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Pierwsze rendez-yous pięściarzy świata odbyło się w sobotę

w Entres-Hall, tj. w sali, gdzie toczyły się mecze pokazowe Joe-

Louisa. Hala przypominała jnż od rana jakiś wielki jarmark między-

narodowy, w którym biorą udział najbardziej egzotyczni zawodnicy

świata. Na apelu ustawiono liczne wagi, na których bokserzy zda-

wali pierwsze egzaminy. Spotyka
m

y tu wielu znajomych z różnych

ringów świata, przedstawicieli różny c h nacji. Jest Mazzias, prezes;

Zw. Włoskiego, który zawsze entuzjastycznie wspomina Polskę.;

Wśród bokserów spotykam Majdlo
cha > który zaczyna opowiadać, jak

to on i Nowias byli specjalnie serdecznie przyjmowani przez Pola-

ków w Chicago.

z przedstawicieli. tych egzotycznych

wysp.
- Atnkiewicz będzie walczył dó-,

. pieto w poniedziałek.; W półśrednie) '

. ogłoszono '„Poland — Holand", aw

średniej Kolczyński wylosował Uru-

. gwaj. W pląnie jednak podano,: iż ma

walczyć z-Luksemburczykiem. J. Wel

terem i to dopiero w środę, Szymu-

ra trafia na Hindusa, Joachima i ma

walczyć we wtorek.

SZKOŁA AMERYKAŃSKA —

DOMINUJE
Nim przejdziemy do opisu pierw-— Dostałem od Polaków w Am-ry-' ście. Przypominamy, jak w 1930 roku

ce aż dwa garnitury. Nowias również w Berlinie Sobkowiak wylosował, rów szych sobotnich walk Polaków, zapo-

bardzo wiele otrzymał prezentów.
nież

Australijczyka, zadając pierwszy . znamy czytelników z ogólną sytuacją,

Dalsze rozmowy przerywa losowa- nokaut na Olimpiadzie. Wiemy jed-; z której można było się, choć powierz-

nie. Waga musza. Po długim oczeki- nak i że teraz sytuacja jest inna, a Go chównie, zorientować po pierwszym

waniu słyszymy: „Poland" —

„ Auśtra wer

jest . jednym z najlepszych pię- dniu. A więc w dwu słowach: sytua-

lia". Nie jesteśmy zadowoleni, jakkol; ściariy Australii. j cja dla ńas jest zła. Ostrzegaliśmy

wiek do Australijczyków, mamy -szczę
' W. koguciej losujemy na 10 miej- już w Dublinie, że na Olimpiadzie trze

~

.

-

-t . scu . M.a .my spotkani_e z Chilijczykię^ ba będzie ciężko walc^yć i nie upra-

vQonzalęscm. - Raczej jest^my.^dbvi'?^ pięściarstwa systemem .szermier

mamy wfcjiri^ czym. Tu bokserzy wszyscyś^fajte-

Nasz fotomontaż zrobiony ze zdjęć

orzybyłych ostatnio drogą powietrzną z

Londynu przedstawia kilka frapujących

momentów z XIV Igrzysk Olimpijskich.

U góry Amerykanin Smith, zwycięzca

w skoku o tyczce, przechodzi właśnie

wysokość 4,30 m. Pod nim łysawy pan

(105 kg żywej wagi) — to Włoch Tossi,

który „machnął" właśnie dyskiem 51,73

m, có zapewniło mu drugie miejsce

i srebrny medal. W nogach potężnego

Włocha kłębią się w walce wolno-

amerykańskiej te wadze koguciej Alcar

(Turcja) z Konyosem (Francja). ,Turek

(na górze) dociska Francuza do maty,

którego położył w finale na łopatki po

13 min. i 54 sek., zdobywając złoty me-

dal. Francuzowi pozostał brązowy. Ale

złoty w skoku w dal byl pewnym łupem

amerykańskiego Murzyna Steele fnumer

na piersiach , zaczynający się 44...)} któ-

ry mimo rozmiękłej skoczni -,siqgnql

odległość 7 m 82,5. cm . Nr. 570 — mio-

tacz amerykański Thompson rzucił ba-

gatelkę — 1" m 12 cm! Obok start pań

do jednego z przedbiegów na 100 m st.

dow. I wreszcie u dołu rewelacyjny

start do finału ,,setki" mężczyzn. Od

prawej: Patton (USA), Ewetl (USA),
La Beach (Panama), Corquordale

(Anglia), Bailey (Anglia), Dillard

(USA). . . .

chilijskimi pięściami. W piórkowej wal' rami, 'idącymi ,.' ł>e^ przerwy naprzód

czymy z Filipinami, repreżWowańy- i .Jbijącjrmi>z półdjstapsu, / a sędziom
r

mi przez TraniegO. I żnów wśpomina- imponuje tylko atak] i, jsilńe ciosy,

my olimpiadę w Berlinie, gdy Fili- Obrona, defensywa i kontrofesywa są

pińczycy stali się rewelacją, a Kajnar oceniane"'dopiero''na drugim miejscu,

stoczył dramatyczną walkę'z jednym - (Dokończenie na str.' 2-ej)

Na sejmie bokserów
targowano się zawzięcie

W czasie międzynarodowego kongre-

su bokserskiego rozegrała- się ostra wal-

ka pomiędzy krajami europejskimi a a-

• n erfltańduim, Chodziło • miejsce,

gdzie ma się odbyć prtzy-ęały kongres.—

Amerykanie dążyli do, tego,, aby. odbył

się w Ameryce. Zwyciężyła koalicja'eu-

ropejska, która przeforsowała, iż nara-

dy odbędą się .w- Kopenhadze.. '

,

Komitet Wykonawczy' zostanie podnie

siony do liczby 5 członków. Nowe wy-

bory odbędą się w 1950 r. w Kopenha-

dze. t• r:

Irlandia -złożyła wniosek o przyznanie

Turski

otrzymał złoty medal
W niedzielę odbyło się uroczyste

wręczenie medali zwycięzcom w olim

pijskim konkursie sztuki. Ceremonia

ta odbywała się w muzeum Victoria.

Pomiędzy przedstawicielami 17 naro-

dów znalazł się na, pierwszym miej-,,

scu Polak Turski oraz ólciu odznaczo

nych dyplomami.,

Turski - odebrał swą nagrodę osobi-

ście.- Uroczystość nie miała charakte- (

ru podniosłego, olimpijskiego. Nie

odegrano żadnych hymnów. Do tego

stopnia zlekceważono tę * uroczystość,

że w czasie przemówienia prezesa
'

Międzynar. Komitetu Olimpijskiego,'

Edstreoma, zadźwięczał dzwonek na!

znak, że trzeba już opuszczać: mu-

zeum, które w niedzielę'zamyka się

o godz. 6 pp.

Zapomniano również, że na Olim-

piadzie obowiązuje język angielski >

francuski i przemawiano wyłącznie po

angielsku. Na ceremonii obecnych by

ło wielu Polaków i przedstawiciele^

ambasady. ,

temu krajowi ' mistrzostw Europy poli-

cjantów. Kongres orzekł, że o tej -pra-

wie może zadecydowaip tylko A. L B .

Wniosek Cejlonu o punktowanie siły
ciosów został odrzucoily.

Argentyna proponowała zorganizowa-
nie mistrzostw, świata w boksie w 1950

r. u siebie, ofiarowując niezwykle dogo-
dne warunki,' pokrycie kosztów

:
trans-

portu i pełne utrzymanie zawodników.

Wniosek odrzucono, wychodząc z zało-

żenia, że olimpiada zastępuje-w zupeł-

ności mistraofetwa świata. W czasie kon-

gresu zakomunikowano członkom, iż do

A. I. B . wpłynęły podania Związku Ra-

dzieckiego, Albanii, Jugosławii, - Benmud

i Guałemali o' przyjęcie w poczet izby
członków związku.

U S A zwycięzcą
w lekkoatletyce

w

lei

kurencjl,

Punktacje pkt.
1)U.S.M. 141

2) Szwecja II
3) W. Brytania SI

4) Francja S4

S) Holandia 45

t) Australia Ś7
7) Finlandia ts

1) Wiochy 27

9) Jamajka »
ID) Węgry 22

1») Argentyna '1»

12) Norwegia 11

13)C.S.R. 17

14) Austria 16

15) Kanada 14.

16) Belgia 11
17) Dania 9

1S) Siwajcaria . 9

1f) Panama •

20) Jugosławia T

21) POUKA i

22) Cejlon S

21) Pol. Afryka •-s

24) Turcja 4.

2S) Brazylia I
tabeli bralltmy pod uwagę
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Zażarte walki w pierwszym tlniu turnieju
(Dalszy ciąg ze str. 1-ej) natarcia i wychodzą mu dwie kolejne

' serie. W ogóle Australijczyk do-

Kto nie ma silnego ciosu, a z drugiej j wió(j{ źe potrafi natychmiast wyko-

strony nie jest odporny na uderze- rzystyw2ć sytuację, po trafieniu, na-

nia — nie ma czego szukać na Olim- . sjcaji;waJ na przeciwnika, czego nie

piadzie Już w tej chwili staje się ja ! umla£ dokonać poznańczyk, którego

sne, źe będzie tu królował system

amerykańskiego fajtingu, a szkołę w

USA przyjęli wszyscy pięściarze. Nie

tylko z różnych dominiów angielskich,

ale i z Ameryki Łacińskiej.

Wszystkie kraje z tej części świata

posiadają bokserów bardzo niebez-

piecznych i zdaje się, że nawet o ile

nie dojdą oni do finału, to w każdym

razie porozbijają mniej odpornych

pięściarzy ze starego świata. Nikt by

nie przypuszczał, że jacyś Persowie,

czy Koreańczycy mogą być niebez-

pieczni, a tymczasem w muszej walczy

Koreańczyk, którego możemy śmiało po

zazdrościć w Polsce.

W sędziowaniu jest kompletny cha-

os, zgodnie z tradycją olimpijską.

Każdy komplet sędziów patrzy na

boks inaczej i niektóre wyroki są dla

nas, Europejczyków, zupełnie niezro-

zumiałe. Moim zdaniem, już pierw-

szcgo dnia popełniono wiele rażąeych

omyłek. 1

KASPERCZAK NA RINGU

A teraz o walkach Polaków. Tur-

niej rozpoczął się od spotkań w mu-

szej. 8 walkę ma Kasperczak. Przed

walką rozgrzewa się nieco na uboczu.

Mam jeszcze w tej chwili jego twarz

przed oczami: jest bledziutki i wyraź

nie zdenerwowany. Idzie do rogu pod

opieką Sztama i Szymury. Jego prze-

ciwnik, Australijczyk Gower, czyni

wtażetue uiemniej speszonego. Jest

on nieco wyższy od Polaka, mocniej

zbudowany. Walka zaczyna się od u-,

padku Polaka, który został popchnię- i

ty. Podnosi się natychmiast i zaczyna

tańczyć na ringu starodawnym syste-

mem polskim, badając przeciwnika. •

Poznańczyk walczy stanowczo zbyt

ostrożnie, czeka na kontry, a przez

ten czas daje się trafiać. Australij-

czyk szybciej orientuje się w sytua-

cji, staje się z sekundy na sekundę

więcej agresywny. W rundzie tej nie

było z obu stron silnych i celnych

trafień. Wygrał ją jednym punktetó.

Australijczyk.

W drugiej Kasperczak przechodzi

do ataku i trafia prawą, ale Gower

-'przechodzi do błyskawicznego kontr-

cicsy były tylko sporadyczne. Rundę

wygrywa Gower różnicą przynajmniej

2 puriktów.

W trzeciej Kasperczak ż Wielką a® brali

bicją rusza do ataku, ale gubi się. mIec

C.csy jego nie mają celności. Austra-

lijczyk broni się rozpaczliwie, spy-

chi.- Polaka, a nawet uderza głową.

Nagle prawa Kasperczaka trafia w

pól dystansu w brodę przeciwnika.

Australijczyk wali się jak długi, ale

podrywa się natychmiast. Kasperczak

rzuca się na przeciwnika, daje z sie-

bie wszystko, Gower nareszcie cofa

s
:

ę do tyłu, mu3i się teraz bronić.

Dopiero pod koniec rundy Australij-

czyk opanowuje sytuację i zaczyna

się rewanżować. Rundę wygrywa Po-

lak 2 punktami.

^e zmienn;. m szczęściem. Notujemy pra-

wy cios Bazarnika i lewy Gonzalesa

oraz bardzo ładny lewy Polaka. Pod ko

nieć rundy Bazarnik zdradza zmęczenie.

Runda jest wyrównana. Teraz losy wal-

ki sa już w rękach sędziów. Wiemy, że

przy takiej wyrównanej walce sędziowie

równie dobrze mogę uznać za zwycięz-

cę tego czy drugiego zawodnika. Wy-

jednak Goflzalesa i nie można

to do nich pretensji. Chilijczyk

częściej atakował i miał lepsze zwarcia.

Jik się dowiedzieliśmy później, dwóch

ściej oklaski, i to 'doniosłe. Runda

20:18 dla Polaka.

Ostatnie starcie, to znów kontry,

kontry, kontry lub nagłe wypady Po-

laka. Jasna głowa Holendra coraz

częściej odchyla się ku tyłowi. Ho-

lender jest zupełnie zdezorientowany,

zaczyna trzymać i dostaje upomnie-

nie. Koniec wałki zbliża się. Nider-

LONDYN 8.8 (Teł. wL). W pierw- \ to Austriak pochodzenia polskiego, nie
'

szym dniu turnieju olim rozumiejący ani słowa języka swych

pij=kiego w boksie oglą- przodków. Okazał się bokserem słabiut-

daliśmy walki w muszej,' kim. Doskonale wypad! Węgier Csik.

półśredniej i średniej. Wspaniałą walkę stoczyli francuz -Cre.

Jak dotąd, mogliśmy się noc z Amerykaninem, Mitcbelem. WJ .

już zorientować, że po-; ka ta doskonale mogłaby się odbyć w

ziom walk w muszej jest

fia z prawej i otrzymuje potężne bra

wa. Runda znów Chychły wygrana

20:18, a może nawet i w większym sto

mi, a trzeci sędzia, Hiszpan — dał zwyf sunku Zwycięstwo Polaka nie ulega

cięstwo Polekowi 1 punktem. Jak więc ża(Jnej wątpliwości,

z te"o wynika, zwycięstwo Gonzalesa

imrclzo ivj;oki, wyższy niż w Dublinie.

Mistrz Europy, Martinez, poczynił znacz

ne postępy^ zyskał na Sżybkóśei i na «i-

landczyk coraz częściej kładzie się na je c;osu> jest niewątpliwie jednym z

Polaka, chcąc mu tatiiować ruchy. Mi faworytów. Gdyby Kasperczakowi uda-

mo to, Chychła jeszcze raz czysto tra ]0 pt-j -ej^g ptżtż pierwśż| rundę, Pó-

sędziów — Szwed i Irlandczyk —

przy-

znali zwycięstwo Gonzalesowi 2 punkta-

lak natknąłby się właśnie na Martineza

i mógłby przegrać przez k. o . W muszej

zostać pokrzywdzony Szwed, Bergson,

którego niesłusznie pokonał William z

finale mistrzostw. Amerykanin to wsp».

niały fajter, a Francuz — świetnie kry.

jący się bokser, który zbierał punkty z

kontrofensywy, Yailkes tiłokcWałtsk

wielką ilość ciosów, iż zdawało się, ie

wygrał wysoko. Tymczasem ku wielkie-

tnti zdziwieniu Użiiatto go za pókorian*
go. Amerykanie założyli protest, ale te

oczywiście nie nie pomogło.

Poziom walk w średniej wydaje się

być bardzo wysoki i rywalizacja olbrzy.

nie było jednogłośnie. Bazarnik walczył

na ogół dobrze, ale oglądaliśmy go już

bijącego się lepiej. Skuteczniej walczył

w Warszawie z Kniazieweffl, a przede

wszystkim z Zacharą miał końcowy wspa

niały zryw, na który nie zdobył się w

Londynie. W każdym razie jest niewat-

» pliwe, że Bazarnik uczynił wszystko, co

było w jego mocy.

Po tych dwu przegranych w obozie

do wyniku nie'mamy żadnych zastrze P«^kim - konsternacja. Dyr. Zapłatka

żen Australijczyk był niewątpliwie! «•«*» ~
Am

»
włem

.

ze

pięściarzem lepszym. Ani prezes Bie- j i"* "z zerwać z tym systemem pięknej

icw.cz, ani dyr. Zapłatka nie kwestio- defensywy i przestawić bokserow na

nowa!; wyniku. Jedynie Szymura «».;•««"• Wakz ?r poUku " mC111W

żał, że Kasperczak został bardzo Londynie nie dokonamy,

skrzywdzony. Podobno do kraju do | — Tu trzeba było przywieść takiego

szły już wiadomości, że Kasperczak zabijakę, jak Brzózka — dorzuca Sztam.

zastał w skandaliczny sposób pokrzy- ' ptpifłJĘ ZWYCIĘSTWO
wdzory —

proszę nie wier2yć tym' -
^^

WERDYKT SPRAWIEDLIWY

Walkę wygrywa Australijczyk. Co

Podział medali

po XI dniu

fgrz^slr
rioły trąbmy bręs

U.t.A. H 1« 11

Szwecji 11 1 1S

Węgry i S •

Turcja f 4 a

Francja 1 I (
Wiochy 1 < j
Australia 1 ( l
Holandia 4

_
i

Dania 1 1 s

Finlandia > 4 i

W. Brytania 1 1 ł

Szwajcaria t 1 i

Norwegia 1 1 1

Argentyna 1 I
_

Jamajka 1 1

Auitrla 1
_ )

Belgia 1 ł
C.i.a. t t

Iglpt _
1 i

Paru 1

Cejlon —

1
—

Jugosławia — 1
_

Panama — i
Kanada 1

Meksyk — — ł

weisjom, które mogą pochodzić jedy-

nie od osób, nie umiejących oceniać

walk obiektywnie.

Rozmawiam z Kasperczakiem bezpo

średnio po walce.

— Co zrobić — tłumaczy się. Prze

cież ja zupełnie jeszcze nie mam ru-

tyny, a walka w Londynie była do-

piero moją trzecią międzynarodową.

Rozmawiam też z jednym z trzech

arbitrów, który punktował to spotka

nie Był nim jeden z najlepszych sę-

dziów francuskich, Berstein.

Francuz pokazuje mi na palcach, ile

przegrał Kasperczak.
— Bardzo nieznacznie — mówi —

Kasperczak to przyjemna sylwetka na

riAgii. ifcyłem przy nim całym sercem.

Co zrobić jednak, uległ bardzo nie-

znacznie.

RÓWNA WALKA

BAZARNIKA

Przegraną Bazarnika poprzedziła klę-

ska Szweda Ahlina, który trzy razy le-

żał na deskach, poniewierany przes Pe-

ruwiańczyka. Nabraliśmy więc respektu

do bokserów Ameryki Łacińskiej. Nie

ma już czasu na refleksje. Na ring wcho

dzą: Gonzsles i Bazarnik. Obaj są mniej

więcej Jednakowego wzrostu, ale Gonza-

les czyni wrażenie silniejszego fizycz-

nie. Polak saczyna dobrze, idzie do

ataku. Ras wychodzi mu prawa, a za

chwilę lewa. Walka toczy się na°dy-

stanę, w którym góruje Polak. Pod ko-

niee rundy udatnie korttruje Chilijczyk.

Rundę wygrywa Polak 20:19.

W drugiej Ślązak trafia dobrze W żo-

łądek, później wychodzi mtt seria,' ale

Gonzales skraca dystans, coraz częściej

walczy s półdystanSu. Chilijczyk wal-

czy k bliska i jesł nieco lepszy od Po-

laka a jego wyjścia ze zwarć przypieczę

towane były zawsze soczystym ciosem.

Zaczyna się znów przewaga Ameryka-

nina, Bazarnik sporo inkasuje, ale nie

pozostaje dłużny, trafia kilka razy pra-

wym hakiem. W sumie wygrał Gonzales

Stosunkiem 20:19.

Trzecia runda rozpoczyna się od hu-

raganowej wymiany ciosów. BaZaRlik

trafia ras czysto lewym sierpem. Wal-

ka jest niesłychanie zażarta i toczy się

I Południowej Afryki. Doskonale wypadł j mia Groźny Węgier Papp jednym rio-

W następnej kolejce Chychła spotka fajter z Korei, van Soann. Tragedię j Eem znokautował Fina Resko, Escndie

się z czarnym Cejlończykiem Obieske- przeżywał e*-mistrz Europy, Fin Lećhti zdg-e g£ę jest We wspaniałej formie. W

rem. Cejlończyk miał słabą walkę, wy-jnen, który w pierwszej rundzie zwalił | doskottałyrti stylu rozegrał spotkanie *

grywając z Pakistańczykiem, Turky. Są-, się 5 razy na deski niezwykle groźnym południowo - afry.

dzę, że zwycięstwo Polaka nad Cejlon- Największą klęską w koguciej była Jańczykiem, La Grange. Walka ta irt*

czvkiem leży w jego możliwościach. I klęska Szweda Ahlina. Mazurkiewicz —

szczęscie dopisze
a nerwy Ipęrfff na u/odmy*..

CHYCHŁY

Wreszcie już w nocy, pó godż. 10-ej

walczył Chychła. Miał za przeciwnika

Holendra, Winegarda. Już po pierw-

szym ataku Polaka widzimy, że jest _

dobrze, że Chychła jest lepszym bokse- !

rem i musi to spotkanie wygrać. Polak •

jest dużo szybszy od Holendra. Każde-1

podejście Winegarda kończy się bły-

skawiczną kontrą Polaka. Liczymy lda-

ne kontry, ale już braknie nam palców.

Po jednej z takich ripost Polak prze-

chodzi do błyskawicznego natarcia i

ciosy jego zamieniają się w serie. Run-

da jest wygrana przez niego 20:18.

W drugiej Chychła często cofa się,

ale nawet idąc do tyłu, bije i trafia.

1 Polak często dubluje ciosy i czysto

trafia; W hali rozlegają się coraz czę szpitala.

JAK się okazuje, Kolczyński wylo-

sował najszczęśliwiej. Z luksem-

burczykiem Walterem spotka się dopie-

ro w H randzie turnieju. Jeśli wygra,

co jest możliwe, Wejdzie do ćwierćfina-

łu, wówczas spotkałby się ze zwycięzcę

meczu Fontana (Włochy) — GavignaC

(Belgia). Jeśli by Polak wygrał i w tym

meczu, wszedłby do półfinału, w którym

by się zmierzył ze Zwycięzcą spotkania

czarny Jones (USA) — Argentyńczyk

Garcia. Garcia jest Wspaniałym zawodni

ksmlusia Winia

LONDYN, 6.8 (Tel. wł.) . Jamajczyk

Wint, zdobywca złotego medalu w bie-

gu na 400 iii, padł w finale sztafety

4 x 100 m ofiarą dość poważnego Wy-

padku.

W trakcie biegu przewrócił się i do-

znał złamania obojczyka oraz uległ po-

kaleczeniu prawego ramienia i nogi.

Winta odwieziono fe bieżni wprost dó

w wyścigach olimpijskich kolony

LONDYN, 8.8 (Tel. wł.) . Nie ma kon

kurencji olimpijskiej

bez awantur. Pierwszy

dzień walk kolarskich

przyniósł pierwsze pto-

testy, awantury na wi-

downi i pierwsze iron-

tuzje. Jak to często by-

wa awantury i kontuzje wydarzyły się

w sprincie na 1.000 m

W konkurencji tej rozegrano 11 przed

biegów oraż kilka repesaży i ćwierćfi-

nałów. W przedbiegacli kilku zawodni-

ków osiągnęło kompromitujące, jak na

Olimpiadę, rezultaty na ostrfttiich 200

m. Naprzykład w przedbiegu IX-vm

Veldt (Austria) wygrał w czasie 17,2

sek.! Najszybszym w przedbiegacli był

Cortorti (Argentyna) — 12,4 sek.

W przedbiegu II-gini Chińczyk Wing

wpadł po finiszu na widzów i złamał

sobie obojczyk. W przedbiegu V-tym

Holender Hizelendoor zderzył się tak

nieszczęśliwie z Urugwajczykiem Pasei-

ro, że obaj doznali ciężkich kontuzji.

Sędziowie dopatrzyli się nieformalności

w jeździe Urugwajczyka i przyznali

zwycięstwo rozbitemu Holendrowi.

Urugwajczyey wystąpili t prbtestetn,

motywując go, iż wypadek miał miejsce

na 6 metrów przed metą i sażędali unie

ważnienia przedbiegU. Komisja, odwo-

ławcza uwzględniła protest i wyznaczy-

ła ponowne spotkanie obu kolarzy tia

poniedziałek, 9.8 ,

Po ogłoszeniu postanowienia Komisji

Odwoławczej na trybunach powstały

głośne protesty i awantury przeciwko

tej decyzjL

Pierwsze ćwierćfinały sprinterów wy

łoniły już 3 półfinalistów. Są nimi Ghel

la (Włochy), Shandorf (Dania) i Har-

ris (W. Bryt.). Ghella dwukrotnie wy-

grał z Yan der Veldem (Belgia), osią-

gając 12,1 1 12,6 sek. Shandorf również

dwukrotnie wygrał l Rei dem (USA) W

czasach 12,S oraz 12,8, a Harris poko-

nał 2 rasy Masanesa (Cliili) — 12 ,5

oraz 12,8. „

W ćwierćfinałach wyścigu drużynowe-

go na 4.000 m wygrała Francja 5:00,5,

przed Szwajcarii — 5:09,2, W. Brytania
— 5:02,9, Włochy — 4:59 przed Bel-

gią — 5:05,7 i Urugwaj — 5:03,5 przed

Australii — 5:07,7 .

kiem, ale już w pierwszej walce Został

bardzo rozbity.

Chychła, jak już podawaliśmy na in-

nym miejscu, jeśli wygra a Cejlończy-

kiem, wpada W ćwierćfinale na czarne-

go Amerykanina Herrings, który jest

faworytem turnieju,

Antkiewicz jeśli wygra W poniedzia-

łek (dziś) k Filipińczykiem Trianini, to

W drugim kole spotka się ze kWycięzc|

spotkania Garcia (Peru) — Seersem

(Dania). Walka Antkiewicza odbędzie

się W poniedziałek, około godz. 19 -ej.

Szymura walczy We wtorek przed po-

łudniem z Hindusem Joachimem. Jeśli

wygra, to w drugim kole stoczy mecz

fce zwycięzcą spotkania Roude (Fran-

cja) — Quiienem (Portoricó).

twierdzą Francuzi, ich zawodnik jeśt

słaby. Gdyby pozhańczykowi Udało fiię

przedostać przek te przeszkody, w

ćwierćfinale natknąłby się na mistrza

Europy, Holendra Quintemayera.

głąby być śmiało w finale. - Tak sani*

mecz Garcia (Argentyna) — Chigam

(Płd. Afryka) był godny finału. Argen-

tyńczyk jest niesłychanie szybki i chy-

ba będzie najszybszy ze wszystkich śre.

dnieli. Australijczyk miał wspaniałe wa-

runki i długie ręce, ale był wolniejszy.

Walka ta przypominała wspaniały mecz

Z olimpiady 1936 r. Chmielewski —

Clarc. Wszyscy czterej bokserzy wymie-

nieni Wyżej nie są moim zdaniem w ża-

dnym wypadku do pokonania przez Kol

czyńskiego.

W półśredniej poziom dużo niższy.

Pewne zdziwienie wywołał Tórma, któ-

ry stoczył słab| walkę z Węgrem Benei

W której dopiero przez ostatnie 30 sek-

przypominał dawnego Torrtię. Doskona-

ły jest Murzyn amerykański, Herring,

który stał się jednym z faworytów tur-

nieju. Herring jest z zawodu stewardem

na jednym źe statków amerykańskich i

Wc:-. ie Wizyty ah^cl-kicj pary króleW

| skiej w Stanach Zjednoczonych usługi-

Jak ^ał do stołu. Poza tym w kategorii póŁ

irediiiej nikt specjalnie nie zabłysnął ca

ringu, a niektóre Walki były na słabym

poziomie.

]ab'tzemski

Pierwsze eliminacje bok:

T. Friedrich

Woda w kolanie Voqla
zgasiła drużynę szpadzislów

15:1 i wypadają z dalszych rozgry-

wek. Mistrzostwo olimpijskie zdoby

Startujemy w składzie: Sobik, Nawroc

ki, Karwicki, Banał Wiemy z góry,

że spotkanie to przegramy. Chodzi

jednak o to, by przegrać z honorem.

W walce tej najlepiej wypadł Kar-

Wieki, mając jedną walkę wygraną i tu;e l ]ko Karw!ck. . N

edną merozegraną, Przegrywamy . ». -

. „. .

° WDa '

14:1. Walki jednak były zacięte! S ^ ^T ^
*

Kubę. W walce z Argentyną wystawiłem nawet zupełnie równorzędne, , <*°datkU do Źnipy, złożonej t 8, WZgl.

liśmy Sobika, Karwickiego, Nawroc-1 I7 " w0dników ' A <*o dalszej grupy

kiego i Zaczyka. Za wyjątkiem Sobi- 1 P'"grali spotkanie P«ejść tylko 4-ch. Nawrocki

ka, który wygrał 3 walki, nie widzia- z ItaIi£
*

w 8tosunku 15:0 ' Wynik ten | ^» 1 "*» Iepi«i. nit w walkach druży

łem jeszcze szermierzy tak il« wal- świadcz
r

0 wysokim poziomie saer-, nowych. Miał trzy walki wygrane,

czących. Spotkanie to przegraliśmy mierz ? włoskich ' W «Potkaniu z Wę J merozegraną i 3 przegrane. O przej-

w stosunku 10:6. Z Kubą wygrywamy
grami Powadzimy początkowo 3:1 i *

cin Jo dalszych rozgrywek zadecy-

w stosunku 8:6 przy 2 walkach niero iuź zanosi si
«

na «ensacjsf, lecz w tym «wało dodatkowe spotkanie 3 za-

zegranych Dobrze walczył tylko So- momencie Pochodzi załamanie. So- wodników: Nawrockiego, Radux (Bel

bik. Argentyna wygrywa z Kubą, wo
bik ' Katwicki ! Za "V k wygrywają po Saj" af «° (Brasytift), z którego

ecz zawodnikiem naszym zajął się bec czego wraz z nami przechodzi do! 2s P° tk " ia
«ym Zaczyk 2 wal Belg.

loktor austriacki, który stwierdził wy następnych rozgrywek. Tu dostajemy 1ki Prze3 r
»
Jl

*
lko róinic

«» jedneŹO tra' w . .

--

.

8ri». któ,„ w,«„«.i, !„«,. , Nor ,po)k,
^

B<I,,!,:L JdZS

Imy, drużyna osłabiona jest brakiem

Fokta, lecz mimo to nie straciła du-

Szczęście dopisuje Węgrom. Nie po' cha i zamierza zrehabilitować się za

Dó olimpijskiego turnieju bokserskiego
przystąpiło ostatecznie 270 zawodników.

Kilku odpadło przy badaniu lekarskim,
między Innymi wlcemlitrt Europy Wagi
pólłredftie) Humez, u którego lekarz

Stwierdził żółtaczkę.

Wyniki walk eliminacyjnych (sobota
7 sierpnia):

Waga muskat
Piłcual Perez (Argentyna) Wygrał t

Adolfo (Filipiny), sędzia przerwał walką
w 111 r. t powodu żbyt ralącej przewa-

gi Argentyńczyka. Willlami (Pld. Afr.)
zwyciężył na punkty Burgłtroema (Szw.) ,

Hali (Korea) wypunktował DanłtarerS

(Austria), Cothln (Francja) źwyclfeiyl Ro-

drlgueła (Peru) na punkty Cornrtar (Hol.)
wygrał na punkiy z Arsaelia (Persja),
Thaut (Burma) zwyciężył na punkty San-

duło (Kanada), Martlhez (Hlizp.) pokonał
na punkty fiondl (Wągry), Bandlneilt

(Wiochy) wypunktował Lehtlnena (Pini.),
Handunga (Cejlon) wygrał na punkty ż

Portelro (Urugwaj). Kasperczak przegrał
na punkty ż Gowerem (Australia).

Do następnej rundy przeszli waikove- <

tern1 . Sodano (USA), Byrnes (Irlandia), i

Bolflue (Selgia), Behalta (Indie), Maj-
dloch (CSR) I Carpanlar (W. Brytania).

Waga kogudat
Zuddra (WlocHy) wygrał z Zarca (Fili-

piny) na punkty, carleo (Urugwaj) zwy.

ciężył na punkiy Mazurklewitscha (Au-
stria), Gonzales (Chile) wypunktował Ba

żarnika, Lenlhan (Irlandia) wygrał na pkt.
z Bsnch (Luksemburg), ouvlnen (Finian
dla) iwyclęźyl na punkty fhasłena (Oa
nie), Orenot (Francja) wypunktował Bo»,
sio (USA), lali (Indie) wygrał z Monie-

rlo (Pakistan). Walka przerwana przez sę-

dziego w l starciu. Benedas (Porto — Ri-

co) zwydęiył na punkty cailenbout (Bel-
Ola), Rlvera (Peru) wygrał na punkty t

Ahllnem (Szwecja), Cilk (Węgry) wygrał
przez dyikw. z Masłlmente (Brazylia), Pa-
" Ł (Argentyna) pokonał Toweela {Płd.

Do następnej rundy przśs;:! waikove-

rem: Boyce (Australia), Du Pree; {Pid.
Atr.), Hertera (Argentyna), Sblier r (Luk-
semburg), Rofalo (Urugwai), Veas (Chils).

Waga średnia:

Hansen (Dania) znokautował w I r.

Johansena (Norw.), Papp (Wągry) wygrał
przez k. o . W II r. ftexo (Finlandia). Tous-

sl (Persja) wygrał na punkty ze znanym

W Polsce Karlsionem (Szwecja), Mac

Keon (Irlandia) zwyciężył na punltty Keo-

nana (Kanada), Fachin (Egipt) Wygisł na

punkty z Fontera (Hiśzp.), Schubar! (Ho-
landia) zwyciężył na punkty Prihodę
(CSR), Wright (W. Bryt.) wypunktował
Schnydsra (Szwajcaria), Garcia (Argenty-
na) wygrał Z HlgHMamem (Australia) na

punkty.

Do następnej rundy przeszli walkove-

rem: Martinez (Urugwaj), Nuttal (Indie),
Jones (USA), Weltet (Luksemburg). Kol-

cżyfiskl, Fontana (Wiochy) i Cavignac
(Belgia).

tez

Afr.) na punkiy Carruthers (Australia)
wygrał z Dalgle (Kanada) przez dyskw
w H r„ Malplca (Egipt) wypunktował
Ptotłltta (W. Brytania), Domingo (Hlizpa

wa Francja przed Włochami, Szwecją ^"wyjrai n73y z 7^..^(^
' Danią, j jja).

W zawodach indywidualnych star*

LONDYN, 8.8 . S, zęście naffi wy-

tnie nie sprzyja. Dwa dni przed

tartem byli nasi szermierze na trenin
r
.u u Węgrów. W czasie walki Fokt

; o czuł ból w nodze. Spotkanie jed-

nak dokończył, stoczył po tym je-

szcze dwie walki. Po południu, siada

ąc do autobusu, ponownie poczuł

ból, który tym razem nie ustąpił. W

viosce brak doświadczonego lekarza,

Do następnej rundy przeizH walkove-
rem: Petera (Cejlon) i Faw (Burma).
4 Waga póliredtriai

Foran (Irlandia) wypunktował ' Aflłl (I-
gipl), Herring (USA) wygrał t Doubattd

(Belgia) na punkty, Chythl* tWyclętył
na pwikty Vllngarda (Hol.) .

deprymująco na naezą drużynę, która w dodatku złożonej «aż z 4 państw:

została pozbawiona wytrawnego za-, Italia, Węgry i Norwegia. W innych
wodmka. Jego brak odczuliśmy do- grupach są po trzy państwa, z tym.

tkliwie w walkach spadowych. W że z każdej grupy przechodz. do na-

nasze, grupie miel śmy mistrza Po- stepnycb rozgrywek pov2.

ludmowc, Ameryk., Argentynę oraz| Pierwsze spotkanie mamy z Italią.

wegią różnicą 1 trafienia w stosunku

8:8.

maga ono jednak w dalszych spotka- niefortunne występy w szpadzie,

niach, gdyż przegrywają ze Szwecją j

Pod olimpijskim
Ir oszem

LONDYN, 8.8 (Teł. wł.) . Na zakoń-

czenie rozgrywek grupowych w koszy-
kówce odbyło się kilka spotkań t na-

stępującymi rezultatami:

Grupa A — Kanada — Iran »1:25.

Grupa B - Korea - Chile 28:21,

Chiny - Irak 125:25, Włochy - Irak

77:28.

Grupa C — Egipt — Szwajcaria 31:2')
USA

_
Peru 61:33, Peru

_
Kuba

45:40.

Grupa D — Francja—Irlandia 73:14.

F*€b$fśnałą§
w hokeju net trawie

LONDYN, 8.8 (Tel. wł.) . W hokeju

na trawie doprowadzono

rozgrywki do półfina-

łów, które odbędę się w

poniedziałek 9.8. Indie

graji t Holandii, Paki-

stan a Wielk| Brytanii.

W meczach eliminacyj-

nych Holandia wygrała a Danią 4:0,

Francji 2:0, przegrała natomiast z Pa-

kistanem 1:6. Pakistan wygrał z Danią

9:0 i z Belgi! 2:1. Afganistan rozgro-

mił USA 10:0, ale przegrał a Wielki

Brytanii 0:8. Indie wygrały * Hiszpa-

nię 2:0. Francja — Belgia 1:2.

- Punktacja -i
po dziewiątym

1

dniu Igrzysk
1)U.1.A, »4

i) Iiwatja a

») Węgry »

*) Turcja 28
i) Francja 27
<) Wiechy 21
7) Australia 29
1) Holandia 17
») Dania 1S

10) Finlandia 15
11) W. Brytania ft
13) SiWaJcaria 12
1t) Norwegia 8.
14) Argentyna 7

11) lamajka t

1ł) Austria 1
17) Belgia t

11)C.1.R. I

1») Iglpl I
JO) Psm 1

11) Cejlea 2

22) Jugosławia I
25) Panama 1

24) Kanada 1

25) Moksyk i



Nr. CS

PRZEjGLĄD SPORTOWY
Sb.t

a triumfatorem maratonu
Dramaiyczny finisz na bieżni decyduje o wyniku

długą drogę nieustannymi oklaskami 82.000 par rak widzów

byli tu na pożegnanie się z lekko atletyka olimmwL^i-? ,

7P " y "

tniego biegacza zniknęła wreszcieTmI wS5" " ^^ ^

słychać było jedynie echa braw pubS^^^S^TŻ ST-

zabrakło dziś miejsca w Wembley. «MIOBM, dla które)

KTO ZWYCIĘŻY?

Zanim nadejdzie pierwszy meldu-

nek z trasy, wśród publiczności toczą

się zacięte dyskusje na- temat przy-

szłego zwycięzcy. Wymien ; asięm.in.

ma Hindusów powiewa flagami naro-

dowymi na widok rodaka swego Sing

ha, w białym zawoju na głowie.

Maraton prowadzi Belg Gailly 21 le "" 6 ° Cabrora
- Argentyńczyk fini-

tni ex-spadochroniarz. Dystans 10 km WSpaniale 1 wcale nie «TS^a!

jako iednego z faworytów Luksembur Bel Ś Przebył w czasie 34:34 —

o 12 se
"" zmęczoneB °- Z "śmiechem na ustach

czyka Heirendta, który wygrał mię- kund biegnie za nim Chińczyk Lou Tymczasem za jego ple-

dzynarodowy maraton w Koszycach T Vlk ° sekundy dzielą ich od dziesie- "T kom Pletnie
w ub. roku. Pada również nazwisko ci

« następnych. Francuz Josset bie- ^ 6 °
**

, t oUmpijski

Koreańczyka o dźwięcznym nazwisku ramię przy ramieniu z Argentyń [" T"^' " ^

nowoczesnych

kanaście sekund i w br«nie tunelu uka przyjmuje owacje tłumów. 32-letni Ca-

zu,e się czerwona koszulka Belga. Sta- brora, strażak z Buenos Aires, patrzy-

dion trzęsie się od niebywałych okła- mał tradycję awege rodaka Zsb.B, mi-

skow i Okrzyków, które jeszcze potęgu- strza maratonu w Los Angeles,

ją się, kiedy na stadion wbiegają tui za' ., , .

Belgiem Cabrora i Richarda. i f0 " 1

Kiedy Gailly postawił „ierwsze krokiTM . jTT? ^

na Hi«>i„; I. •ł • T>1 -

. ea Z Argentyńczykiem i Anglikiem, kic-
ną bieżni — zachwiał się. Belg jest tak j„ „ . . . . , . . ,.

u,,,,.-TM. _
J.......I d

y
na bieżnię przybywają następni i»ie-

wyczerpany, iż wydaje się, że nie dobie-* -- - - - - -

gnie do mety. Zwolnił tempo i wtedy

Yun Chil Choi, który w r. z . zwycię-

ży! w maratonie bostońskim. A może

któryś z trzech Argentyńczyków bę-

dzie chciał podtrzymać tradycję słyn

nego Zabali, zwycięzcy z Los Ange-

les?

NA PIERWSZYCH

KILOMETRACH

A tymczasem na aslalcie szosy bie

gnie 41 maratończyków, coraz bar-

dziej oddalając się od Wembley Po-

licja na motocyklach toruje im drogę

pomiędzy tłumami publiczności. Kolo

— SyBwetBtS
mistrzów

olimpijskich —

MISTRZYNI FLORETU — ILO-

NA ELEK jest dla wszystkich

szermierek niedościgłym wzorem

Węgierka to zawodniczka wspanialni

klasy, która potrafiła utrzymać swe

wysoką formę przez całych 12 fot.

aby w Londynie powtórzyć swój •uh-

ces z Berlina i ponownie zdobvc

złoty medal. Jedną z jej rytcalek fi-

nałowych była młodsza sipstra.

MISTRZ SKOKÓW Z WIEŻY

— SAMMY LEE, Koreańczyk z

pochodzenia, naturalizowany Amery-

kanin. Skoczek o miniaturowej bu-

dowie, posiadający wspaniałe nemy.

Lee nie peszy się nieudanym sko-

kiem, lecz stara się poprawić swa

punktację w następnym.•

M
ISTRZ 400 M. ST. DOWOL-

NYM — BILL SMITH, „o-

chodzijfgj^ Hawai. Jest najpotężniej

zbudowtinym pływakiem USA — 186

cm wzrostu, 105 kg wagi. Smith jest

rekordzistą świata IM kilku dystan-

sach w stylu dowolnym.

•

ZWYCIĘZCA PIĘCIOBOJU NO-

WOCZESNEGO — KPT. WIL-

LIAM GRUT jest oficerem artyle-

rii. Wzór sportowca — przygotowa-

niom olimpijskim poświęcił ponad

rok pracy, okupiony zupełną izola-

cją od żony i dzieci. Oglądając w

Berlinie w 1936 roku zwycięstwo

Niemca w tej konkurencji, ślubował,

że na następnej Olimpiadzie zdobę-

dzie piertvsze miejsce dla Szwecji.

Ślubowania dotrzymał.
•

ZWYCIĘZCA
BIEGU NA 200 M

MELL PATTON, student ame-

rykański, jest wysokim (183 cm),
doskonale zbudowanym atletą. Ma 23
lata żonę i 22 miesięczną córeczkę.*

ZWYCIĘZCA
SKOKÓW Z

TRAMPOLINY — BRUCE

HARLAN, jest studentem uniwersy-

tetu w Ohio. Wysmukły, szczupły

blondyn reprezentuje zwłaszcza ivy-

soką klasę w skokach dowolnych'.

jest świadkiem dramatycznej

walki trzech maratończyków na ostatnich

metrach przed białą taśmą mety.

Gailly cierpiąc z wyczerpania, za

wszelką cenę usiłuje dogonić Anglika*

ale bez powodzenia. Gailly kończy bieg

jako trzeci, a kiedy mija metę, pada
również w pojedynkę zemdlony. Nieprzytomnego kładą na

nosze, a „ceremonie protocolaire olim-

pique" musi być opóźniona o pól godzi-

ny, dopóty Belg nie oprzytomnieje.

Podczas ceremonii wręczania medali

Gailly wniesiono na podium na no-

szach. Belg otrzymał największe brawa

ze wszystkich „medalistów".

CABRORA

A *

czyk; em Guinezem. Ledwie o 4 sek.

dalej utworzyli koalicję Skandynawo-

wie: Hi etan en, Kurikkala (Finlandia)
i Gestlink (Szwecja). Wszyscy trzej

trzymają się razem O 4 sek. za nimi

biegnie samotny Koreańczyk Choi, a

21 sek. dalej,

drugi Argentyńczyk Sensin'

! PO 20 KILOMETRACH

1 Gailly biegnie ciągle na caeJe. Czer-

wona koszulka Belga żywo odbija się

od prozaicznych białych kostiumów je-

go konkurentów. Gailly przyśpiesza nie-

co i na 13 km zyskuje 30 sekund prze-

wagi nadfc drugim z kolei, Chińczykiem

Lou. W jakimś miasteccku publiczność

szczególnie serdecznie oklaskuje Hyria-

kiiidisa, rozpoznając w nim Greka. Sły-

chać słowa dopingujące potomka staro-

żytnych Hellenów. j

Zbliża się 20 km Gailly jest w dal-

szym ciągu pierwszy. Przebiegi 20 km

w czasie 1:05,29 i znacznie oddalił się

od swych rywali. Następny z kolei Lou

ma tutaj do niego ponad 4 minuty stra-

ty. Chińczykowi depcze po piętach Ar-

tymczasem zwycięzca maratonu

gacze. Afrykańczyk Coleman, czwarty

skolei, przybiega do mety zupełnie świe-

ży i uśmiecha się do publiczności. Nie-

daleko za nim kończy bieg przysadzisty

Guinez w białej panamie. Na stadionie

jest już drugi Afrykańczyk, Lnjt, póź-

niej dwuch Skandynawów, a jak* dzie-

wiąty skolei trzeci Argentyńczyk, Sen-

sini.

Trzech Argentyńczyków w pierwszej

dziesiątce — to nienotowany aokces

Ameryki Południowej.

SIŁA WOLI VOGLA I

Zawodnik amerykański Yogel zdu-

miał publiczność swą siłą woli. W mo-

mencie zakończenia przez niego mara-

tonu odbywała się ceremonia wręczenia

medali zwycięskim pływakom Stanów

Zjednoczonych. Podczas tej ceremonii

grano hymn amerykański i Yogel, mimo

śmiertelnego zmęczenia, poderwał się

na baczność. Wytrwał on w tej postawie

przez cały ezas grania hymnu, aby w,

chwilę po jego zakończeniu mów opaść I

na ziemię. |

Zabłocony i straszliivie zmęczony Reiff (Belgia) przerywa jako pierwszy

w biegu na 5.000 n. Tuż za mm Zatop ek, który przegrał bieg zbyt

cxynajqc finisz

Talent—to nie wszystko
Adamczyk zdobędzie medal za 4 lata

cudo Igrzysk Olimpij-Nłjwiększeskich w Londynie bo nie przedsta-
kę z Francuzem. Josset biegnie 300 m

7 tyłu za tą parą. 0 10 sekund za Fran-

cuzem biegnie samotny Szwed, Gejt-

ling, którego usiłuje dogonić trzeci Ar-

gentyńczyk Cabrora.

Nieco dalej utworzyli spółkę Połud-

niowi Afrykańczycy Colleman i Luyt.

Frzed startom Colleman zarzekał się,

że musi poprawić swoją lokatę z Olim-

piady w 1936 r., kiedy to był szósty.

PÓŁMETEK

Wieś Radlett wylęga tłumnie na szo-

sę. Jest to akurat półmetek i biegńą'cy

ciągle pierwszy Belg, mało stosunkowo

znany jako maratończyk — wzbudza o-

gólną sensację. Argentyńczyk Guinez

minął już malutkiego Chińczyka Lou i

biegnie na drugiej pozycji. Drugi Ar-

gentyńczyk Cabrora minął tymczasem

Szweda Gestlinga i iest na półmetku

czwarty. Niedaleko za nim biegnie Po-

łudniowy Afrykańczyk Luyt, a następ-

nie Finn Kurikkala. Szwajcar Frisch-

knecht doznał po drodze skurczu mięś-

nia. Przygodni wieśniacy wymasowali mu

nogę i Szwajcar pobiegł dalej.

Gailly jest ciągle pierwszy, ale znacz-

nie zwolnił tempo. Dystans 30 km Belg

przebiegł w czasie 1:47:01. Argentyń-

czyk Guinez jest tutaj tylko o 32 se-

kundy za Belgiem. Ledwie 100 m za

Guinezem biegną razem Koreańczyk

Choi % drugi Argentyńczyk Cabrora.

Szwed Gestling jest piąty o pół minuty

ztyłu za tą parą. Szwedowi zagraża

Luyt.

Na następnych trzech kilometrach

niespodziewanie wysuwa się do przodu

Anglik Richarda, który odrabiając stra.

eony dystans wychodzi niedługo na trze

cią pozycję.

TRAGEDIE BELGA

Na 2 km przed stadionem sytuacja w

czołówce jest następująca: prowadzi w

dalszym ciągu Gailly, drugi jest Cabro-

ra, trzeci Richards.

Wrzawa dochodząca spoza stadiona

zwiastuje zbliżanie się do Wembley

Jui widać niezadowolone miny „fa-

chowców" i samego Adamczyka. Ale to

jest prawda, którą pisze się z prsyjaźm.

KAŻĄCE DYSPROPORCJE'

wiciclki płci pięknej, lecz... Bob Mathias,

mistrz dziesięcioboju. 17-letni „pętak"

może i marzył o olimpijskich sukce-

sach, ale nie spodziewał się zapewne, że J Adamczyk miał lekko przekrocaony

staną się one jego udziałem już w Lon- rzut dyskiem 43 m. To jest wspaniały

dynie. A tymczasem wygrał pojedynek na 10-boistę wynik. To jest wynik świad

o miano najwszechstronniejszego lekko-| czący o wielkich możliwościach Polaka,

atlety świata, dystansując zdecydowanie ]\Ja tle tego rzutu dyskiem kompromitu-

pozostałych konkurentów.

FENOMEN Z, USA

Mąthiasa przed kilku miesiącami'nie

znano nie tylko na świecie, nie wiedzia-

ła o nim Ameryka! Skromny uczeń gi-

mnazjalny na mistrzostwa USA w 10-

boju pojecbal ze swego rodzinnego mia

sta Tulare w Kalifornii za zebrane przez

obywateli tego miasta pieniądze. I zdo-

był mistrzostwo jak chciał. Amerykanie

wstawili go do składu olimpijskiej dru-

żyny i Mathias wygrał 10-bój olimpijski.

17-letni fenomen, największe „cudo"

14-tych Igrzysk Olimpijskich zasłużył w

pełni na najwyższe nagrody.

SUKCES I ZAWÓD

Amerykanie mogą się cieszyć trium-

jąco wygląda rzut oszczeipem 43,70. Na

świecie nie znajdziecie, nawet gdyby ze

świecą przyszło szukać, drugiego takie-

i^' ŻŚWodrtjfcń," ktÓiry 800-gramoW.yttt' sw*

czepem będzie rzucał tyle co 2-kilogra-

mowym dyskiem.

Przed dwoma laty Adamczyk skacząc

pierwszy raz o tyczce na zawodach u-

zysikał 340. Ten sam rezultat uzyskał w

Londynie. Przez dwa lata nie nauczył

go nikt skakać o tyczce. To samo moż-

na powiedzieć i o innych ' konkuren-

cjach.

METODA l SYSTEM

A teraz druga strona inchiu, który

można było zdobyć. W 10-boju są kon-

kurencje mocno punktowane. To 100 m,

110 m pł., skok wzwyż i kula. Na te

konkurencje należy położyć naoiisk przy

Adamczyka nie nauczono wszystkich e-

lementów 10-boju. JeśM brak jest w

kraju specjalistów, można było sięgnąć

po trenerów zagranicznych. A wtedy mo

że nie doszłoby do triiumfu 17-letniego

chłopaczka.

Wrocławianin mi 23 lata i możma je-

szcze zeń zrobić zawodnika wielkiej kia

sy, ale do tego trzeba przystąpić inny-

mi metodami, niż praktykowano to w

Polsce Anno Domini 1946—1948 .

WIEK ROBI SWOJE

Pokonanie Gierutty przez Kuźmickie,

go jest wielką niespodzianką. Gierutto

jest za stary na 10-bój. Może robić do-

bre wyniki w 7 konkurencjach jednego

dnia, ale nie może wytrzymać dwu-

dniowej walki po 12 godzin dziennie.

Z tą przykrą prawdą trudno będzie po-

godzić się nawet rekordziście Polski,

który do Igrzysk przygotowywał się bar-

dzo starannie.

w zapasach klasycznego stylu

fem swego cudownego dziecka, ale my treningu 10-boisty. A czy zrobiono to z

raczej nie mamy do tego powodów. —I Adamczykiem? Chłopak ma możliwo-

Wysłaliśiny w bój tak samo jak USA i l ści, by skakać wzwyż w granicach re-

Szwecja, największe lekkoatletyczne po- kordu Polski (196 Pławczyk), a zwala

tęgi, aż trzech 10-boistów. Najlepszy z

naszej trójki, Adamczyk, znalazł aę na

9-tym miejscu.

Można je uważać za sukces. Adam-

czyk pokonał przecież mistrza Europy,

Holmvanga, pokonał wielu innych, da-

jąc się wyprzedzić tylko trzem Europej-

czykom.

Adamczyk więc nie zawiódł. Ale my

zawiedliśmy się srodze. Bo przyznać

musimy, że - liczyliśmy na jeden medal

skromnej grupy olimpijskich lekkoatle-

tów. Miał go zdobyć właśnie Adamczyk.

poprzeczkę na 180. 400 m bioga w 52,5

i tego samego dnia uzyskuje na 100 in

tylko 11,7. Takiego stosunku między wy

nikami na 400 m i 100 nie mioli nawet

rekordziści świata na 400 m. A przecież

Adamczyk nie trenował 400 m tak jak

Harbig, czy obecnie triumfujący Wint

i Mac Kenley.

To podobna historia do rzutów dys-

kiem i oszczepem.

A WIĘC - DO ROBOTY!

Nie będziemy mieli pretensji do A-

damczyka jeśli nawet nie skończy 10-eio

(Turcja), 2) Vandenberg (Szwecja), 3)

Toth (Węgry), lekka: 1) Freij (Szwe-

cja), 2) Eriksson (Norw.), 3) Ferenca

(Węgry), półśrednia: 1) Anderssea

(Szwecja), 2) Szilavassy (Węgry), 3)
Hansen (Dania), średnia: 1) Gronberg

(Szwecja), 2) Tayfbur (Turcja), 3) Gal-

którzy zdobyli 5 złoffch legati (Włochy), półciężka: 1) Nilssen

srebrne. Turcy, niedościgli (Szwecja), 2) Groendahl (Finl.), 3) Ora

bi (Egipt), ciężka: 1) Kirecci (Turcja),
2) Nilsson (Szwecja), 3) Fontanni (Wło

chy).

LONDYN, 6.8 (Tel. wl.) . Szwedzi oka

zali się mistrzami w jesz-

cze jednej dziedzinie.

Walki' zapaśnicze w sty-
:

lu grecko - rzymskim za

kończyły się wielkim

triumfem Skandynawów,

I wrocławianin mógł przywieźć do Pol- ^

ski ten medal. Niestety talent me wy-! boju — pisaliśmy kiedyś. I nie mamy

starcza do zajęcia zaszczytnego miejsca ] do niego pretensji i za to, że ma talent

«...«.aiujc „.v „„ , na Igrzyskach. Trzeba obok talentu coś i zajął dzięki niemu tylko 9-te miejsce.

piewszych maratończyków"^Jeswze kit" umieć. A Adamczyk nie umie wiele. 1 Ale do kogoe trzeba mieć pretensję, że

UKOATIHTRA KOBIECA

medali i

mistrzowie walk wolno-amerykańskich,

odegrali tutaj nieco mniejszą' rolę, zaj-

mując zespołowo II-gie miejsce 2 .261⁄2

pkt. za Szwecją — 43 pkt. a przed Wę-

grami — 201⁄2 pkt. , Finlandią — 19 pkt. ,

Włochami — 16 pkt., Egiptem — 91⁄2)

Norwegią — 9 pkt., Austrią i Danią po

5 i Libanem — 31⁄2 pkt.

W walkach finałowych w wadze mu-

szej Lombardi (Włochy) pokonał 01-

caya (Turcja) na pkt., w koguciej Pe-

tersen (Szwecja) zwyciężył na pkt. Has-

sana (Egipt), w piórkowej Vanderberg

(Szwecja) położył na łopatki po 15 m

30 sek. Totha (Węgry), w ciężkiej Ki-

recci (Turcja) pokonał na pkt. Fanto-

niego (Włochy).

W poszczególnych wagach klasyfikacja

finałowa była następująca: musza: 1)
Lombardi (Włochy), 2) Olcay (Turcja),
3) Kandasmaeki (Finl.) , kogucia: 1) Pe

terson (Szwecja), 2) Hassan (Egipt), 3)

Kaya (Turcja), piórkowa: 1) Oktav

Umpł.

Sztafeta

4x100 m

Wzwył

Oszczep

Dysk

REKORD

iWIATOWT

Stepheni (USA)
11,5

Walaslewicz

23,«

Testonl (Wt.)
11.3

Niemcy
46.4

Blankers-Koen

171

Blankers-Koen

«,25

Stelnheur

(Niemcy) <7,24

Mauermayar
(Niemcy) 4« 81

Mauarmayar
(Niemcy) 14 38

REKORD

OLIMPIJSKI

Stephena (USA)
11,5

Vada (Wl.)
11,6

Niemcy
46,4

REKORD

rouKi

Walatfewicz

1W

Walaslewicz

2M

Blankers-Koen

(Hol.) 11,»

Blankeri-Koen

(Hol.) 24,4

Manley (Anglia)
12,2

Strickland

(Austral.) 12,2

Williamson (W. B.)j Pattenon (USA)

Blankers-Koen

(Hol.) 11,2
Walaslewicz

12.2

-Reprezentacja; Holandia

48,3

Shlley I Oidrlcson j Krajewska
(USA) 1.65 [ 1.55

I Walaslewicz
— ! 6,04

Flelsher (Niemcy) j KwafnlewsKa
• 44,0345,18

Mauermayer (N.)
47,62

Wajsówna
46,22

Flakowlci

13,21

47,5

Coachman (USA)
1.68 >

Gyarmatl
(Węgry) 5,6?

Baums (Austria)
45,57

Oestermayer
(Fr.) 41,92

Oestermayer
(Fr.) 13,75

25.1

Gardner (Angl.)
11.2

Australia

47,6

Tyler (W. Br.)
1,68

De Portela (Arg.)
5,60

Parvialnon (Finl.)
43,7?

Cordiale (Wl.)
41,17

Plcclnt (Wt.)
13,09,5

25,2

Strickland

(Auitral.) 11.4

Kanad*

47,8

i Nyert (Kanado)

Strickland

(Australia)

Monglnon (Fr.)

W. Brytania
48,0

Jones (Kanada) ! Thompson (Kan.)

Walker (W. Br.) ; Robb (Pld. Afr.)

Oestermayer (Fr.) | Beckett (3aiw.)
1.61 j1 ' M

Leyman (Szwecja); KondIJi (Hol.)
5,57,5 :

Caristedt (Dania) ; Docjion (USA)
42,38 j

" WajiównaMezaei (Fr.)
40,47 3f,30

Sehaefer (Austria); y*«i* (Fr.)
13 08

Oberbreyer
(Australia)

Dania

48,2

Bredge (Kan.)
1,M

Loniska (CSR)

Austria

49,t

Sfowther (W. B.)
1,58 /

Harelse (Hol.) j Russel par».)

Teunlsseo-yalbersj , (Ho|.)
. (Holandia)

Nowakowa nie
weszła doflnałi

Slnoradzka ni*
weszła do finał»"

Haldderberg
(Austria)

Nleislnk (Hol.)

Komarkova (CSR) i Bruk (Austria)

UWAGA: Osiągnięto w rzutach szereg
wyników lepszych od rekordów

twiata, nie są on* Jednak Jestcr* zweryfikowane.

Z olimpijskiej wieży

LONDYN, 7.8 . (Teł. wł.) — Skoki z

wieży pań przyniosły

jeszcze jeden złoty me

dal Amerykance Dra-

ves. 23 -letnia kąlifornij

ka dokonała jedynego

w dziejach Olimpiad

wyczynu, zdobywając

I-sze miejsce zarówno w skokach z

trampoliny, jak i z wieży. Jej triumf

w skokach z wieży był znacznie, pew

niejszy, niż w trampolinie. Górowała

ona nad pozostałymi konkurentkami

o klasę i była nie do pobicia.
' Stosunkowo nieźle spisywała się

Francuzka Pelliśard w skokach do-

wolnych, ale. słabe skoki obowiązko-

we zepchnęły ją na dalsze miejsce.

Draves, natychmiast po otrzymania

drugiego złotego medalu oświadczyła

dziennikarzom, że wycofuje się:z. czyn

nego życia sportowego, aby-poświę-

cić się życiu rodzinnemu.

Oświadczenie to stoi w sprzeczno

ści z- wiadomościami, napływającymi

z USA. Draves zobowiązała się-podo

bnie, w razie wygrania Olimpiady pod '

pisać kontrakt na występy w cyrku

wodnym, • prowadzonym przez brata

słynnego śpiewaka i. , artysty filmowe-

go, Grosby'ego. •

99$c*un€ś"

no^rosciq w Anglii
Reprezentacja' fińska urządziła so-

bie, w Richmond Park specjalną łai-

nię parową, bez której Finowie ni*

wyobrażają sobie dobrej formy. Mofta

zbyt późne przygotowanie łaźni odbi-

ło się ujemnie na wynikach fińskich

długodystansowców
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Ostatnie dni ios{atnie niespodzianki
na bieżni stadionu olimpijskiego

DWA ostatnie dni lekkoateltyki Blanker»-Koen została jednocześnie

olimpijskiej przyniosły widzom rekordziitką olimpijski na tym dystan-

wiele emocji, a publiczność angielska sie, jako, ie konkurencja ta nie odby-

miala szczególną okazję do radości, j wala się dotychczas na igrzyskach,

kiedy złoty medal w sztafecie 4X100 wyRÓWNANY REK0RD., .

metrów przypadł w udziale Anglii po

raz pierwszy od niepamiętnych cza-
^

w (wym
^^

B,8nkcrs.

Koen, Holandia byta spokojna o los

swej sztafety 4 x 100 m. W finale jed-

nak zdawało aię, ie nawet Blankers-

1.500 M DOMENA

SZWEDÓW

Bieg 1.500 m przyniósł sukces Szwe j Koen nie pomoże, biegnie bowiem na

eji, której trzej reprezentanci uplaso-

wali się w pierwszej piątce. Przewa-

ga Szwedów była widoczna już po eli

minacjach i było rzeczą jasną, ie koa

Hcja szwedzka nie pozwoli odebrać so

bie zwycięstwa. Otwartą kwestią po-

zostawało jedynie, który z tej trójld

zdobędzie złoty medal? Należał się on

właściwie Berqvistowi, ale finał przy

niósł co innego.

Trójka Szwedów prowadziła bieg je

szcze na chwilę przed dzwonkiem,

sygnalizującym ostatnie okrążenie, ale i

tutaj Berqvist pozwolił wyminąć się j

Holendrowi Slijkhuisowi. W tym okre

sie losy Hansenne'a zostały przypie-

czętowane i wiadomo było, ie nie ode

gra on już roli w biegu.

Kiedy na ostatnim okrążeniu pro-

wadzenie objął Erikson i zdobył prze

wagę około 5 m, wówczas najlepszy

w tym sezonie na świecie drugi

Szwed Strand rozpoczął pościg za

oitatniej śmianie Blenkers • Koen otrzy

mała pałeczkę ze atratą 6 m w atosun.

| ku do Australii. Wspaniała Holenderka

potrafiła jednak odrobić stracony dy-

stans.

Sędziowie jeszcze raz sięgnęli do foto-

grafii, aby ustalić kolejność. Nic dziw-

nego, ie mieli kłopot, gdyż Holandia

uzyskała czas lepszy ledwie o 0,1 sek.

od Australii.

Zdobywając czwarty złoty medal w

sztafecie, Blankers-Koen wyrównała re-

kord,,, Owensa, bo tylko Murzyn ame-

rykański może pochwalić się, że ma 4

złote medale, które zdobył w 1936 r.

Holenderka nie chciała pyiykować...

reputacji i dlatego wycofała się ze 'ko-

ku wzwyi, ehociii dzieriy rekord świa*

ta w tej konkureneji. Z drugiej strony

miała przecież w tym samym dniu szta-

fetę, więc może wolała przyczynić się

do zwycięstwa w konkurencji zespoło-

wej. •

W jej nieobecności Amerykanka

CoBchman i Angielka Tyler podsicliły

się tytułem nowych rekordssiatek olimpij

akich, ale nie medalami, bo xloty za-

brała Amerykanka.

Co mówili cyfry
|u*w |

Zakochani w Blankers-Kpen
Holenderka snuge sii/oje j»ro/eM||

MNAt

1) irlksson (Szwecja) 3:40,8 .

2) Strand (Szwacja) 3:30,4 .

I) Slijjchuls (Hol,) 3:10,4 .

4). Ceyena (CSR) 2:11,2 ,

5) Bfrgkviat (Szwecja) 5:52,2 ,

Si NaftkevlHe (Anglia.
7) Jorgenaen (Dania).
8) (pehrman (USA).
9) Johansson (Finlandia).

10) Barthal' (Luksemburg)
11) Hanaenne (Francja),
12) earay (Węgry),

Jednoręki strzelec
zwycięzcą

i rekordxi sit*

TAKIEGO podziwu i takich za- [ go wieku. Na wstępie opowiedziała

chwytów, jakie wywołuje na Sta kilka szczegółów ze twego życia pry

diont w Wembley Holenderka Blan- watnego, Jej panieńskie nazwisko

kers-Koen, nie zbierała nigdy Wala- brzmi Koen, mąż natomiast nazywa

siewiczówoa, nawet w okresie swej się Blaoken i ma 40 lat. Ona sama

największej formy.

LONDYN, 7 .8 . (tel. wł.) — Konku- Nic dziwnego. Trzy złote medale za

rencje strzeleckie, tak konkurencje indywidualne i jeden za

zazwyczaj mało atrak- sstafetę 4 X 100 m, zdobyte w ęią-

cyjne, wywołały w Lon gu dosłownie jednego tygodnia, kwali

dynie dość duże zain- fikują Hclenderkę do miana najlepszej

teresowanie. Przyczynił lekkoatletki świata wszystkich cza- nie tylko rekordzistką, myślącą o

się do tego w głównej sów. nowych tytułach i zaszczytach. Lubi

mierze jednoręki Wę- Ale Blankers-Koen nie tylko cleka również spokojne, ciche życie domo-

ba r
«— gotowanie,

ma lat trzydzieśoi, Mąż j«j był trene-

rem lekkoatletycznym, a przedtem
czynnym zawodnikiem i mistrzem Ho-

landii w trójskoku.

Pożycie małżeńskie tej sportowej

pary jest idealne. Smukła Fanny jest

| «XW.M |

I ••ilat 1) USA - 411, ł) Włochy —

41,5, l) Brazylia — «.4, *) turcja.
N serie; 1) Anfllia - 41,4. 2) Węgry —

41,4, 3) Auatrłlia — 41,5, 4) Belgia, 3)
Bermudy, 6) Urugwaj.

IH aatlai 1) Holandia — 417 . 2) Kanada

42,1, 5) Argentyna — 42 4, 4) Franci*, 4

Irlandia.

MNAt

1) Anglia 41,1
2) Wiochy 41J

3) Węgry <1
4) Kanada 41,»
5) Holandia 41,9

USA zdyskwalifikowana.

swym rodakiem, ale nie powiodło się _ , ,

mu A tymczasem za plecami Szwe- *
ler Taka " kł6r yw « P>: w, swymi wynikami na bieżni. Holen we

dów toczyła się zacięta walka pomię-
dzy Czechosłowakiem Cevoną i trze

cim Szwedem Berqv
:
stem. Z walki tej

zwycięsko wyszedł Cevona, a zmęczo

ny Szwed nie próbował już atakować

Czecha.

Bieg odbywał się w fatalnych wa-

runkach, Padał deszcz, a bieżnia peł-

na była wody, tym więc należy tłu-

maczyć, że pojedynek Szwedów nie

przyniósł dobrego wyniku. Erikson o-

siągnął gorszy czas o 2 sek. od rekor

du olimpijskiego Lovelock a z 1936 r.

JESZCZE JEDEN SUKCES I

SZWEDÓW I

Chód na 10.000 m przyniósł znowy

sukces „Szwedom Od startu do jntęM

prowadził Mikaelsson. Na ostatnicjjk

okrążeniach Szwed był bardzo wy-

czerpany i zdawało się, że zejdzie z

bieżni. Rodak jego, Johansson, który >

zdobył srebrny medal, maszerował w

doskonałej kondycji.

Na ostatnich 200 m Szwajcar

Schwab stoczył zaciętą walkę o trze

cle miejsce z Ang'ik-em Morrisem.

Szwajoar maszerował według z góry

ułożonego „rozkładu jazdy" J przecho

dząc obok zegara ciągle nań spoglą

dał, przypominając tym zwyczajem'

Nurmiego lub naszego Kusocińskiego. J

Znowu nie obyło się tu bez dyskwaj

lifkacji Tym razem ofiarą podbiegi-1

wania padł trzeci Szwed Hardmo, na |

którego bardzo liczono. |

„Chodziarze" gremialnie wymazali

z tabeli olimpijskiej rekord w tej kon

kurencji, który trwał od 1912 r. i na-

leżał do Kanadyjczyka Gouldinga, Je-

łeli rekord ten utrzymał się tak dłu-

go, to tylko dlatego, że chód na

10.000 m odbył się ostatni rai na O-

limpiadzie paryskiej w 1924 r, W Lon

dynie pobiło ten rekord aż 4 zawod-

ników w eliminacji, a w finale obaj

Szwedzi.

USA ZDYSKWALIFIKOWANE!

Sztafeta 4 X 100 m przyniosła nie

spodziewany sukces Anglii, ale tylko'

dzięki przypadkowi. Od wielu olim-

piad niepokonani byli w tej konku- 1

rencji Amerykanie. W Londynie byli

pierwsi na mecie, ale zdyskwalifiko-

wano ich za złą zmianę pałeczki. Szta

feta, w której biegły takie sławy jak: 1

Ewell, Dillard i Patton mogła prze-!

grać tylko przez dyskwalifikację. Pat!

ton na ostatniej zmianie za wcześnie

wystartował i przekroczył linię.

UPADEK WINTA

Również i sztafeta 4 X 400 m przy

niosła niespodziankę. Faworytem by-

ła Jamajka, mając takich sławnych

biegaczy jak: Mac Kenzie, Wint i Mac

Kenley. Jamajce mogły zagrozić jedy

nie USA, które w składzie miały mię

dzy innymi Cochrana, mistrza olimpij.

skiego na 400 m przez płotki i Whit-

fielda, trzeciego w finale na 400 m.

Satafetę prowadziła Jamajka, kiedy

przydany! się Wintowi wypadek^ Oto

doznał on skurczn mięśnia i przewrócił

sic. USA pozbyły się w ten sposób naj-

groźniejszego rywala i łatwo wygrały.

TRZECI MEDAL
BLANKERS-KOEN

Holenderka Blankera-Koen wypdb
bee konkurencji 200 m i zdobyła w ten

eposób trzeci złoty medal olimpijski,

czego nic dokonała dotychczas żadna

olimpijka.

stoletu na 25 m zdobył pierwsze miej

sce, bi ;
ąc rekord światowy z 580 pkt

na 600 możliwych.

Walki najlepszych strzelców świa-

ta, w których na poprzednich Igrzy-

skach i my zb'eraliśmy medale, były

tak wyrównane, że o zwycięstwie de

cydowały niejednokrotnie już nie mi-

n'malna różnica punktów, lecz trace-

nia bliżej środka tarczy.

a nawet, z

cerowanie

STRZELANI!

Pistola! » m

1) Takaci (Wqgry) S80 pkt. na 600 mot-

llwych — rekord świata.

2) Vallenle (Argentyna) 671 p.

3) Lundgwist (Szwecja) 569 p.

4) UHrnr.n nSz^ecJa). .564 „p,

5) Ravtfo "•

6) Heuitla (Finlandia) MI p.

deika jest niewiastą zamężną, mającą czego jest bardzo dumna

już dwoje dzieci, jedno w wieku 7 lat, skarpetek męża,

drugie — 21⁄2 roczne. -< — Sport i dom są moim ideałem.

Trzy złote medale, owacje, ryki po Parafię pogodzić jedno z drugim.

c*n:e :onel widowni, zmęczenie, wszyst Wstaję bardzo rano, trenuję dwie go

kie te elementy wywołały u sympa- dżiny, po czym zajmuję się gospodar

tyczne: niewiasty chwilowy shook ner
stwera ' dziećmi, Bardzo lubię mleko,

wowy Po triumfie w 200 m wybuch p TM«<! n'o śmiać, ale dziennie po

nęła cna histerycznym płaczem i za- chłaniam a i trzy litry mlekał Odpo-

pcwiećziała, że... wycofuje się defini wia da ono memu organizmowi i wie-

tywnle z czynnego iycia sportowego
że przyczynia się do nowych suk

|fX««WI

I aerlei 1) USA — 3:i2,«, 2) Włochy «-

3:14,0, 3) Anglia — 3:14,2 4) ftw»jc»ri«.
Elre zdyskwalifikowana że' zlę zmianę.
II (Mliii 1) Jamajka — 3:14,0, I) Fran-

cja — 3:17,0, 3) Kanada, 4) <Ćhile, fi)
Turcje.

III serie: 1) Finlandia — 3:20,6, 2) Szwe-

cja — 3:21,0 , 3) Argentyna — - --12, 4)
Jugosławia, 3) Grecja.

FINAŁ

1) USA 3:10,4 ,

2) Francja 3:14 8.

3) Szwecja 3:14.

4) Finlandia 3:24,( ,

Jamajka edpaaia, Wiochy zdyakweilfl-
kowane. '

[ DlIWIĘCIOBÓJ

Ogólne punktacja.
1) Mathias (USA 7,139 p.

2) Heinrich (Francje 4,974 p.

3) Simmoni (USA) «,950 p.

4) Klstenmacher (Arg.) ¢,929 p.

I) Andersson (iw.) 4,877 p,

4) Mullim (Australio) 4,739 p.

7) Erikason (Szw.) 6,731 p.

3) Mondschein (USA) 6,715 p-

9) Adamczyk (Polaka) 4,712 p .

10) Holmvake (Norwegia) 4,«3 pv

11) Stavam (Norwegia) «,552 p., 12) Clou-

san (Islandia) 4,444 p., 13) Makele, (Fin-
landia) 4421 p„ 14) Sprecher (Francja)

6,401 p. , II) Keimlckl (Polska) <,1SI p.,

W) •lewWe (Falska) 4,114 p.

Kobiftły

|«xh>wI

2) 0»

I pćłflnal: 1) Kanadę 47,9 , 2) Australie

48,0 , 3) Francja 48,1, 4) Brazylia.
M p*HiMl: 1) Anglia 48,4, 2) Austrie

30,0 , 3) Chila 31,3, 4) Wiechy.
m póHinalr 1) Holandia 47,«

nie 48,1, 3) U6A 48,3.
flNAŁ

1) Holandia 47,5.
2) Australia 47,4 .

3) Kanada 47,8.
4) Anglia 48.

5) Dania 48,2.
«) Austria 49,2.

SKOK W IWT*

FHfAŁ

1) Coachman (USA) IM — rekord sff*»

pfjeHI.
2) Tyler (Anglia) 1:«8.

3) Oestermayer (Francja) 1;41.

4) Beckett (Jamajka) 1,98 .

5) Dredge (Kanada) t58.

6) Crowther (Anglia) 1,58 m.

2DB M

FINAt

1) Blankers Koen (Holandia)
2) Wifliamson (Anglia) 25,1 .

3) Patterson (USA) 25,2 .

4) Strickland (Australia).
5) Walker (Anglie),
«) Refeb (Pol. Air.)

24,4

Maraton

Karabin wejakewy
pcdpArkl na IM

1) Grunlg (Szwajcaria) 1.120 pkt.
2) lahhanen (Finlandia) 1.114 p.

3) Roageberg (Norwegia) 1.112 p

4) Johansson (Szwecja) 1.104 p .

5) Lesklnen (Finlandia) 1.103 p.

i) Elo (Finlandia) 1.095 p.

Oświadczenie to było jednak wywo

lane nastrojami chwili. Kiedy w kil-

ka godzin później udało mi się

schwytać ją na kilka minut rozmowy,

była to już zupełnie spokojna kobie-

ta,, szczęśliwa ze swych sukcesów ifą

der:przyjemna""w obyciu"4~chętna der

rozmowy.

Blapkers-Koen nie wstydzi się swe

MARATON
Polaca sprzęt sportowy harcarskl «raz

artykuły rybackie

Wrzsszcz, Grunwaldzka 114 obok poetTy

cesow.

— Po Olimpiadzie nie wycofam się

% bieżni, Będę jeazcze atartoweć od cza-

su do czasu. P»n to rozumie — wilka

ciągnie do lasu. A potem, kiedy użnam,

że minął już czas na czynny aport, zaj-

mę się mymi bpbaaami. Sama będę je

trenować i przekonana jestem,* że nie

zawiodą mych nadziei,

i •— Proisę pomyśleć jakby te było
' przyjemnie — kończy z uśmiechem Blan

keri.Koen —

aa kilkanaście lat aiedzieć

na stadionie olimpijskim gdsieś w Mel-

bourne, Rzymie czy Delhi ł oklaskiwać

swe dziecko, «dobywające tak jak i mat-

ka najwyifze odznaczenie śpertowe —

, złoty medal... |

1) Cabrors (Argentyna) 2:34:S1,< .

2) Richarda (Anglie) 2:35;07,« .

3) Ocliły (Belgia) 2:35:43,« .

4) Coleman (Alryka Pol.) 2:3«««.

5) Gulnez (Argentyna) 2:34:34.

i) luyt (Afr. Pól.) .2:38:11.

7) Eatlirig (Szwecja),
S) Syctfld (Norwegia),

• 9) Senśinl (Argentyna).
10) Larssen (Oan|a).
11) Heine (Finlandia),
12) Kurikala (Finlandia).

CHA» 1MW M

FINAt

1) Mlkaeliión

olimpijski.
2) Johansson (Szwecja)

olimpijski.
3) Schwab (Szwajcaria)
4) Morris (Anglie) 4«:04,
3) Churcher (Anglie) 4|;M.
4) Maggi (Francja). 47:02,1 ,

(Szwecja) 43:11,2

45^43,8

44:01.

- rek.

- rek.

CIERPIĘTNIK DLA... IDEI

Amerykanie chcą na gwałt wygrać mut-

lesimum konkurencji olimpijskich. Ot»

co trobili, aby twiękttyi tum mmam m

dźwiganiu cigiarów:

Przez długi czas nie mogli znaleźć od-

powiedniej wagi lekkiej. Wszyscy kan-

dydaci byli za słabi. Wobec tego namó-

wiono Terpaka, z pochodzenia TJJarrnńca,

ąby strenowal z wagi pótcięikiej.

Dźteigacz ten jeszcze w roku ubiegłym

zdobył., w kategorii, półciężkiej mistrzo-

Siwo "świata.'

Terpak zgodził się i jus strenowal 10

kg. Musi jeszcze do dnia rozpoczęcia

konkurencji zrzucić 2 kg.
— Nie jem ani chleba, ani kartofli,

iadńych mącznych potraw. Prawie nic

nie piję. Na wadze napewno pSąjfjdę —

twierdzi Terpak.

C?y jednak warto aż tak forsować

swój organizmf

RIKOID

«WIATOWT

REKORD

OLIMPIJSKI
REKORD

POtłKI
II III

108 m
Owens (USA)

10,2
Owena (USA)

10,2

i

! Zasłona

j 10.6

1
i Dillard (USA)
j 10,3

Ewell (USA)
10,4

i La Beach (Pan.)
: ło.«

IMm Owena (USA)
20,3

Owens (USA)
20,7

i Trojanowski II

22,0
j Patton (USA)

i^ 1 ' 1

Ewell (UBA)
21,1

: La Beach (Pan.)
: 21.2

j

4Hm Harbig (Niem,)
46,0

Carr (USA)
4«,2 ,

Gąssowski
41,2

: Wint (Jam.)
! 4«,2

Mac Kenley
(Jam.) 44,4

Whltfleld (USA)
<4,9

IMm Harbig (Nlam.)
1:4«,«

Hampion (Anglia)
1:49,8

Kucharski

1:51,6
! Whltfleld (USA)
j 1:49,2

Wint (Jam.)
1:49,5

Hansenne (Fr.)
1:49,S

ł.SMm Haegg (Szw.)
3:43,0

loselock (N. Zol.)
3-47 ,1 O

kuiocińakl

3,54
firicsson (Szw.)

3:49,3

Strand (Siw.)
3:50,4

Slljkhula (Hol.)
3)30,4

i.tMsa

s przeaikedaml

-

lio-Hollo (Finl.)
9:03,8

-

SJoeafrand (Szw.)
944,6

Elmaaeter (Siw.)
9:08,2

; Hagairoem (Szw.)
j 9:11,8

l.mai Haegg (Szw.)
13:38,2

Hoeekerl (Finl.)
14:22 2

KuaodAikl

14:24,2
Reiff (Belgia)

14,17,4
Zatopek (CSR)

14:17,»

' Slykhuii (Hol.)
14:2«,3

io.oot m
Helno (Finl.)

29:35,4
Kusoclńaki (Polska)
30:11,4

Kusociński

30:11,4
Zatopek (CSR)

29:39,4

Mlmoun (Fr.)
30:47.4

Alberlaaon Szw.

30;S3,4

Son Japonia)
2:29,-19,1

-

Carbora (Arg.)
2:34:51,4

Richarda (W. B.)
2:33:07,4

Gallly (Belg.)
2)13:43,4

Chód 1I.8N m
Hardmo (Szw.)

42:3».«
Goglding (Kanada)
46:28,4 -

Mikaelsaon, Szw

43:13,2

Johanaaon (SzW.)
43:43,8

Schwab (Szv.)
44:02,0

Chód 10.000 m
-

Whlllock (Anglia)
4:30;41,4

«

IJunggrerv
(Szw.) 4,-41:51

Godeł (Szw.)
4;48:17

Johnuen (W. Ir.)
4,-48:31

nampi.
Towns (USA)

13,7
Towns (USA)

14,1
Szmidt

13.1

i
Porter (USA)

13,9

Scott (USA)
14,1

Dlxon (USA)
14,1

410 mpł.
Hardin (USA) Hardin (US.»'

32.0
Kostrzewskl

34,2
Cochran (USA)
«.i .;

Whlte (CeJlonj
SM

Larason (Szw.)

Sztafeta 4x100 m
USA j

39,8
i

UtA

39,8
Reprezentacja
419

W. Brytania ]
41,3 j

Wiochy
41,5

Węgry
41,6

Sztafeta 4x4M m
USA i

3:08 2
USA

3:08,2
^

Reprezentacja
3:17,«

USA i Francja
3:10,4 ! 3:14,8

Szwecje
3:16.4

Wswyi
Steers (USA)

2,11
i

Johnson (USA)
2.03

Pławczyk
1,96

Winłer, Australia ]
1,98 j

Paulaon (Norw.)^
1,95

Steniach (USA)
1,95

W doi
Owens (USA)

8,13
Owena (USA)

8»06

Nowak

7,33
Steele (USA) j

7.32 5 j

Bruce (Australia)
7:55,5

Douglaa (USA)
7.54,5

Trójskok
TaJIma (Jap.)\

16.00
Tajima (Japonia)

14,0Q
tuckhaui

15,21
Ahman (Szw.) j'

11,40
Avery (Australia)

11%,5
Sarialp (Turcja)

13,02,5

Tyczka
Warmardan (US/

4.77
Meadowa (USA) -

4.35
Sznajder
4,14

Smith (USA) Kataja (Finl.)
4,20

Richarda (USA)
4,20

Oazaep
Nikanen (Finl.)

78,70
larvlnen (Finl.)
7?,71

Lokajskl
73.27

Raulavaara (Finl.)!
«9.77 j

Seymour (USA)
4754

Varazegy (Węg.)
47,03

Dysk
Filch (USA)

54,93
Carpanter (USA)

50,4«

tomowsk

42,4«
Consollnl (Wł.) !

52,» r |
Toaal (Wł.)

31,78
Gordlen (USA)

»0,77

Keta
Fonviile (USA)

17,«8
Woelke (Niemcy)
16,20

Haltaiz

14,05
Thompson (USA)'

17,12
Delaney (USA)

14,63
Fuths (USA)

1142

Mtol
Nemelh (Węgry

59,20
Heln (Niemcy)

56,49
Kordaa !

52,19
Nemelh (Węgry) i

5«, 09
Oeublan (Sug,)
54,27

Nwtl(UfA)
53 73

OslealęcIeM)
Morris (USA)

7.900 Morris (USA)
7,900 |

Glerutto i

7,001
i

Mathias (USA)
7.139 I

Heinrich (Fr;)
«.974

Slmmona (USA)
6.950

i

Corquedale (W.B .)

Mc Kenley (Jam.)

Bolen (USA)

Barten (USA)

Cevona (CSR)

Guyede (Fr.)

Ahlden (Szw.)

Dennoll (Szw.)

Coleman Pl. Afr,

Morris (W. B .)

Iruun (Norw,)

Triulzl (Argent.)

Ault (USA)

Kanada

FWlendle

Iddieman (ma)

Wright (USA)

Uraten (Dan,)

Kaas (Nitrw.)

Yealerme (Finl.)

Kamatad (N«rw,)

""T

! lOKATA

POIAK4W

Patton (USA) Mc Balley (W. 1 .)

Beurland (USA) j Laing (Jam.)

Curotla (Ausiral.) : Oulda (USA)

* i
Bengliłen (l?w.) i Chambers (y»A)

Berqulat (Szw,) j Nankevlllo

; (W. Brytania)

Slitaloppl (Finl.) j Segedyn (Jug.)

i
Alberłaen (Szw.) j Słone (USA)

lapwwsM

FaIHm (USA)

Klałenmacher

(Arg.)

•tekken (Nerw.)

Oulnel (Aig,)

einiraHer (W.B.)

Marilneeu

(W. Bryl.)

Gardner

(Australie)

Cress (Fr.)

HMwidla,

Damllle (Fr.)

Adedoyin ((Aflg.)

eiivpfra (Brać.)

Lundberg (tzw.)

Maehliim (Nprw.)

KIIM (Węgry)

Iveraert (Brec.)

lyudt (PW. Afr.)

Maggi (Fr.)

BJurstroem (Mw.) j

Undman (Szw.)

Arvldaien (Szw.)

Temmlnen (Finl.)

Andersson (Szw.)

i

Mlaienl (Wiochy)

Jeckti (K«n.)

Damltlo (Fr,)

Rewtle (Flnij

Moreem (USA)

Bilet (USA)

Nyqi^if <Flnl.>

Uhtina (Nni.)

Irkwon (Szw,)

Molllna (Auatri.)

Adamczyk wszedł

do finału

Glerutto wmdf

do finału

9) Adamczyk «.712

1«) Kuźmicki «.153

19) Giarułto «,10«
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* KPakouia ftamiąthą 0:BI
KRAKÓW, 8. 8. (Tel. wł.) Wisła ^ V

Lesia 3:0 (3:0). W oczekiwaniu Sfcisa-

cji zawody Wisła
_ Legia «gromadziły

ponad 8 tysięcy widzów. Sensacja istot-

flie «ustąpiła, takiego pogrońiu na fas-

isku Wisły Legia jeszcze irie doświad-

cz} la. Do przerwy nie zanosiło się jesz-

Cże na tak wid&ę tragedią Legii, JJm,

inti stołetziia grała w polu zupełnie po-

prawnie, ale pod bramką fttak zawodził

etrzałowo. Wisła natomiast stilzeiała z

ŁÓDŹ, 8 . 8. (Teł. wł.) Jeeieze

przekonaliśmy się, że Wszystkie donie-

sienia o „renesansie" ligowych drużyn

polskich nie można brać poważnie, po-

nieważ większość zespołów wie posiada

^„n . «*««*, W teł j tak nieszca^liwie Skromnemu, ie piłka
w w sek. po ««spoczęciu Kohtrt ebgry-1 przeskakuje brtmkarta.

wi Szćfcurka i Knys* i «dobywi beż n ^» -

«i*-* . wysiłku piTM, bi d !,
D 7VTta *11TL ^ ^

Wfeły. Na 2-gą bramkę przy znJnych ' rT" T^T* 7 J

akcjach trzeba było czekać przeto 20! • HT' t*- T*¥

minut. W 24 mirt. Kohut w p^eboju
^

.

' ? T^T ochotędo

zdobywa punkt, w^d^ do brZki LlTf'' ^ ^T^

«U. Autorem 3-ej bramki j«t obrońca P^ta tntm^m ^em drużby

Kny,, który po akcji Graj- Kohut-^T ^
*

^^

Cisowski przejmuje piłkę i p^je ją \ - upełme -

A tata jak lawiny suną na bramkę gosca

przynosząc w efekcie 4-y dalsze bram-

ki. Piątą Grama k pięknego wóleya W

24 min. , ezóatą Legutki w 27 min., siód-

mą Gracza zdobytą główką W 33 min.,

ósmą i ostatnią Kohuta z podania Ciso-

wskiego w 40 min. Legii nie było da-

nem zdobyć nawet honorowej bramki.

Atak jej był bardzo anemiczny.

Wisła zasłużyła jaiko całość na ęuper

zawodzi kibiców

i przegrywa z Garbarnią 1:2

Mit f3.- l>

POZNAŃ, 6,8 (teł. wł.) . Warta —

Rymer 5rl (3:1). Bramki dla Warty

zdobyli; SkrSypniak ł, Gendfera S,

Orłowski 1. Dla Rymer* — Rud*,

i Warta zagrała nontzalsneko, cwlasccza

ido przerwy a w defensywie nie »aw*».e

1 dzinło eię dobrze. Gdyby nie Dueik, któ

'ty zdołał w ostatnich chwilach Wyjaś-

nić dwie nieprzyjemne Sytuacje, «ie

wiadomo, jaki byłby oslattcttiy wynik

spotkania. Dopiero po przerwie War-

eiarte zabrali ilę uczciwie dit pracy. Du

ie strzelali i w rezultacie wygrali wy-

soko.

Rymer mógł się podobać. Bezsprzecz-

nymi Walorami gości było lepste krycie
i żywice pójście dó piłki.

Zawody prowadził sprawnie ini. Ole-

ski z Krakowa.

lepsza obsdfi sią ymnmmhn
Polonia warszawska tfbćh* się

znów podciąga. Pó retftiiie Sc' Widze-

wem, pokonała W Warszawie zespół

bytomskiej Polonii. j

Bramki zdobyli: Szularż W 15 inin. ,

W 30-tej Wilczyński i w 35-tej Świ-

carz dla gospodarzy, oraz Matjas z

rzutu karnego w 61 min. dla pokona-

nych. j

Sędziował Winiarski z Lodzi. Wi-

dzów około 7 tys.

Zwycięstwo warszawian zasłużone.

Byli oni o klas? lepsi od Swych ilą-

skich przeciwników, przeważając pra-

wie przez cały czas zawodów. Gsleie

mieli zaledwie przez 12 m. inicjatywę.

Składy drużyn:

Polonia (W-wa): Bot-ucz — Wołosz,

raiź j W ŁKS-ie naprawdę tritdno jest ko-

goś wyróżnić. Zadowolili jedyna: Sołty-

szewski na pomocy i w drugiej połowie

Włodarczyk. Raziła

grę. Zagrała z ser-

Hogendorfa na prawym skrzydle, które- cem, ambitnie i ofiarnie. Trudno kogoś

do tej chwili odpowiedniego prżygoto- i go gotowi jesteśmy nawet posądzić o j specjalnie wyróżnić, gdyż cała drużyna

wamia technicznego i taktycznego i dla-; brak ambicji. Wspólnie wypracowała to sensacyjne

tego jedno spotkanie, taka ^reweJacyj-1 W 12 .min. z wolnego prowadzenie u- f zwycięstwo nad drużyną stołeczną,

na" drużyna może wysoko foastrzygnąć j zyskuije Nowak, nie bez winy bromkamza ; W Legii tylko Walko zasłużył na Jo-

na swoją korzyść, aby w następnym już i obrońcy łodzian. W minutę potem ten
;

wa pochwały. Grał do końca bardzo am-

tygodmiu swym zwoleittniikoin sprawić I sam gracz idealnie wykłada piłkę w u-1 b&tnie i ofiarnie i tym wyróżniał się na

przykrą niespodziankę. Do taikich ze- j liczkę Pawłowiczowi, który zdobywa j tle. MblaBOwanej i przereklamowanej dru

fiołów w pierwszym rzędzie zaliczyć ; drugą bramkę. Honorowy punkt dla żyuiy warszawskiej, z którą zaczyna się

należy ŁKS. Na stadionie zjawiło się 12 j ŁKS w 17 min. za wątpliwą rękę Ra- ! dziać niedobrze. Szczurek tylko częśoio

tysięcy osób, aby obserwować porażkę ko oz ego z rzutu karnego uzyskał lJnratt. i wo znrlnwalał, gdyż później stracił i on

Garbarni. Gariidmhi jednak zaigrała ła- Po przerwie przewagę posiadali go-łJo- ! ochotę do gry, a kiedy Zeszedł po kilku
dnie i wygrała 2:1 (2:1) najaupełniej

zasłużenie. Na tle powolnych i bezrad-

nych łodzian Garbarnia wypadła bardzo

korzystnie. Szczególnie dobrze grała li-

nia defensywy.

Po XV rundzie

Klcssy Państwowej
gier pkt. st. br.

1) Crncovla 11 21 45:1(
2) RUeh 15 21 48:20

3) Wisła 15 16 50:2S

4) AKS 15 17 29:29

5) legia 15 16 15:51

6) Warta 1t 16 SSiSS

7) Polania (W-wa) 14 14 20:20

0) ZZK 15 14 20:30

S»o!ania (Był.) 15 14 27:51

tfl) 1S 22:2$
»1) I.SS 1« 12 30:42

12) Tarn^via lii Ił 19:29

"(5) Hynrjr •JE 11 50:40

14) JB '

s" 17:65

Sraciiii-fi

7;0

KRAKÓW, 8.8 (Tel. wł.). Cracovia —

Widzew 7:0 (4:0). Przy 42 stopniach

C. odbywał się powyższy mecz na boi-

sku CracoVii w niedzielą W samo połud-

nie.

Mecz bez historii. Bramek było 7, a

strzelcami! Szeliga i Parpan po 2, Szew

czyk, Rftdóń i Różatikowśki Ii po 1. Z

dwóch karnych jednego karnego Craco-

via nie wykorzystała (Glimas przestrze-

lił), Widzew walczył anemicznie. W cią

gu całego meczu oddał zaledwie kilka

strzałów na bramkę Craco vii. Widzów

tylko 3 tys.

NIE MA DELEGACJI ZSRR

Jak mówiono w czaśie Igrzysk do

Londynu miało przybyć 50 obserwato

rów ze Żw. Radzieckiego. Delegacja

ta jednak nie przybyła.

darze. Garbarnia Ograniczała się do mu

rowafiia swej brtuńki, grając przy tym

pfzez ostatnie 15 min. w dziesiątkę, po-

nieważ Pawłowicz r.a brutalną grę BO-

śtał usunięty t boiska.

Sędziował p. Dubla szewski, który nie-

potrzebnie wdawał się w dyskusje nie

tylko i zawodnikami, grającymi ha bo-

isku, ale nawet z rezerwowym brani!: a-

rzem Garbami. (wl)

ttiiftirtacłi z boi,»ka, pn-tlly w tym czasie

2 dnlsize bramki. Obrołin słaba i niepe-

wna, Skromny był przez cały cios W-

ogłliu ataków zowodmików Wisły i u-

chronił Legię od większej je®zczo po-

rażki. Dużym błędem Legii było zupeł

ne nieobstawienie tok groźnych strzel-

ców jak Gracz i Kohut.

Zawody poprowadził doskonale p.

Przybysz z Bydgoszczy.

Nast ąpny numer

PRZEGLĄDU SPORTOWEGO
Ifftttfe się

w środę 11.VIII b.r.
z najświeższymi relacjami korespondentów

Pruski Brzozowski, GietWatowskł,

Wiśni ewski — Jaźnicki, Wilczyński,

Świcarz, Szularz, Ochmański,

Poloitia (Bytem): Wieczorkowski

(Kocźapski), — StVzcw':c2ek, Gtcchow

ski, — Salik, Lclonek, Szmyd

Trampisz, Matjas, Szmidt, Kulawik,

Wiśniewski.

Gospodarze od pierwszej chwili ń&

rzucili szybki» tempo. Już w 20 se*

kundzie Wieczorkowski żttftlazł Się W

nielada opresji. Z kłopotu wybawił go

Wilczyński, nie trafiając z kilku me-

trów do bramki. W 15 minucie Szu-

larz z podania Wilczyńskiego idoby

Wa pierwszą bramkę. W 30 min. Wil

czyriskiemu, nie bez winy bramkarza

tidaje się podwyższyć wynik na 2:0.

W 5 min. później Świcarz przejmuje

na główkę dóśrodkowanie Brzozow-

skiego i Zamienia na trzeci punkt.

Po przerwie bytomiacy zmieniają do-

tychczasowego bramkarza ha rezerwo

wego Koczapskiego, który okazał sit>

dużo lepszy, nie pusZcZająC żadnego

ataku.

W 16 inin. drugiej części zawodów

Matjas zdobywa t rzutii karnego za

faul Gierwatowskiego na Szmidcie ho

norową bramkę. Koniec meczu ospa-

ły — bo też i upał byl wyjątkowo do

kuczliwy. (c)

Sensacyjne zwycięstwo Tarnovii
Ruch przegrywa zasłużenie

walka w Chorzowie
AKS pokonai jethiak ZZK 3:2

KATOWICE, 8. 8 . (Tel. wł.) AK5

ZZK 3:2 (2:2). Bramki zdobyli ci „

AKS: Cholewa, Barański i Spodzieja,

dla ZZK: Anioła i Polka. 5 tysięcy wi-

dzów przyglądało eię powyższemu spot-

kaniu przeżywając emocje. Upał Wcale

nie stanął na przeszkodzie zawodnikom,
którzy narzucili mordercze tempo. ZZK

z miejsca przejmuje inicjatywę. Akcje

jego są bardzo płymie i zagrażają stale

bramce Chorzowian. Bramka zdobyta

przez ZZK podziałała na Chorzowian

jak zimny tusz. Wałka staje się bardzo

zadęta i miejscami nawet za ostra. Sze-

reg sytuacji podbramkowych, w których

bramkarze popisywali się wielkg brawu-

rą, doprowadzała widownię niemal do

sizału. Słupki i poprzeczki kilkakrotnie

uratowały od utraty bramek. AKS ma

więcej szczęścia i zdobywa 2 brnnlki.—

W 47 min. pierwszej połowy Polka wy-

równuj \ Sędzia p. Aleksandrowicz z

Warszawy jakoś nie „uchwycił" Ocftśu.

Burza protestów.

W Ostatniej minucie gry £• wątpliwe

przewinienie nś polifklwhym "ZZK śę-

daia dyktuje jedenastkę. Spodzieja rzut

karny zmienia w bramkę i ustala wynik

dnia.

TARNÓW, 8.8 (Teł. wł.) . Tarnovia—

Ruch 3:0 (2:0), Wszystkie bramki dla

| Tarnovii zdobył Streit.

1 10,000 widzów przybyłych na boisko

swego pupila było świadkiem napraw-

dę dużej poprawy formy Tarnovii. Ruch,
:

lider tabeli z półmetka pokonany zo-

stał wyraźnie i bez zastrzeżeń. Zwycię-

stwo tarnowian było w pełni zasłtiżotik.

Pierwsza połowa toczyła się przy ciąg

łej przewadze miejscowych, u których

doskonale wypadły wszystkie linie. W

obronie para Pirych i Barwiński była

zaporą nie do przebycia dla słabo uspo-

sobionej ofensywy Ruchu. W pomocy

brylował środkowy Kocioł, W ńapadzie

zdobywca trzech bramek — Sirelt.

T7 Rttcliu zawiódł przede wszystkim

napad, a zwłaszcza trójka środkowa Cie-

ślik — Alszer — Prssecherka.

Do przerwy Tamovte prowadziła 2:0.

Po pauzie w Ruch wstępuje nieco wię-

cej ettfergii, ale cłaby napad ftie potrafi

zdobyć bramki. Udaje tię to Tamovii,

która po śttttale Strenta koóny taeee

zwycięstwem 3 tO.

Natlmiehić nalfeży, ie Tartiovia nie

wykorzystała dwu rzutów karnych. Pier-

wszy rzut egzekwował Roik i Błrżelil W

aut. Strzelcem drugiego karnego był

Barwiński. Mocny strzał tarnowianina

obronił we wspaniałym stylu braibkarz

Ruchu — Wyrobek.

Wyrobek został później kodtużjoWiiny
i zastąpił go Brom.

Puchar
żoslał w Radomia

LUBLIN, 8 .8 (Tel. wł.) . Międzytai*

Stowe zawody piłkarskie • puchar prt-

iesa PZPN gen. Bbńczy-Użdowskiege

Radom — Lublin «kończyły rię remi-

6em,3:3 (1:1). Bramki dla Radomia

zdobyli: Raczyński, Pożyczek i Czachor

1, dla Lublina Wójcicki dwie i Koba 1

2 karnego. Sędziował inż. Brzuchowski

z Warszawy. Widzów ok. 4 .000.

Ponieważ spotkanie dało wynik ni»

rozstrzygnięty W myśl regulaminu drogą

losowania pUćhar przypadł na przecho-

wanie Radomowi. Wynik należy uwa-

żać za szczęśliwy dla Lublina, gdyż Pa-

dom miał Więcej gry, gdyby nie kontu-

zja Czaćhora I W 30 miń. po przerwie

wynik mógłby wyglądać inaczej

3 rekordy Polski
w meczu Gliwice-Warszawa 103:73

Źle zaczęli
i ile skończyli

WROCŁAW, 8.8 . (Tel. wł.) — W
meczu o wejście do Ligi, szczecińska |

Gwardia pokonała świdnicką Polonię;

2:0 (1:0). Szanse Polonii, która „dzi-|

wacznle" zdobyła mistrzostwo Dolne-!

go Śląska o wejście do Ligi, po tej po

r&żce Zostały ostatecznie przekreślo-

ne, Gwardia zdobyła juź 6 pktów,

podczas gdy Polonia żadnego, Nie bar

dzó przyjemnie wystartowała i ile

skończyła. '

ŁÓDŹ (Obsł. wł.) . Na torze w Heleno-

wie dokończono zawody kolarskie o pu-

char PZK. Program drugiej części obej-
mował sprinty, wyicig australijski i finał

wyścigu drużynowego. Po 10-ciu przed-
blegach, trzech rspasażach, iwiorć I pół-
finałach, do finału w sprintach zakwali-

fikowali się: Wrzesiński, Pletraszowilci,
Marchwiński, Kupczak. W walce o pierw-
sze i drugie miejsca Kupczak (Kraków)
wygrał z Wrzesińskim (Warszawa) I, uzy-

skując najlepszy czat dnia 12,i tek.

W walce o trzecie I czwarte miejsce
Marchwiński (tódż I) pokonał Pietraszew-

skiego (Łódź I) w czasie 13,3 sek. Dalsza

kolejność: S) Krysiński (Łódi II), i) Sa-

lyga, 7) Gabrych, 8) Kapiak.

W wyścigu australijskim ha 11 ok ł
ąteń

toru dis 12-tu zawodników, którty odpa-
dli w przodblogach iprintów zwyciężył

Włodarczyk (Warszawa I) — 12 pkt. W

czasie 4:32,1 min. prźed Targońskim —

11 pkt. i Leśkiewiczem — 10 p'kt.

W wyścigu drużynowym na 10 oktążeń
torii zwyciężyła Warszawa I w ctasls

5:25 3 min. , przed todzlą l 5:26,6 , War-

szawą II - 8:36,4, todzlą I - S:38,0.

W ogólne] punktacji zwyciężyła tódż I

143,5 pkt. , zdobywając po caz diUgl
puchar Polskiego Związku Kolarskiego.
Dalsze mlajsca zajęły: 2) Warszawa I —

114,5 pkt., 3) Łódź II - 11 pkt., 4) Kra-

ków—71pkt., 5)WarszawaII—70p

GIMNASTYCY PRZYJĘCI
Polski Zw. Gimnastyczny został

przyjęty w poczet Międzynarodowej

Federacji. i

ZABRZE. (Obsł. Wł.) Na pływilnt w

Zabrzu rozegrany został w niedzielę

mec* pływacki Waraiawa — Gliwice. —

W «potkauiu tym uayska»0 wiele bar-

<ł»o dobrych wytlików, W tym 3 rekordy

Polski: Kaletowa nt 200 m st. klas. —

3-.1 8,5 , oraz drużyny „Piastę" na 3X100

m st. zmień. 4:31*2 i na 4X100 m st.

klas. — 6:37,5 min. Płynąc poaa kwv

kunsem, Procel £ katowickiej „Pogoni"

uzyskał na 100 tti st. łlow. Czas 1:09,3

min.

Wyniki techniczne pań!

100 m St. dow.i 1) Liszkówna (G)
— 1:31; 2) Szmitówna (G) li29i 3) No

worylowslta (W) 1:51,5 min.

100 m st. grzbiet.! 1) Niedziela

(G) l:34,5i 2) Wojtyrowska (W) 1:51,5!

3) Zajączkowska (W) 1:53,8 .

106 tó st. klas.: 1) Kaletowa (G)

3:18,5 (nowy rekord Polski), 2) Hulo-

kówna (G) 3:26,6; 3) Wójcicka (W)

3:27,1 .

100 m st. dow.

100 m st. grzbiet

2S0 m st. klas.

«>100 m sŁ dow.

400 m st- dow.

Skoki z widły

Skoki fc trampoliny

(tiKORD
łWIAToWf

Oudett (Hol.)

1:04,4

! Cotelnq (Hol.)

!

i van Vltat (Hol.)
i 2:49,2

i l-Weger (Dania)
! 5:001

REKORD

OtlMPUSKI

Mas'"3nbrosck (Hol.)
1:05,?

! Senff (Hol.)
i 1:16,6

i Mayehata (3ap.)
i i:01,9

RIKORD

| CCISXI

i Kratochwilówna

j 1:15,4
s

| Banaezowika

: 1:29,3

]anasó«na
3:19

AnderMen (Dania)
1:0i

Har"up-(Dan.)
1:14,4

van Vllat (Hot.)
2:57,2

(USA)Curtiis

1:06,5

Zlmmerman, USA

1:16

Lyont (Australia)
IS1J

IM

Vssitan (Hol.)
1K)7,6

Davles (Auitral.)
1:16,7

( Novak (Wągry)
3:00,2

Holandia j —

4:36 i

Maeiteftbroick (Hol.)j Kratochwilówna

5:26,4 !« :23 ' S

101 R! st. dow.

100 m sl. grzbiet.

2N m sŁ kia».

400 m sł. dow.

1500 tn Sl. doW.

suw*'

4x2fit m «1. do*f.

Skoki itoampellny

Skoki ł wlały

AfeitOMO

iWIATOWt

REKORD

CllMPIlSkl

REKORD

POLSKI

. Ford (USA) i faguchi (Jap.)

$5,4 j 57.5

Kl.fer (USA) I Klefer (USA)

1:04,0 j 1:05,9

Verdeur (USA) ; Hamuro (Jap-)
2:35 0 I 2:42.5

Jany (Fr.) j Medica (USA)

4:35,2 j 4:44,5

Amono (Japonia; j Kltamura (Jap)
18:58,8 i 19:12,4

i Japonia ! Japonia
! 8:51,5 I 8:51,5

Bocheński

1:00,4

Karliczek

1:14,2

Haidrich

2:52

Jądrycek
5:15,5

Jądrysak
21:13,8

USA Dania Holandia

4:2?,0 4:2?,9 4:31,6

Curtiss (USA)
5:17,8

Harup (Dania)
5:21,2

Gibson (W. B.)
5:22,5

Draves (UBA)
68.87

Eltener (USA)
66.20

CtuUtotersiefi

(Dan.) 66.04

Draves (USA)
108,74

Oliten (USA)
108,23

Eltener (USA)
101,30

i

I"
Ris (USA)

57,5

Ford (USA)
57,8

Kadat (Wągry)
58,1

Stack (USA)
1:06,4

Co vel I (USA)
1:06,5

Vallery (Pt.)
1:07,1

Verdeur (USA)
2:31,3

Carter (USA)
2:40,2

Sohl (USA)
2:43,9

Smith (USA)
4:41,0

Mac Lane (USA)
4,43 ,4

Manhall

(Australia) 4,44,7

Mac Lane (USAt
19:18,5

Marshall Auitral.

19:31,3

Mllro (Wągry)
19:43

USA

8:46

Wągry
8:48,4

Francja
9:03

Harland (USA)
165,64

Andersson (USA)
: 157,29

Leo (USA)
145,52

Lee (USA)
130,05

i Harland (USA) j Capilla (Moki.)
| 122,30 j 1«»

Hałupp (Danio)
1!0M

Novak (Wąały)
1:18,4

Szekely (Wągry)
' X:02,5

W. Brytania
4:34,7

Caroen (Belg.)
5:25,3

Staudlngst
(AUstr.) 64.5?

Pelliiafd (Fr.)
100,34

i Fredin (Szw.)
i 1:08,4

! VanDerHortt

j (Hol.) 1:10,4

i De GłOUt (Hol.)
3:06,2

| Węgry
{ 4:44,0

Helser (USA)
5:26

Stovor (USA)
62.6:

Głoemar (Austria)
93,M

i «

I

I Schumacher (Hol.)
I 1:09

i Van Ecrls (Hol.)
j 1:10,9 '

I Churth (Anglia)
; 3:06,2

j Bratyils
j 4:49,1

: Tavares (Braz.)
: 5:29.4

I Pellłiafd (Fr.)
; 61.07

i chlld (W. Bryl.)
I 91*3

Carter (USA)

u,i
Cfiavet (Arg.)

1:09,0

Davles, Australia

2:43,7

Kadai (Wągry).
4,49,4

Ciordag (Wągry)
19:S4,2

Szwecja
9:09,1

Capllla (Mak.)
141 79

Brugagen (Szw.)
108,62

3a«y (fr.)
58,Ś

Majat (Mekiyk)
1:09,0

ssrer (3ug.)
2:46

Mllro (Wągry)
5;49,9

Sllpailc (3ug.)
20:107

Jugosławia
*:14

Mullnghauzen
(Ff.) 126,55

Hoatly (W. Br.)
105,2?

i Óliieti (Szw.)
| 09,1
; Wild (Pld. Air.)
I 1^9,1
i Jordan (Braz.)
; 2:46,4

I Jany (Fr.)
I 4,51,4

! Norłl» (USA) |

j 20:18,0

j Argonlyna
i 9:19,2

j Johanucn (Stw.)
I 120,20

I Chrlitlanson
: (Dan.) 105,22

Sztafeta 3 X 100 m st. zmiennymi

1) „Piast" (Niedzielówna, Kaletowa,

Liszkówna — 4:41,3⁄4 (nowy rekord Pol

ski); 2) Warszawa 5:32,3.

Sztafeta 4 X 100 tn st. kla&t

1) ,jPiast" (Kolal-owa, Hutokówna, Ni®

dzielówna, Kaletowa) 6:31,5 (nowy ik

kord Polski); 2) Warszawa 7:48.

Panowie 100 m st. dow.t 1) Fuda-

la (G) 1:07,1; 2) Zguda (W) 1:09,7;

3) Nowak (W) 1:09,8 .

200 m st. dow.: 1) Cztiperski (W)
i 2:34,3; 2) Zelman (W) 2:44,2; 3) Cho-

j ma (G) 2:52.

! 100 m St, klas.: 1) Langer (G)

j 1:13,4; 2) Kuklok (G) 1:22; 3) Urbań^

I ski (W) 1(24,6.

i 200 m st. klas.i 1) Krauze (G)

, 2:57,6! 2) Kól&r (G) 3:05,1; 3) Kwia-

; tek (W) — 3:09,8.

100 m at. grzbiet.: 1) Jabłoński (W)

1:16,7; 2) Langer (G) 1:17,5; 3) Cho-

ma (G) 1:25.

Sztafeta 3 X 100 m st. zmiennym:
UGliwice 3:48,9; 2) Warszawa 4:46,8.

Sztafeta 5 X 50 ni st. dow.: 1) War

szawa 2:33,8 min.; 2) Gliwice 2:34,4

min.

W meczu piłki wodnej „Piast" poko*

Uhł drużynę HElekttyczności", Występu-

jfccej pod egidą Warszawy w nieznacz*

nym stosunku 3:2 (2:0).

Bramki dla nPiasta" zdobyli: Fudala

— 2 i Langer — 1, dla Waresawy zaś

Czuperski i Zguda.

W ogólnej punktacji mecz zakończył

się swyeięetwem reprezentacji Gliwic

w stosunku 103:73 pkt

Po puchar Davisa

wylatuftę Czesi

PRAGA (Obdł. wł.) . Cseski zespół

Davis-cupDwy w składzie Jarosław Drób

ny oraz Vladimir Czernik > kierowni-

kiem K. Kożeluchem opuści samolotem

Pragę w najbliższy czwartek 12,8, aby

rozegrać w Bostonie finałowy mecz mię.

dzystrefowy t Australii, Zwycięzca te-

go spotkania walczyć będzie z posiada.

czctii pucharu na rok 1947 — USA.

lako gracza rezerwowego mianowano

znanego z przed wojny tenisistę Hcchta,

który obecnie zamieszkuje stala w Ame

ryce.



Str. 6
PRZEGLĄD SPORTOWY

Kr. 6$

Na basenie
1.5D0 M ST. DOW.

I półfinał: 1) Marshall (Australia)
19:53,8 , 2) Mitra (Węgry) 20:06,5. .3) Ste-

pecic (Jugosławia) 20:12,9 , 4) Heusner

(USA) 20:23,9, 5) Perez (Wągry), 6) Bar-
tusek (CSR), 7) Kestener (Brazylia).

II półfinał: 1) Mac Lane (USA) 19:52,2,
2) Csordas (Węgry) 20:06,6 , 3) Norris

(USA) 20:09,3, 4) Bland (Anglia) 20:19,« ,

5) Bernardo (Francja) 20:25,5 6) Voeroes

(Węgry) 20:31,4, 7) Gonzales (Kolumbia)
20:41,6 .

FINAŁ

1) Mac Lane (USA) 19:18,5 .

2) Marshall (Australia) 19:31,3.
3) Mitro (Węgry) 19:43,2.
4) Csordas (Węgry) 19:54,2.
5) Stipetic (Jugosławia) 20:10,7 .

6) Norris (USA) 20:18,8-

7) Bland (Anglia) 20:19,8.
8) Heusner (USA) 20:55,4.

MYWANIE

2N M ST. HUS.

I półfinał: 1) Kandill (Egipt) 2:53,7 , 2)
Jordan (Brazylia) i :43 9, 3) Sohł (USA)
2:44,4, 4) Davies (Australia) 2:44,8 , 5) Ro-
main (Anglia) 2:49,6 , 6) Amabuyor (Fili-
piny) 2:51,8, 7) Johnson (Islandia) 2:52,4 ,

8) Nakache (Francja) 2:59,1 .

II półfinał: 1) Verdeur (USA) 2:40,7, 2)
Carter (USA) 2:43,0 , 3) Bonte (Holandia)
2:47,0, 4) Cerea (Jugosławia) 2:47,3 , 5)
Nemeth (Węgry) 2:48,1, 6) Pavlicek (Au-
stria) 2:50,1, 7) Lusien (Francja) 2:51,4 , 8)
Castillo (Meksyk) 2:53,5 .

FINAŁ

1) Verdeur (USA) 2:31,3 — rek. olimp.
2) Carter (USA) 2:40,2 — rek. olimp.
3) Sohł (USA) 2:43,9 .

4) Davies (Australia) 2:43,7 .

5) Serer (Jugosławia) 2:46 0.

6) Jordan (Brazylia) 2:46,4 .

7) Kandill (Egipt) 2:47,5 .

8) Bonte (Holandia) 2:47,6.
MĘŻCZYŹNI

FINAŁ

1) USA 4:29,0 — rek. olimp.
2) Dania 4:29,9 — rek. olimp.
3) Holandia 4:31,6 — rek. olimp
4) Anglia 4:34,7 — rek. olimp.
5) Wągry 4:44,8 .

6) Brazylia 4:49,1
7) Francja 4:49,8 .

| SKOKIZWIKT"

FINAŁ

1) Draves (USA) 68,87 p.

2) Elsener (USA) 66,28 p.

3) Christoffersen (Dania) 66,04
4) Staudinger (Austria) <4 59.

5) Stover (USA). «2,65 p.

6) Pelissard (Francja) 61.07.

Ęinał 100 m paHL

Pierwsza .. przerywa

taśmę
' fenomenalne

.folenderka Blanktr».

X.oen (ostatnia x pr+

wej) przed Angielkę

Manley (piertesM *

lewej) i Australijką

Stricklond (trzecią Z

lewej)

100 M s. GRZI.

FINAŁ

1) Stack (USA) 1:06,4 .

2) Cowell (USA) 1:06,5 .

3) Vallery (Francja) 1:07,8 .

4) i 5) Chaves (Argentyna i Mejia (Mek-
syk) 1:09.

. 6) Wiid (Pot. Atr.) 1:09,1.
7) Brockway (Anglia) 1:09,2.
8) Kimear (Anglia) 1:09,6

Kobiety

400 M ST. DOW.

PÓŁFINAŁY
I półfinał: 1) Harup (Dania) 5:25,7 —

rekord olimpijski, 2) Caroen (Belgia)
5:26,1 — rekord olimpijski, 3) Tavares

(Brazylia) 5:31,1 .

II półfinał: 1) Curtis (USA) 5:26,4 —

re
-

kord olimpijski wyrównany, 2) Helner

(USA) 5:28,1 3) Carstensen (Dania) 5:29,5 .

FINAŁ

1) Curtis (U?A) ., 5:17,8 .

2) Harup (Dania) 5:21,2 .

S) Gibson (Anglia) §:?2,5 .

4) Caroen (Belgia) 5:25,3 .

5) Helser (USA) 5:26.

6) Tavares (Brazylia) 5:29,4 .

7) Carstensen (Dania) 5:32,<
8) Lees (USA) 5:32,9 .

UPRASZA SIĘ KANDYDATKI

Wiciu zawodników uważa, nie bez siu

szności, że złoty medal olimpijski ko-

ronuje karierę aportową i po jego zdo-

byciu należy się wycofać ze aportu za-

wodniczego.

Mały Koreańczyk Sam Lec, doktór w

armii USA, który zdobył złoty medal

w skokach z wieży jest jednym z takich

właśnie sportowców.

— Zdecydowanie wycofuję się ze spor

tu i zaczynam szukać żony. Będzie z tym

trudniej niż ze złotym medalem. Jestem

taki mały, że nie spotkałem jeszcze niż-

szej od siebie ndewiasty, chyba zupełne-

go karła. Nie tracę nadziei, jak nic nie

pomoże, dam ogłoszenie w pismach.

JEJ PRAGNIENIE

Na Olimpiadzie niewiasty nie potra-

fią ukryć swego wieku. Setki dziennika-

rzy polują na wszelkie szczególiki zwią-

zane z osobą zwycięzcy każdej konku-

rencji i nic się przed nimi nie ukryje.

Wiemy naprzykład, że dwukrotna mi-

strzyni Igrzysk w skokach z wieży i train

poliny — Amerykanka Draves na 23 la-

ta, je-t żoną inżyiniera-elektrotechoika z

Los Angeles i zdecydowanie wycofuje,

się z 'ezymnego życia sportowego.

Draves, w której żyłach płynie krew

filipińska (ojciec jej jest Filipińczy-

kiem, matka Amerykanką), tak oświad-

czyła po zdobyciu drugiego złotego me-

dalu:

— Teraz poświęcam się życiu rodzin-

nemu. Pragnę mieć gromadkę dzieca i

wychowywać je na dobrych sportow-

ców.

Falanga godnych następców Csika
zagraża supremacji USA w pływaniu

kordów polskich z rekordami olimpij;

skimi i światowymi jest kompromitu-

jące. Adeptów pływactwa mamy ty-

siące. Młodzi chłopcy i dziewczęta

pilnie słuchają rad instruktorów,

OLIMPIADA pływacka jest już skończona. Przyniosła'ona niezaprzeczo-

ne sukcesy Amerykanom, zwłaszcza w konkurencjach męskich, ale

wykazała, że inne narody idą pełną parą naprzód i systematycznie podcią-

gają swą klasę. W miejsce Japonii, która była rewelacją Igrzysk w Los

Angeles i Berlinie, pojawili się pływacy węgierscy, godni następcy sławne-

go Csika. Csik byl jedynym klasowym pływakiem Węgier przedwojennych.

Teraz jest ich znacznie więcej. Kadas, Mitro, Csordas, wszyscy oni należą

do klasy światowej.

Obok Węgrów doskonale spisali się j kanka Curtiss. Inne pływaczki USA

pływacy odległej Australii. Francja były słabsze. *

zawiodła, a raczej zawiódł żołądek' W stylu klasycznym Amerykanki

Jany'ego. Gdyby był w formie, zdo- nie istniały, a w stylu grzbietowym

byłby na pewno kilka medali, zwła- wystawiły tylko jedną dobrą pływacz ( Corridom (USA), Riise (Dania) i Schn-

szcza w setce, na której uzyskiwał kę — Zimmerman, która jednak nie macher (Holandia) przybyły na metę

przeciętnie daleko lepsze czasy, niż mogła zagrozić Dunce — Harup. I niomal razem. Ale już na drugiej zmia-

Amerykanie. j Charakterystyczną cechą kilkudnio-' TM e HaPU P (Dania) zdobyła wyraźne

Najsilniejszą pozycją pływaków USA wych Igrzysk pływackich była istna ^ -d We. Za mą pł^a Ma^am

jest styl klasyczny, dalej sprinty, styl hekatomba rekordów olimpijskich, któ a

grzbietowy i wreszcie 1.500 m. .

- były bite w przedbiegach, półfina- , ^). Trzeba ~ TMe prz^oj
y ! łach i finałach. Cóż powiedzieć o fi ^isacyjnyeh zmian. Na czele płynęła

W skokach z wieży i trampoliny naje takich 400 m st. dow., w którym
Dunka

Andeosein, która wyzdrowiała po

Europa nie miała nic do powiedzenia. 5 pierwszych pływaczek ma czas lep-
ost afaiich kło.potach żołądkowych i ciąg-

Jedynym konkurentem Amerykanów szy od starego rekordu? Chyba tylko
bardzo dobrze

-
M ^ie mie

j

był przedstawiciel tej samej półkuli, t0i że klasa światowa jest niesłychanie
6ce wyBzła An ®ielka Wellington pnzed

Meksykańczyk Capilla. wyrównana i finał ten, rozegrany po
Vressen (Holandia). Amerykanka

1
, •. Tl t• dla na czwartą lokatę. Na pierwszych 50

Wśród pań tylko skoki są domeną raz drugi, przyntosłby zupełnie mny
^^ ^ ^

Amerykanek. Wszystkie inne konku- rezultat. '

pr<»wadziła zupełnie zdecydowanie, ma-

rencje widziały już zaciętą walkę o Tabele ostatecznych rezulatów olim

prymat, w której triumfowały najeżę pijskich w pływaniu mężczyzn i ko-

ście) europejki. Dunki i Holenderki biet, zamieszczone w dzisiejszym nu-

były w sprintach klasą dla siebie, a merze, obrazują jeszcze jedno, przy-

jedyną ich konkurentką była Amery- kre dla nas zjawisko. Porównanie re

uczęszczają- na treningi, pracują. Re*

zultatów na razie brak. Sprowadźmy
jednak jednego, czy dwu trenerów •

marce światowej, a praca' ichia n%

pewno' rezultaty światowe.

Dwudniowa końcówka
na pływalni w Wembley

LONDYN, 7. 8. Finał sztafety piań

4X100 m st. dow. dostarczył widzom

•mnóstwo emocji. Na pierwszej zmianie

sy Wioc
mm) twiaśiarsświe olimpijskim

ZŁE TEMPO RAF-U

Orkiestra RAF-u, która zapracowana

jest odgrywaniem kilkunastu hymnów
dziennie dla zwycięzców poszczególnych

konkurencji, nie potrafi utrzymać tem-

pa hymnów różnych egzotycznych kra-

jów. Najbardziej skompromitowali się

Anglicy z okazji odgrywania hymnu per

efciego. Zdaniom Szaha, na którego cześć

odegrano ten hymn, tempo było zbyt

wolne i podobne do religijnych pieśni

brytyjskich.

GÓRĄ ŻONACI

Olimpiada ji-^t terenem sukcesów lu-

dzi żonatych. Mistrz olimpijski na 110

in pł. Porter jest żonaty, wicemistrz —

Scott ma już dwie pociechy. Mistrz na

40mpł. — Cochran szczyci się również

dwójką bobasów, tak samo jak mistrz

pięcioboju — Grut, mistrz kuli —

Thompson, dwukrotny wicemistrz sprin-
tów Ewell oraz mistrz 200 m

— Patton,

który dochował się 22-miesięcznego syn-

ka.

Wśród olimpijek rekordzdstką jest

Amerykanka Lenz, najlepsza ginina-

styczka swego zespołu. Ma ona -trójkę

pociech, ale nic sprawiają jej óne żad-

nego kłopotu. Teraz, kiedy mama bawi

na Olimpiadzie, dobry pitpa, który pra-

cuje w Baltimore jako ą>awaez, zajmuje

się całą czeredą i na okres Igrzysk

waiął specjalny urlop.

LONDYN, 8.8 . (Tel. wł.) — Wio-

ślarze olimpijscy prze-

brnęli już przez półfi-

nały. Dały one wielkie

sukcesy osadom Włoch,

które we wszystkich

kategoriach zakwalifi-

kowały się do półfina-

łów, zaś do finałów weszli w 5 ka-

tegoriach. Nienajgorzej wyszli rów-

nież Duńczycy z 4 załogami finałowy

mi.

Wielką sensację wywołała w je-

dynkach porażka faworyta tej konku-

rencji Amerykanina Kelly'ego. W

swym półfinale miał jako przeciwnika

Urugwajczyka Risso. Amerykanin pro

wadził od startu, Urugwajczyk jednak

na ostatnich metrach wspaniałym zry

wem odrobił dzielącą go odległość

1 długości i minął niespodziewające-

go się ataku Kelly'ego.

Najpoważniejszym faworytem na

złoty medal w tej konkurencji jest

Australijczyk Wood. Zwyciężył

seria II — 1) Dania — 7:48,3; 2) Włochy
7:58,2.

seria III: 1) Urugwaj — 8:32; 2) Fran-

cja — 8:33,2 .

Dwójki ze sternikiem:

seria I: 1) Dania — 8:12,1; 2) Francja
3:14,9.

seria II: 1) Węgry — 8:15,7; 2) Argen-
tyna — 8:27,7 .

seria III: 1) Włochy — 8:04,2; 2) Jugo-
sławia — 8:07,9 .

Dwójki bez sternika:

seria I: 1) Szwajcaria — 7:47,3; 2) Au-

stralia — 7:54 5; 3) Austria — 8:03,1.
seria II: 1) Włochy — 7:52,8; 2) Dania

7:54,3.
seria III: 1) Anglia — 8:05,9; 2) Bra-

zylia — 8:18,6 .

Czwórki bez sternika:

seria I: Włochy — 7:15; 2) Holandia —

7:23.

seria II: 1) Dania — 7:13,8; 2) Anglia —

7:16,3.

GŁOS FACHOWCA

Trener dyskoboli włoskich, Oberwę-

ger, słynny swego czasu zawodnik tej

swym "półfinał e FrYncuzI ScpheHadJŚ j ^L^^IZT *!_
w czasie 8:08,5, demonstrując wspania

łą formę,

Największe emocje w finałach da

na pewno wyścig ósemek, w którym

dojdzie do zażartego pojedynku mię

dzy Anglikami i Amerykaninami.

Wyniki półfinałów:
Dwójki . podwójne:
seria I: 1) W. Brytania — 7:55,1; 2) USA

8:07,3; 3) Belgia — 8:17,2 .

błędem progvamu olimpijskiego jest u-

stalenie eliminacji i finałów dysku na

ten sam dzień. Uważa on, że zawodnicy

są zdenerwowani rzutami eliminacyjny-

mi i w finale nie stać ich już na najwyż-

szy wysiłek.

— Gdyby finały dysku odbyły się na

drugi dzień, Consolini i Tossi pobiliby

nic tylko rekord olimpijski, ale i świa-

towy! — twierdzi Oberwcger.

seria III: 1) USA — 7:42,2; 2) Pol. Afr.

7:57,2 .

Czwórki ze sternikiem:

seria I: 1) USA — 7:22,1; 2) Francja —

7:28,9 .

seria li: 1) Dania — 7:31,3; 2) Węgry —

7:46,1 .

seria IM: 1) Szwajcaria — 7:22; 2) Wło-

chy — 7:32,8 .

ósemki:
seria I: 1) USA — 6:36,5; 2) Włochy —

6:52,1,- 3) Szwajcaria 7:03.

seria II: 1) Anglia — 6:38,1; 2) Kanada

6:44,1 .

seria III: 1) Norwegia — 6:43 9; 2) Por-

tugalia — 6:49,9.

jąc za sobą Temmeleuen (Holandia). —

Ale ostatnie 50 metrów stało się zupeł-

nie niebyiwałym widowiskiem. Ann Cur-

tiss (USA) popłynęła jak najszybszy ści

gacz. Minęła we wspaniałym tempie i

stylu wszystkie konkurentki i zdobyła

dla USA złoty medal, którego nikt me

ooaekiwał.

ZWYCIĘZCA O WŁOS

Niemniej zaciętą walkę oglądano w

finale 100 tn st. grzbietowym panów. —

Rekordzista świata Stack płynął na cze-

le do ostatnich kilkunastu metrów, mi-

Finał 1.500 sn. et. dow. pnsyuśóeł aa>

żartą walkę Amerykanina Mae Lane i

Australijczyka Marshalla z koalicją wę-

gierską. Po starcie na cmolo wysunął się
Węgier Mitro. Mae Lane doasedł go je-

dnak i wysforował się na c®oło. Na 500

metrze na drugą pozycję wyszedł Mar-

shall, spychając Mitro na trzecią. Na 750

m między trójką rywali była bardao ma-

ła różnica. Na 1.000 m Mac Lany wy-

przedził Marshalla o 4 m, Mitro został

wyraźnie w tyle.

Australijczyk rozpoczął finisz zbyt

wcześnie. Na 1.300 m minął, Mac Lana

i poprowadził wyścig. Wzmógł tempo i

starał się oderwać od Amerykanina. Nie

udało się. Mac Lane płynął tuż za nim

do ostatnich 10 metrów, pioczym ż łat-

wością wyminął go i na mecie miał zde-

cydowaną przewagę.

MOTYLKI

Finał 200 m st, klas. panów rtał się

łatwym łupem rekordzisty światowege

na tym dystansie Verdeura (USA). —

Wszyscy finaliści płynęli motylkiem, ale

motylek Vexdeura był wspaniale wykoń

czomy i wystylizowany. Amerykanin,

•pSywak oherkulesowejbudowie i ęo^

tężnych ramionach, włożył w swój styl

jeszcze tyle siły, że nikt nie mógł ma

poważnie zagrozić. Płynąłna czele od

startu do mety, a tylko o dalsze miejsca

, _ , _ toczyła się na całym dystansie zacięta
jąc tuz za eoibą rodaka Cowella. I gdy wajjŁa

już wszystkim wydaiwało się, źe Stack

ma złoty medal w kieszeni, Cowell roz-

począł rozpaczliwy finisz. Zrównał się

ze Stackiem, wysunął się narwet e cen-

tymetry do przodu. Stack zdwioił tempo

i obaj przypłynęli do mety niemal jed-

nocześnie. Finisz był tak zajadły, a dy-

stans dzielący obu przeciwników tak ni-

kły, że sędziowie ogłosili ostateczny re-

zultat dopiero po dłuższych naradacb.—

Wygrał ostatecznie Stack przed Cowel-

lern i VaHery (Francja), który był bar-

dzo blisko czołowej dwójki.

Waferpoliści byli nieznośni
i pewnie nie zobaczq Olimpiad

LONDYN, 8. 8 . (Tel. wł.) Turniej

waterpolowy zakończył eię wielką sensa-

cją. Dwukrotni mistrzowie oiimipijscy—

Węgrzy nie potrafili obronić tytułu. —

Bezkonkurencyjni niegdyś mistrzowie w

tegorocznym tunnieju napotykali na bar-

dzo trudnych przeciwników. Wyniki,

jakie z Węgrami uzyskiwały Fraincja,

Holandia s Włochy świadczą o wielkim

wyrównaniu czołowej etaiwka.

Losowanie turnieju nie było szczęśli-

we dla Węgrów, którzy epotkali się z

Włochami w półfinale, przegrywając

3:4. Ta porażka zadecydowała o utracie

tytułu, bo regulamin turnieju pdłku wo-

a tego firn,lu me oglądała jeszcze żadna Olimpiada. Na starcie setki zebrała się najlepsza stawka sprinterów. O klasyfilcacji ostatecznej zadecydował

joto • jimsz. Zdjęcie finiszu (od lewej): Dillard — /.«y, Bailey — VUy, Corquordale — IV ty, La Beach — M-ci, Ewell — ligi i zasłonięty Pat•

ton — V'ty

dnej każe zaliczać spotkania z poprze-

dniej rundy. Najcięższy mecz w finale

mieli Włosi z Holandią 4:2 (3:2).
W drużynie mistmza olimpijskiego wy

różniają się: bramkarz BurgareJli oraz

doskonali strzelcy Ghira i Arena.

Klasyfikacja ostateczna zeąpołóiw:

1. Włochy 6 pkt.

2. Węgry 3 pkt.

3. Holandia 2 pkt.

4. Belgia 1 pkt.

5. Szwecja, 6. Francja. 7. Egipt 8.

Hiszpania.

Spotkania finałowe Węgry — Belgia

3:0, Holandia — Węgry 4:4. W meczu

o piąte miejsce Szwecja zremisowała z

Francją 0:0, a w spotkaniu o 7-me —

Egipt pokonał Hiszpanię 3:1.

W rundzie półfinałowej zespoły, któ-

re przeszły przez ćwierćfinały, podzielo-

no na dwie grupy. W grupie pierws.fi

•znalazły się: Grecga, . Bfezpanao, Holan-

dia i Belgia, w drugiej MB : Włochy,

Węgry, Francja i Egipt. Że spotkań pół-

finałowych wymienić należy emocjonu-

j?cy mecz Węgry — Francja
:

Ś:4 (2:4).

Francuzi wygrali iwspaniały mecz" i do-

piero po przerwie Węgrzy wywalczyli

zwycięstwo."Gra była brutalna i"sędzia

usunął z boiska dwu Węgrów i jednego

Francuza.

Cały turniej watcrpolowy • • toczył eię

pod znakiem ciągłych protestów oraz

brutalnej gry. W związku z tym chodzą

poważne pogłoski, iż Międzynarodowy

Komitet Ob'mpij»ki ma zamiar' skreślić

piłkę wodną z programu przyszłych o-

lim(M*d. .

CURTIS BEZ KONKURENCJI

Finał 400 ni st dow. pań przynió^

Amerykance Curtis upragnione zwycię-

stwo indywidualne. Pokonana w finale

setki przez Andersen o dłoń, Amery-

kanka była bezkonkurencyjna w długim

sprincie. Już po 200 m wysunęła się na

czoło i nie oddała prowadzenia do koń-

ca. Ani Dunka Harup,,. "ant Angielka

Gibson, które za jęły dwa dalsze miejsca

nie mogły jej aupełnie zaigrosdć. Była

klasą dla siebie. A przecież wyścig stał

ma tak wysokim potziomie, że pierw-

szych pięć zawodniczek pobiło rekord

olimpijski.

Jugosławia ma szczęście
Wylosowano jui półfinały piłkar-

skiego turnieju olimpijskiego. W jed-

nym meczu walczy Jugosławia z Wiel

ką Brytanią, 2-gim Dania ze'Szwecją.

Zanosi się na to, że w walce o zło-

ty medal spotkają się drużyny, która

odniosły nad naszą reprezentacją wy*

sokie zwycięstwa. Przypuszczamy, i»

Jugosławia da sobie radę z piłkarza-

mi angielskimi. Zażarta walka rozwi-

nie się natomiast pomiędzy starymi i

rywalami północnymi. Dania Wydaje

się wprawdzie być w lepszej iormie,

jednak Szwedzi w ostatnich latach sta

le dawali sobie radę z sąsiadem po-

łudnia.

Interesuje nas przede wszystkim ka-

riera olimpijska Jugosławii, z . którą

gramy już . w końcu sierpnia mecz-w

Warszawie, W świetle sukcesów olim-

pijskich piłkarzy jugosłowiańskich spet

kanie warszawskie nabiera bardzo inte-

resującego posmaku. Oby tylko nie skoń

czyło się wynikiem podobnym do bel-

gradzkiego. .
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