoń, wyróinlll się — Kozłowski,
Dąbrowski I Wł. Zygmunt Soporkowle. Sę-
dziował doskonało Tadeusz Betlejewski.
Widzów około 2 tys.

| prawdopodobne, a jednak prawdzi
I wel W roku 1912 w Sztokholmie w nieporozumienia, o które zresztą me

finale zapaśniczym wagi średniej dwu J«* trudno Już zaczęły *ę awan-

' 9 tury o kwatery, juz Egipcjanie grozą

wycofaniem się, jeśli na maszcie zawiś-
przeciwników zmagało się przez

godzin bez rezultatu (w tym czasie

walki finałowe ciągnęły się aż do nie " a f . ( .

położenia przeciwnik, na łopatki), odjazdową nuędzy tocrowmctwaml p.

Po 9 godzinach zmagań jury przer-

wały walkę i wylosowano zwycięzcę

przy pomocy uproszczonego systemu
— decydując o medalu „orłem i resz-

ką".

BEZ SPECJALIZACJI

Dzisiaj dzielimy biegaczy na sprin- ,. Międzynar. Komitetu

terów, średmodystansowców , długo- ,

dystansowców, przyczym tych ostat'

nich można jeszcze podzielić na spe'

cjalistów od biegów na 5.000 i 10.000

jnż widzimy Walkę

• zczególnych ekip,

A' jak było dawniej?

Nie było Olimpiady (z wyjątkiem I-ej

w Atenach), aby nie doszło do więk-

i szych lub mniejszych tarć. Wyliczmy

I po kolei.

| Paryż 1900 r.
— Francuzi protestowa-

ni oraz na maratończyków. Na pierw

MISTRZOSTWA HOKEJOWE

ZURICH, 25 .7 (Obsł. wł.). Na Mię.

Wierszowane meldunki
z Górnego Slqskct

KATOWICE, 25. 7 . (Tel. wł.) - W

Strzelcach odbywa dę obóz najlepszych
dzynarodowym Kongresie Ligi HoRejo- 36 "piyw^k5w polskich. Otrzymaliśmy

wej postanowiono, że mistrzostwa świa- ^amted następując? depeszę od zawód,
ta w bokeju na rok 194(1 odbędą się w ....

o ••
... tn m i,..! mfców:

Szwecji w dniach 11 — 19 liittgo.

NOWA ZELANDIA.

PRAGNIE OLIMPIADY

LONDYN, 25 .7 (Tel. wł.). Podczas

kongresu olimpijskiego obek Finlnndii

ubiegać się będzie o organizację naetęp

nych Igrzysk takżo Nowa Zelandia,

„Ten kuw chwalimy sobie wielce.

Podpis: Pływacki obóz Strzelce".

Zabrze: Wczoraj skończyły się tutaj

wielkie trzydniowe zawody ąpóittwe

górników.

„Nie było ładnych wspaniałych
tKyt&Ayf,

Oprócz jednego: siedmiuset zawod-

ników".

Katowice. Wyjaśniła się tajemnica sła-

bej formy Bratka. Doskonałemu dubli-

ścic urodziła się przedwczoraj córeczka.

W awiązku a tym Bratek wydał do Ja-

dzi następującą depeszę:

„Jadwiga Jędrzejowska — zawiada-

miam mistrzynię,

te aa lat 15 znajdzie jui pogromczy-

nię".

Olimpijskiego,' który nakazał otwarcie

"Igrzysk w rocznicę zburzenia Bastylii.

Amerykanie zgłosili protest przeciw

startowaniu w dni świąteczne i w nie-

dziele.

St. Louis 1904 T. — Kraje europejskie

nie chciały jechać o do USA, dystans jtik

na owe czasy zbyt wielki. W rezultacie

po długich prośbach i naleganiach tyl-

ko 4 państwa % Europy wysłały swe, nie-

liczne zresztą reprezentacje.

Londyn 1908 r.
— Organizatorzy »»•

pomnieli wywiesić flagi rosyjskie i

szwedzkie. Rosjanie iądali, aby Finowie

występowali w barwach carekich. W fi-
nale 400 m Amerykanin Csrpenter IM-

biegł drogę Anglikowi Hafcwellowi. —

Nakazano powtórzenie biegu, Ameryki-
me obrazili się i dwu z nich wycofało

się z finału. Włosi narobili piekielnej

„Tjawy o dyskwalifikację fcwytię«ey

maratonu — Piętro Dorando. Irlandczy-
cy nie dieWi ««oditó aifc "

że na XIV tacji ogólnej łąozono wyniki ich atletów

z wynikami Anglików. Jak na jedne

Igrzyska —'chyba dość.

Sztokholm 1912 r.
— Protesty wielu

ekspedycji, kiedy Komisja zdyskwalifi-

kowała Indianina Thonpego, zwycięzcę

W pięcio i dziesięcioboju. Thorpomu do.

wiedziono, że wziął kiedyś jakąś śmiesz-

ną sumkę za występ w zawodowej dru-

żynie' baseballu.

Antwerpia 1920 r.
— Zespół amery-

kański złożył protest przeciwko złemu

zakwaterowaniu w «zkołach publicznych

i skarżył się na słabe odżywianie.

Paryi 1924 r.
— Bokser brytyjski Mai-

lin pogryziony został podczas walki

przez pewnego Francuza. Był oczywi-

ście protest. Komisja sędziowska chodu

na 10.000 m zdyskwalifikowała pewnego

zawodnika. Ten złożył odwołanie,: roz-

patrzone przychylnie przez Komitet

Igrzysk. Wcbec takiego „afrontu" cała

komisja sędziowska zgłosiła rezygnację.

Amsterdam 1928 r.
— Francuska eki-

pa olimpijska nie mogła doetać się ńa

czas na ceremonię otwarcia Igrzysk, po-

nieważ wejście nx stadion zablokowane

zostało przea niesforne tłumy widzów.

Finncr.ie dostali się na boisko po prze-

byciu okalającego g6 mucu,

Berlin 1936 r.
— Wszyecy chyba pa-

miętają nudną hitlerowską propagandę,

którą przeładowano Igrzyska zupełnie

bez umiaru. Piłkarze Peru wycofali się

z turnieju, ponieważ nakazano im po-

wtórzenie mcczu przerwanego ekutkiein

wtargnięcia na boisko tłumu fanatycz-

nych widzów.

poczęciem Igrzysk urządzi-: eliminsc)^.
W finale meczu o mistrzostwo Włókniarzy
zespól Prudnika uzyskał w/nik remisowy
z Łodzią. Ponieważ drużyna f!ą;ka przez

cały czas trwania turnieju wsz/stkie ne-

cie rozstrzygała na swą korzyść, po do-

grywkach organizatorzy p-j»'anovvil! wziąć
tym razem pod uwagę io,Tszy stos-jr.ek
bramek, uzyskanych w całym turnie-u .

Prudnik, legitymując sią leoszym stosun-

kiem bramek zdobył pierwsze miej-
sce.

Dużym powodzeniem c!eizvł się popu-

larny wyiclg kolarski, i'y równrczsSnio

był rozgrywany o nag odę reesake}l ..Ku-

riera Porannego". Do wyść'3- .i tego
siło się 70 zawodników na rożnsao rodza-

ju rowerach. Prze»s?e.y popui.ine bi-
lonówkl. Zwyciężył niezi ny zewsdnllc

DKS-u — Pirtral Marian,

Po zawodach na bo tko tKS 3dcył» r.i«

defilada uczestnik)*; IgrzyiK i 'ozosiile

HlugMiarszy
i najmłodszy
X TAJSTARSZXM zawodnikiem zespft-

1N łu amerykańskiego jest 59-Ietni

Ralph C. Craig, który w roku 1912 na

Olimpiadzie w Sztokholmie zdobył dwa

złote medale w biegach na 100 i 200 m.

Tym razem Craig nie startuje już jako

biegacz. Zrozumiałe. Jest on jednak

olimpijczykiem . żeglarzem, który star-

tuje jako jeden z załogi łodzi klasy

„star".

Siwowłosy mister Craig trzyma się

doskonale. Od 1912 roku przybrał na

wadze tylko 8 kilogramy, zachował swą

wysmukłą figurę i wciąż jeszcze nosi

sweter, olimpijski z 1912 roku.

Najmłodszym uczestnikiem Igrzysk

jest 13-lefni skoczek chilijski Gunther

Mund. Malutki blondynek jeBt dosko-

nałym skoczkiem z, trampoliny, cóż kie

dy deska na pływalni w Wembley jest

dla niego zbyt mało elastyczna. Dzieje

się to dlatego, że chłopiec waży zbyt

mnło. Ojciec jego, który razem z sy-

nem przyjechał na Igrzyskc, złożył w

Komitecie Olimpijskim petycję, popar-

tą podpisami skoezków brytyjskich,

australijskich, meksykańskich, argentyń

skich, egipskich i brazylijskich. Wyda-

je się, że petynja niełego Munda będzie

załalwiuna. Pozu zdolnościami sporto-

wymi, ('.". .'„'.;'i v/!ada ztlpełnle do-

brze czterema językami: francuskim,

niemieckim, angielskim i hiszpańskim.
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raz pierwszy na głównym maszcie olimpijskim
Doświadczenia zdobyte na viii

igrzyskach Olimpijskich w Paryżu

(1924 r.) przyczyniły się do dalszego

postępu naszej lekkoatletyki. Czterolet-

ni okres do następnej Olimpiady w Am

sterdapiie (1928 r.) wypełniony był sze.

rćgiem Bpolkań międzypaństwowych, z

których najbardziej zacięte boje stacza-

lijśmy.z Czechosłowację.; ..

Ą kiedy przyszedł rok olimpijski lek-

koatletyka nasza stanęła już na takim

poziomie, że można było montować

tklad reprezentacji z nadziej? rywaliza-

cji, w eliminacjach, w- przeciwieństwie

do póprzediriej Olimpiady.

Do Amsterdamu wyjechało 11 lekko-

atletów i 5 lekkoatletek. Kilkoro a nich

nie zawiodło pokładanych nadziei i w

rezultacie poraź pierwszy na Igrzyskach

Olimpijskich dane nam było przeży-

wać radość zwycięstw w eliminacjach

aż do złotego medalu Konopackiej w

dyskn. Poraź pierwszy w dziejach no-

woczesnych olimpiad zalopotał na ma

jzcie sztandar biało-czerwony...

SUKCES KOSTRZEWSKIEGO

Zanim przyszło zwycięstwo w dysku,

oczekiwały nas emocje w biegu na 400

m przez płotki, gdzie nadzieję naszę

był Stefan Kostrzewski, którego wyniki

przedolimpijskie postawiły . w gronie

najlepszych plotkarzy europejskich,

i Kostrzewski mial w przedbiegu dwóch

groźnych rywali i wystarczyło pokonać

jednego, aby zakwalifikować się do pół-

finału. Bezkonkurencyjny był tu Szwed

Pcli :r. en, pozostawał wi«;c do pobicia

Air-i .k r„«->val. Kostrzewski zagrażał

przez cały czas Szwedowi i skończył za

nim bieg ledwie o pół metra. Porai

pierwszy na Igrzyskach Olimpijskich

Polak przeszedł przez pierwszę elimi-

nację. W półfinale słabe były nadzieje

na dalsze zwycięstwo. Kostrzewski wy-

losował bardzo mocnych konkurentów,

którzy następnie w finale uplasowali się

według kolejności: Anglik Burghley i

Amerykanie Cohel i Taylor. Kostrzew-

ski był pięty za wyżej wymienionymi

i Francuzem Yiel.

dopiero podczas rzutu dyskiem. Nądzie- nik ok.. 40 m. Oceniła to publiczność i

je na złoty medal zwiększyły się jesz-

cze bardziej, kiedy w eliminacjach Ko-

nopacka osiągnęła wynik 39,17 m, gor-

szy od rekordu świata ledwie o 1 cm.

Oczekiwał ję . jeszcze jednak finał 1 ra

zem i nię przeżywaliśmy niepokój, boć

przecież w decydujęcej rozgrywce mo-

gły zawieść nerwy.-

. W finale pierwsza rzucała Austriacz-

ka Perkaus. Rzut niegroźny — około

33 m. Niemka Heublein umieściła cho-

ręgiewkę ze 2 m dalej. Drugiej Niemce,

Reuter, rzut nie wyszedł. Amerykanka

Copeland rzuca... bez obrotu, dysk idzie

zanadto ku - górze i ląduje w granicach
35 m. Rzuca Konopacka wynikiem 35 m.

W drugiej kolejce rzutów Konopacka

jest już całkowicie opanowana. Szybki

rozmach i dysk sunie daleko, padając

hen przed innymi chorągiewkami. Wy-

stadion - grzmi . od oklasków, choć kon-

kurencja ta nie jest przecież tak frapu-

jąca, jak. biegi podczas których, zdawa-

łoby się, "publiczność dostatecznie już

"wyładowała swoję energię.
'• Trzeci rzut nie udaje się Konopac-

kiej i. oczekujemy teraz rzutów innych

zawodniczek, zwłaszcza najgroźniejszej

Copeland. Oddychamy z ulgę, kiedy

dysk Amerykanki lęduje zdała od bia-

ło-czerwonej chorągiewki.

Spokojni o złoty medal Konopackiej

oczekujemy na oficjalne wyniki. Już je

ogłaszaję: Konopacka (Polska) — 39 .62

m, rekord świata pobity o 44 cm., dru-

ga Copeland (USA) 37.08. Za chwilę

na główny maszt podnosi się sztandar

biało-czerwony, a obok amerykański i

szwedzki. Ile siły w piersiach śpiewamy

bymn narodowy, a gdzieś tam po dru-

CZY UTRZYMAJ4 TRADYCJĘ?

Grupa naszych szermierzy, którzy startować będą w Londynie w szpadzie

i szabli w konkurencji zespołowej i indywidualnej. W sporcie tym mamy du-

że tradycje olimpijskie —

czy zdołamy je utrzymać wykażą najbliższe tygodnie

Foto Franckowiak

16-LETNIA KILOSÓWNA

Drugę z kolei radośS przezywaliśmy

podczas eliminacji biegu na 800 m dla

kobiet. Benjominek naszej reprezeuta-

Igrzyska przemysłu skórzanego
bez reu/elacii

giej stronie stadionu wtóruje nam kil-

kanaście głosów kolonii polskiej.

„UŻYWAJMY PÓKI CZAS..."

Razem z panię Halinę przeżywamy

radość pierwszego zwycięstwa Polski na

Igrzyskach Olimpijskich. Na kwaterze

w szkole im. Marco Polo niebywały

tłok: dziennikarae zagraniczni, karyka-

turzyści, fotogafowie.

A podczas uroeaystej kolacji wsayscf

cisnę się do Konopackiej z gratulacja-

mi. Pod koniec wieczerzy w drzwiach

sali zjawia się w białym kitlu olbrxy-

mia postać kucharza Zielińskiego, któ-

ry razem z nami przyjechał do Amster-

damu. Kucharz bierze cząstkę sukcesu

Konopackiej jako swoję zasługę i mó-

wi, że przygotował specjalnie wysmażo-

ny befsztyk przed zawodami dla przyszr

łej mistrzyni olimpijskiej. Teraz i on

pragnie osobiście złożyć życzenia Ko-

nopackiej.

Przy ogólnym aplauzie p. Zieliński

zbliża się do mistrzyni a następnie chce

jeszcze bardziej podkreślić swoję ra-

dość przez zaśpiewanie popularnej „Sto

lat, sto lat, niech żyje nam...!" Ale jest

tak wzruszony, że plączę mu się słowa

i wśród ogólnej wesołości intonuje:

„Używajmy póki czas, za sto lat nie bę-
dzie nas!"

Cóż było robić? Wszyscy podchwycili

melodię, nie chcąc peazyć imć mistrza

seztuki kulinarnej, który zorientowaw-

szy się w omyłce szybko zrejterował z

sali.

EGZOTYCZNI OLIMPIJCZYCY

Na lotnisku w Craydon wyładowali trzej reprezentanci Gujany, którzy starta*

wać będą na Olimpiadzie w kolarstwie, lekkoatletyce i podnoszeniu cięiaróto

Fotografia brytyjska

ZSRR pod znakiem S
iWowe rekordy i masowe osiągnięcia

W (50 m 20 cm) i Nataszy . Dziatłowęj

(48 m 70 cm), znacznie prźskraczają

oficjalny rekord światowy Niemki

Steinhauer (47 m 24 cm).'

RADOM, 25.7. (tel. wł.) . W dniach miak), w półśredniej WiklińsW

21 ł 22 bm. rozegrane zostały w Ra- (Zjedn.) wypunktował Daneca (Brzeg) j Rady Centralnej Związków Zawodo-! możliwe.

MIASTACH i wsiach Związku j 30 om. Wynik jego wyprzedza o 15

Radzieckiego zatknięto sztan! cm stary rekord, osiągnięty przez

daty Wszechzwiązkowej- Spartakiady 1 sportowców związków zawodowych.

Związków Zawodowych, jednej z naj-l

bardziej masowych imprez letniego J

sezonu. Adepci kultury fizycznej zr*<- j Pierwsza runda rozgrywek w piłce Nowy rekoni międzynarodowy dłu<

szeni w związkach zawodowych zaj-1 nożnej ZSRR zbliża się ku końcowi. gpśęi lotu w linii prostej ustanowił

mu ją wybitne irtiejsce w życiu spo&
: ' MiejScT "? r i«aa ""Śi4 # „odei Mroplanu radzieckiego kone

towym ZSRR.. Zawodnicy zrzeszeni J z Jł?>d .

u

j® mo^iewska drużyna .Dyna-! struktora Michała- WasilczenkL Start

organizacjach Wszechzwiązkowej mo, posiadająca i8 punktów na 22 motjeiu odbyj się w pobliżu stacji

domiu ogólnopolskie igrzyska sporto- w wadze średniej Wasiak I (Radom)

cji, 16Jefciia Kilosówna (nazywaliśmy! we przemysłu skórzanego, obejmują- wygrywa walkowerem z Rychterem

ją „Kilosiętko") wylosowała drugi pół- ce pi!kę nożnąi szczypiorniak i boks. (Zjedn.) . Wreszcie w półciężkiej wy-

finał. Startowało 9 zawodniczek ze słyn- j w piłce nożnej w wa]ce 0 pierw_ stępujący po dłuższej przerwie Wa-

sze miejsce zeszłoroczny mistrz Ra- siak II z Radomiaka wygrał na punk-

domiak, obronił swój tytuł, zwycię- ty z Gnatem (Zjedn.) .

żając Garbarnię z Brzegu 5:1 (2:1).

W walce o trzecie i czwarte mieisce

krakowska Garbarnia pokonała Cheł

mek 6:2 (3:1). Garbarnia wystawiła

do tego meczu drużynę juniorów, uzu-

pełnioną trzema graczami drużyny I.

W • szczypiorniaku ligowy zespół
biegh Zjednoczenia z Bydgoszczy pokonał

zestawiony w ostatniej chwili zespół

Radomiaka w stosunku 23:3 (14:0).

Turniej bokserski stracił dużo na

atrakcyjności, gdyż kilku czołowych

nę Japonkę Hitomi, wielokrotną rekor-

dzistkę świata m. in- w sprintach i sko-

ku w dal. Japonka nadała ostre tempo,

ale Kilosówna nie dała się sprowoko-

wać i biegła na siódmej pozycji. Po 300

m Hitomi wypuściła na czoło Niemkę

Radke.

' Po pierwszym okrążeniu grupka zna-

cznie rozciągnęła się i były słabe na-

teraz jako szósta, mogła odegrać powa

żniejszę rolę. Tymczasem na 200 m

przed metę Ślązaczka zwiększyła tempo

i na ostatniej krzywiźnie była już trze-

cia. Na • ostatnich metrach Kilosówna

obejrzała się na Włoszkę Marchini i

stwierdziwszy, że ta jej już nie zagrozi
— zwolniła tempo, zadawalając się trze-

cim miejscem, które kwalifikowało ją

do Hnnłu. Pierwsza Polka w finale!

„JESZCZE POLSKA

NIE ZGINĘŁA..."

•Starty Kostrzewskiego i Kilosówny

przyniosły nam wiele radości, 'ale praw-

dziwy szał radości mieliśmy przeżywać

we
WROCŁAW, 2-5. 7. (Tel. wł.) W dniu

dzisiejszym nastąpiło inauguracyjne o-

, twąrcie toru żużlowego we Wrocławiu.

( Uroczystego otwarcia dokonał wicemini-

ster Kościński.

. I '

Kulminacyjnym punktem były' eawo-

zawodników nie zjawiło Slę na ringu. dy motocykloiWe 2 udajałem czołowych

Walki finałowe przyniosłyzastępu- zawodników polskich o nagrodę prezy-

jące wyniki: musza
— Wachnicki (R) denta Wrocławia i nagrodę wicemin.

pokonał na pkt. Żurawskiego (Zjedn.), Kosciiiskiego. Ogółem odbyło się 20 bie.

w koguciej Kowalewski (Zjedn.) zno- «ów, przy czym każdy, a zawodników

kautował wir, Zuchowskiego (Gar-

bar.), w piórkowej Kruża nokautuje

w II r. Drożdża (Brzeg), w lekkiej

stoczono najpiękniejszą walkę dnia:

Baranowski (Zjedn.) wygrywa niezna-

startował 5 razy.

Zwyciężył Krakowiak (Dziew. KS) 18

punktów, 2) Smoczek (KM Leszno) 16

p., 3) Przybylski (KM Leszno) 15 p. ,

4) Siekalski (Rawicz) 14 p. i 5) Wro-

cznie na punkty z Kosińskim (Rado- cłmyski (Pogoń Kat.) 14 pkt.

BOKSERZY NA CHWILĘ PRZED ODLOTEM

Za hilha minut bokser:, olimpijczycy zajmą miejsca w samolocie, który zawiezie ich do Londynu. Od lewej stoją:'

Szymura, Kolczyński, Bazarnih, Kpsper.cząk, dnjkiewfcz, Cłtychła Foto Fmnckęwiah

wych, ustanowili w zeszłym roku 72

rekordy ZSRR. . | Ze Stalińska (Zagłębie Kuźnieckie)

. Wszechzwiązkowa letnia Spartakia wystartowała Wszechzwiązkowa szta

da będzie trwała do 21 sierpnia. Pro j feU sportowai poświęcona letniej

gram jej obejmuje między inn. lekko- Spartakiadzie Związków Zaw. Jest

atletykę, pływanie, piłkę nożną, wy- t6 pierwsza 2 dziesięciu marszrut,

ścigi kolarskie, koszykówkę itd. Naj-1 które gię rozp0czynają z rozmaitych

silniejsi zawodnicy zostaną wysłani punkt6w geograficznych Związku Ra-

do Moskwy, gdzie w okresie od 15 dzieckieg0i , koóczą się w Moskwie,

do 21 sierpnia będą się odbywały roz Zawodnicy ze związków zawodowych

grywki finałowe. I niosą do stolicy sztafetę — raporty z

"A" ! fabryk i komunikaty o osiągnięciach'

Nowy rekord wszechzwiązkowy w kultury fizyCznej/W sztafecie wszech j

pchnięciu kulą dla młodzieży ustano- j zw;ązkowej biorą udział adepci kul-

wił młody lekkoatleta Iwan Kop- j tury fizycznej jarosławia, Archangiel-

tiuch. Występując na zawodach w Ki- 1
skai Zagłębi* Doneckiego, Zakarpa-

„Silikatwaja", a lot zakończył śię w

odległości 1,5 kilometra na północ od

stacji „Kuskowo". Model Michała

Wasilczenki przeleciał w linii prostej

około 36 kilometrów. Oficjalny rekord

międzynarodowy lotu dla modeli tej

klasy wynosi 25,542 kim. Rekord ten

został także ustalony przez radziec-

kiego modelistę samolotowego Miko-

łaja Kozłowskiego w roku 1938,

Offpoirieilzl

jowie, pchnął cin kulę na 12 metrów cia, Syberii, Odessy, Erywania, Tasz

kentu, Rygi. Ogólna długość wszech-

związkowej sztafety sportowej wyno-

si 28 tysięcy 460- . km. Na wszystkich

etapach sztafeta .j^st oddawana z rąk

do rąk przez . sprinterów, ' kolarzy,

jeźdźców, wioślarzy, żeglarzy, jest do

statczana.na kutrach, samochodami i.

samolotami. . W dniu .otwarcia finału

Spartakiady - Wszechzwiązkowej ucze

stnicy sztafety finiszują w
s Moskwie.

Nowiny z Poznania
Referat Wyszkoianlowy POZPN na czele

którego stoi znany przedwojenny zawod-
nik St. śmiglak zamierza w piorwszoj "po-
lowie sierpnia przeprowadzić dwa obozy
wyszkoleniowe. Pierwszy ma się odbyć w

Nawym Targu w ramach Ośrodka Wyszko-
leniowego krakowskiego OZPN, drugi w.

Międzyrzeczu lub Clio*dzieży. (Decyzja co

do miejsca zapadnio w bież. tyg.) Do

Nowego Targu wyjedtle 20 juniorów-mło-
dzików. Drugi obóz będzfa mieszany 11 li-

czyć ma 50 zawodników. W rozle więk-
szej Ilości zgłoszeń odbędzie 111; on w

dwóch turnusach od 1 —15 I od 14 — 31

sierpnia.

Dwa] instruktorzy POZPN-u i rozpoczęli
treningi na prowincji. W tej chwili odby-
wają się one w Ostrowie, Rawiczu, Śro-
dzie Szamotułach, Wrześni, Wągrowcu I

Gnieźnie. W najbliższym czasie rozpocznę

iię treningi w dalszych ośrodkach, natu-

ralnie w ramach możliwoic! zaangażowa-
nia dalszych przodowników I instruktorów..

Rozgrywki o mistrzostwo klasy A POZPN

na rok 1949 rozpocznę się dnia 8 sierpnia
w dwóch grupach po 10 drużyn. Termin

rozpoczęcia zawodów mistrzowskich w Dziatłowa, : występując na zawodach' Pi,kq 9ra "

wykonujący rzut karny

Znakomitego wyczynu idókonała u-

ćzeńnića, szkoły rzemieślniczej
1

Rygi

Tajsja Wasyliewa (klub. Rezerwy Pra

cy). Ustaliła ona nowy rekord biegu

na dystansie 400 . m dla dziewcząt w

czasie 61 sekund, ca o "1,2 sekundy

przekracza rekord zeszłoroczny, usta

nowiony iprzez M. Marsową;

Franciszek Kowaliki oraz grano koleża-

nek i kolegów. Warszawa — Życzenia Wa-
sze będę spełnione.

Jan Czarnocki, Warszawa — Powrót Rot-

holca na ring powitamy z • radością, cho-

ciaż . nie wierzymy, aby „Sząpsio" wrócił

do swej przedwojennej formy. Wiek robi

swoje. .

Juniorzy Mirkowa I iwitu, Nowy Targ —

Serdecznie dziękujemy za nadesłane- nam

pozdrowienia i życzymy sukcesów wpracy.

Andrzej Piotrowski, Warszawa — Sądzi-
my, że milczenie wykazane przez ćałę
prasę w sprawie ' interesującego Pana' za-

wodnika powinno Panu do pewnego stop-
nia wyjaśnić całe zagadnienie. Możemy
stwierdzić, że decyzja o którą Panu cho-

dzi wywołana została wyższymi względami

Zawadzki Stanisław, Szczecin — Radzi-

my zapisać się do jednego z. klubów

miejscowych. , Samo walenie worka plę-
ścią nie jest Jeszcze szkoleniem bokser-

skimi

Stuleni Politechniki Warszawskie) —

Prosimy przeczytać odpowiedź u.dżieloną
p*. Piotrowskiemu z Warszawy,

Zdzisław Dobrowolski, Wrocław i Kas.

Russak Skalmierzyce — Istnieją względy
wyższe, niż sport i te właśnie nakazały
zrezygnować z wymienionego zawodnika.

Czytelnicy Przeglądu Sportowego — Sę-
. Zawodniczka • leńingraidzka- Natasza J dzia' miał rację, z chwilą gdy bramkarz

niższych klasach ustalony został na dzień T. , . „
- • :

29 sierpnia b(. j
w

Instytucie Kultury Fizycznej, rzuci-

Mecz o mistrzostwo ligi żużlowej roze- ła oszczepem
- 48 m i 70 cm. Wynik

grany w Lesznie zakończył się zwycię- ten jest inajlepszy w bieżącym sezo^

stwem LKM — 21 pkt. przed, Olimpią (Gru- -
1 '

dziądz) — 16 pkt. I Rawickim Motoblubem

14 pkt. Najlepszym zawodnikiem okazał

się Smoczyk z IKM-u który wszystkie trzy

biegi wygrał uzyskując tym saniym 9 pkt.
Zadziwiająco mało punktów uzyskał No-

wacki Marian z RKM-u bo zaledwie 2.
Trudno „nawaliła" mu maszyna.

Turniej eliminacyjny łanWstów poznań

nie i trzeci, na świecie. Wyczyny za-

wodniczek radzi eckich? Klałdii Maju-

czej (50 m 32 cm), Ludmiły Anokinej

MELDUNEK ZE SZCZECINA

SZCZECIN, 25. 7. (Tel. wł.) rr- To-

skich, który na iikutek niepogody' rosiał warzyskie spotkanie piłkarskie międ?y

ukończony dal kilka ciekawych wyników. Sztorincm a ŻKS-ein zakończyło się zwy

Fraszewskl (WartJ) pokor^ dotychcząso-' cięstłmn fetonnu .8:0 (4:0) '

wą trzecią raklellę Poznania Adamskiego
(Surma) 9:7, 6:1, Szczawiński (Warta) roz-

prawił się z Stefańskim (HCP) 7:5,

przy czym dotychczas zwycięża! przeważ-
nie Stefański. Julkowskl (HCP) pokonany
został puoz Hudowlcza (Warła) w trróch

setach 6A, 5:7, 1:6.

Znana tonlslitku poznańska Jaśkowie-

kówna opuściła izerogl Zjednoczonych I

zgłosiła swój akeos do poznańskloj Warty
wzmacniając mocno pozycję „Zielonych"
którzy ciorpioll na brak dobroj toniolotkl.

*

SZCZECIN, 25 . 7 . (Tel. wł.) Między-

okręgowy związek lekkoatletyczny od-

wołał. wyjazd reprezentacji Szczecina na

igrzyska lekkoatletyczne ZO we Wrocła-

wiu w dniach 31. 7.— 1. 8 . Porodem

tego kroku był brak funduszów, kto-

miał prawo kopnąć ją po raz drugi I zdo-

być bramkę. Inaczej , byłoby, gdyby piłką
odbiły się od .słupka czy poprzeczki (tak
było na meczu Legia Wiśla) wówczas

powtórne dotknięcie piłki przez egzekwu-
jącego piłkarza byłoby naruszeniem prze-

pisów.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie . . . . . . . . . z! SB.—

Wpłacać wyłącznie na adres Admlnlstra-

cji — y^iirszawa, ul. Mohotowika 5

„Przegląd Sportowy", konto P. K. O.' 1-1921

: CENY OGŁOSZEŃ
za 1 mm w tekście szerokości |edne|

szpalty - 80 zł.
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