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PO ZWYCIĘSTWACH NAD TRANI (Filipiny! I ARCILĄ (Peru)
fieef. H» Grąjź&iwski telefonuje:

LONDYN, 10.8. — Wtorek był szczęśliwym dniem dla naszych
sportowców. Odnieśliśmy w tym dniu same zwycięstwa. Odnosi się
to zarówno do naszych szermierzy w drużynowych walkach w szabli

(o czym podajemy na innym miejsca) jak też i bokserów. We wto-

rek bowiem Szymura w godzinach przedpołudniowych odniósł zwy-

cięstwo nad Hindusem Joachimem, a wieczorem Antkiewicz w dru-

gim już kole (w pierwszym, w poniedziałek 9 bm pokonał b. wyso-

ko na pkt. Filipińczyka Tran!) wygrał z Peruwiańczykiem Gar ci a-

Arcila. Oto przebieg tej walki:

Walka czarnego Pcruiwiańczyka Ancila

z białym Airtkiewiczem rozpoczyna etę
od przeżegnania się obu oawodmików.

Pierwsze natarcie jest Polaka, ale Mo-

rzyli cofa ssę i bije lewymi prostymi.
Aroila jest dużo wyższy i ma dłuŻBEe

ręce. Zaczyna się taniec wiojemmy. Isto-

tnie. Peruwiańezyk tańczył w ringo, jak
najlepsza baletniea. Jego praca nó<g by-
ła lćtep^hialą.; Cofał aię przed
cym Antkienraczem i' ńadmew^t gi n»le

we pnóste. W tej fazie wialid Arcmla roi

więau je - doskonale mecz taktycznie, sta

ra się za wszelką cenę utuzymaćFolaka
na dystans. Nasz „bombardier" napróżno

usiłuje się zbliżyć. Po jednym lewym pro

styim czarny trafia prawym sierpem, a eio

sy Polaka, niestety, wyłapuje Murzyn na

łokcie. Wreszcie Antkiewiczoiwi udaje aę

znaleźć lukę i ładuje ciężki cŁoe w żo-

łądek. Po chwili sędzia — Belg zwraca

«wagę Polakowi, aby zamykał rękawicę.

NARESZCIE

Antkiewiez nareszcie dostaje się na

półdystams, ale czarny jest cięgle do-

brze zablokowany. Przy końcu rundy Ar

cii a „cyka" jeszcze kilka lewych pro-

stych. Runda 20:19 dla Peru.

Druga runda zaczyna się od dobrej
serii Aratkdewkea, który trafia często z

lewej i prawej ręki. Murzyn rewanżuje
się prawym sierpem, ale Antkiewicsc tra

(Dokończenie* <at str.Tpej)

NAJSZYBSZY EUROPEJCZYK

Na podium ztcycięzców stoi zgrabna
Amerykanlca Draves, która zdobyła
2 złote medale w skokach z wieży

i z trampoliny

onor Europy
w rękach koszykarzy Francji

..

JS*> rai

decydują o zwycięstwie
nad szablistami Austrii

LONDYN, 10.8. (tel. wł.) — Nasi szabliści zakwalifikowali się
dzisiaj do półfinału turnieju drużynowego po niezwykle dramatycz-
nej walce w II rundzie z Austrią. W pierwszym kole, rozegranym

rano, Polacy byli rozstawem i do losowano do nich Turcję i Belgię
Mecz z Turcją wygrali nasi szabliści względnie łatwo, prowadząc
11:1, ostateczny wynik 11:5. Ostatnie 4 walki Polacy przegrali przez

zbytnie lekceważenie przeciwników. Bardzo dobry był Wójcik, ata-

kujący z dużym temperamentem, a jednoczelnie z opanowaniem.

Wygrał 3 spotkania, przegrał jedno. Ten sam wynik osiągnęli Sobik

i Banaś. Najsłabiej walczył Zaczyk, który wygrał 2 walki, ale prze-

grał też 2.

LONDYN. 9 .8. (tel. wł.) — DoI

grupy finałowej w ko-

szykówce dostały się
z grupy A — Urugwaj
i Brazylia, z grupy B (
— Chili i Korea, z gru- j

pyC—USAiCSR
1

(CSR nieoczekiwanie'

pokonało w decydującym o przejściu
do finału spotkaniu Argentynę 45:41),
z grupy D — Meksyk i Francja.

Ósemka ta rozgrywa spotkania o

tytuł mistrza systemem pucharowym.

Drużyny, które zajęły trzecie i

czwarte miejsca w swych grupach
walczą o miejsca od 9-go do 16-go.

Outsiderzy z grup walczą o miejsca

17-go do 24-go.
W spotkaniach ósemki finałowej

Francja -wygrała z Chili 53:52. Brazylia

OFIARY

KUCHNI ANGIELSKIEJ

Kierownictwo druiyny węgierskie] do
«ło do przekonania, że ponieważ ich

drużyna koszykówki nio ma szans na lep-
sze miejsce, jak na 9-te, więc wycotala
ekipą z dalszych rozgrywek, wysylajijc
" ze

względów oszczędnościowych do
«łomu. Tak samo wycotano czwórką bez

sternika, ponieważ jeden członek zacho-
rował na żołądek. Jak twierdzi trener

węgierski. wioSlorz ten stal sio ofiara

angielskiej kuchni.

pokonała CSR 28:23. Mistrzowie Eu-

ropy rozegrali bardzo ładne spotka-
nie. Była to walka równorzędnych

rywali, hołdujących odmiennej takty
ce. Pierwsze minuty meczu upłynę-

ły na wzajemnym badaniu się. Do-

piero w 5 min. Benacek zdobył pro-

wadzenie dla CSR. Ze zmiennym

prowadzeniem toczyła się gra do pan

zy. Pierwszą połowę "wygrali Czesi

13:10.

Po pauzie Brazylijczycy przypuścili
atak i zdobyli prowadzenie 16:13. Czesi

zrobili jeszcze jeden zryw i prowadzi-
li 22:19. Wściekły finisz Brazylijczyków
dał im ostateczne zwycięstwo.

USA wygrały z Urugwajem 63:28.

Spotkanie toczyło się cały czas pod zna-

kiem przewagi Jankesów. Urugwajczycy

ponieśli w tym meczu bardzo powaing

stratę, najlepszy ich' gracz Ruiz po zde- (

rżeniu się z Amerykaninem Bark&da-

lem został na noszach zniesiony z boi-

ska.

• Meksyk — Korea 33:32.

Meksyk po tym zwycięstwie walczyć

będzie z USA, Francja *aś spotka się
z Brazylią.

W spotkaniach o miejsca nd 9-go do

16-go Filipiny wygrały z Artfoniyn"
15:-13, zaś Włochy pokonały 3ppij
35:33.

W walkach • stslnie miejsca S*waj|
cnria wysrała * Irlandii 55:12,

Młody sprinter szkocki Corcjuordałe zdobył sobie miano najszybszego sprintera

Europy. Nic dziwnego. Był jedynym Europejczykiem w fintiłe setki i zajął w nim

4-te miejsce

Następny numer

PRZEGLĄDU SPORTOWEGO

Z' drużyny tureckiej najlepszy był finału,- a - w . wypadku porażki Polaka,
Arcewćii? 'Fó^ stoczyć' mecz. %

TurcjęV9Y2; do II rundy zakwalifikowa- Francję, Wśród' ogólnego' napięcia So-

ła się Polska 1 Belgia. W drugim kole/bikowi udaje się pierwsze trafienie. Ża

Polska znów zostgła rozstawiona j dolo. chwilę jednak ''Austriak z riposty wy-

sowano do jej grupy Frapćję i Austrię, równuje 1:1. Tusz Polaka jest niespo-
Walki odbyły 6ię po południu. | strzeżony znów przez sędziego. Oddy-

W pierwszym spotkaniu Francja po b. chamy. Za chwilę Sobik prowadzi 2:1

zaciekłej walce pokonała Austrię 10:6, j i 3:1. Po zmianie stron Austriak przez

która stanęła zaraz na planszę do dru-; 5 min. zmienia szablę, jeszcze, więcej
tgiego meczu z Polskę. Spotkanie to' denerwuje naszych. Sobik jednak idzie

miało przebieg dramatyczny. Głównyna całego i świetnie przeprowadzony
arbiter, Węgier swymi decyzjami krzyw-' atak daje mu prowadzenie '4:1. Loisel

dził stale drużynę polskę, przeciwko cze
' jest wyraźnie speszony. Następny atak

mu głośno demonstrowała widownia. Od ! Sobika decyduje o wygraniu meczu przez

razu na poczętku Węgier wypacza prze- j Polskę. Koledzy wynoszę Sobika na rę-

bieg walk i Polska zamiast prowadzić, kach z planszy, a Nawrocka rzuca mu

2:1, osięga wynik 0:3 na swoję nieko-
1

się na szyję! Przy równej ilości; punk-
rzyść. Szabliści nasi sę zdenerwowani de ' tów 8;8 Ęolska miała lepszy stosunek

cyzję sędziego i gdy na planszy staje, trafień'— 59:55. Wójcik wygrał 4 wal-

Wójcik przeciwko najlepszemu i b. ru-' ki, Sobik 3, jedną przegrał, Banaś jed-
tynowanemu Austriakowi Loiselowi, oba na wygrał, 3 przegrał, Zaczyk był naj-

słabszy i wszystkie walki przegrał- Wesz
' liśmy więc razem z Francję do półfi-
nałów.

W półfinałach walczyć będę:
I Włochy — Holandia, USA — Fran-

cja,

Jerzy Jabrzemski

ufcoie się

w picifiek 13
ż najświeższymi relacjami

olimpijskich

b* i<

wiamy się o wynik całego spotkania.
1

BRAWO WÓJCIK!

Polak walczy jednak wspaniale. Prze. I

łamuje złę passę i niespodziewanie |
wśród wielkiego aplauzu widowni wy-

grał 5:0!! Polacy od ej chwili walczę j II Węgry — Argentyna, Belgia — Pol-

coraz lepiej. Banaś i Sobik wycięgaję ska, ,

na 3:3. Wójcik znów bije Lehnera, po-
1

Po dwu zwycięzców z każdego półfina-
pravyia wynik na 4:3 dla Polski. Zaczyk! łu wchodzi do finału,
przegrywa z Loiselem i znów jest 4:4.1

Sobik i Wójcik zwyciężaję w dwu Wal-.

kach i Polska prowadzi 6:4. Niestety, j

następuję porażki Banasia z Loiselem I

oraz słabego bardzo Zaczyka. I Austria-

cy znów wyetęgaję na 6:6. Świetnie jed-
nak usposobiony Wójcik gromi Plattne-

ra 5:1, ale Zaczyk kompromitujęco prze

grywa z młodym Putzlem 0:5. Przy sta-

nie 7:7 Banaś przegrywa 3:5 z Lehne-

rem i na planszy staje do ostatniej de-

cydujęcej walki Sobik przeciwko Loise-

lowi.

I BRAWO SOBIK

W tym momencie Polska ma równy
stosunek trafień z Austrią. W wypadku
zwycięstwa Sobika, wchodzimy do' pół-1

Francuski trener ,

dla polskich bokserów?

Nasze kierownictwo bokserskie

już po pierwszych doświadczeniach

olimpijskich postanowiło, ie bę-
dzie się starało jeszcze w tym
roku zaangażować dla . polskich
pięściarzy trenera francuskiego,
wychodząc^ z założenia, 2e szkoła

francuska jest w tej chwili najlep-
sza.

Szwecja — Szwajca*

, ria iv piłce wodnej.

Groźny strzał Siwe.

łów broni w wy-

skoku bramkarz

Helwetów
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Nr óf

ygrał
wstępny egzamim z

Szymura w
ale nie zachwycił

LONDYN, 10.8. (Tel. wl.)
W poniedziałek rozpoczęły się pierwsze walki w wadze piórkowej,

a więc zadebiutował Antkiewicz, wygrywając zupełnie pewnie z ko-

lorowym Filipińczykiem, Traaim. Polak walczył bezsprzecznie lepiej,

niż ostatnio w Polsce, a więc lepiej, niż w meczach z Węgrami, lepiej

BH W mistrzostwach w Warszawie, czy w turnieju przedolimpijskim

W Łodzi. Jednak nie osiągnę! lotmy, którą obserwowaliśmy w czaale

mistrzostw Polski w Katowicach w 1947 r.

ł na dostatecznie
Filipińczykiem Trani

Antkiewicz starał się i przes'ępśtwo na ringu. Prowadzący wal.

kę ma prawo natychmiast zdyskwalifi-

kować zawodników, nawet bez upoin ;'e-

nia — objaśnia nas dyr. Zapłatka.

W Londynie

wprowadzić na ring pewną myśl. Sta-

rał eię nie być chaotycznym. Cóż, kie-

dy wysiłki te nie często wydawały owo-

qptf. Amkiewica czynił przez wszystkie

tftńdy ważenie drwala rąbiącego drze-

wa, przy czym siekiera nie zawsze pa-

łj'' tam, gdzie chce. Już od początku

•potkania nie obawialiśmy się o wynik

aa ringu. Ale drżeliśmy, aby Polak nie

został zdyskwalifikowany przez -;diie-

£>, jsk to się kiedyś stało w Szwecji.

Iliestey, uderzenie przegubem wesiło

naacemu „bombardierowi" już w krew.

I w Londynie nie uniknął ostrzeżenia.

Na szczęście sędzia ringowy okazał f-ię

k, pobłażliwy. Ale co będzie dalej...?
— Uderzenia przegubem i otwartą rę-

kawicą są ta uważane za największe

Igrzyska w Delhi
Olimpiady rttnoią się, jak grxyby po

deszczu, ff Londynie obradował Kon-

gres delegatów państw azjatyckich, któ-

re obsadziły tegoroczne Igrzyska. Jedno-

głośnie posłantmiono torganizować tu

lutym 1949 roku azjatyckie igrzyska

lekkoatletyczne w Delhi, Jednocześnie

postanowiono urządzać co dwa lata atja

tyckie Igrzyska, które objęłyby swym

programem niemal wszystkie sporty o-

limpijskie.

Trzeba jeszcze dodać, że Antki " icz

zrobił błąd taktyczny, gdyż po dwu run-

dach miał już walkę wygraną i nie o-

trzebował wysilać się. Sztam kazał .uu

walczyć spokojnie i ostrożnie. ,pV'.irew

tym instrukcjom, Antkiewicz '-lygle ata-

kował i to eiągle bijać niezbyt ezv;to.

Chciał on koniecznie znokautować Tra-

niego, ale ten Lył twardy, a ciosy Po-

laka ześlizgiwały się po karku.

Oto krótki przebieg walki: Od po-

czątku ataki Polska, który umieszcza

jeden dobry cios na żołądku. Dalej no-

tujemy kilka udanych sierpiów Antkie-

wicza i prawy Filipińczyka. Pod koniec

'rundy seria Polaka i kontratak Fili-

pińczyka. Runda 20:18 dla Antkie wi-

eża.

W drugiej rundzie Antkiewicz przy-

padkowo popchnął Filipińczyka, który

się przewraca. Antkiewicz teraz dużo bi-

je, ale w głowę, a za mało w żołądek.

Nareszcie Antkiewicz trafia w dół, Fi-

lipińczyk traci oddech i sztywnieje. Za-

raz potem Antkiewics otrzymuje ostrze-

żenie za nieczyste ciosy. Runda dla nie-

go 20:18.

W trzeciej Antkiewicz bombarduje

bez przerwy, a Filipińczyk tylko zrzad-

ka kontruje. Jest on Już b. wyezerpany.

Runda wysoko dla Polaka. Wszyscy

trzej sędziowie przyznali zwycięstwo

Antki ewiczowi. Jeden różnicą 5 pkt.,

drugi 3, trzeci 4 pkt. Polak wyszedł z

tej walki bez żadnej kontuzji.

SZYMURA WYGRAŁ, ALE...

We wtorek rano rozpoczęły się walki

w półciężkiej. Szymura walczył z Hin-

dusem Joachimem, jako ósmy. Mogliśmy

się więc uprzednio przekonać, że w tej

kategorii walk zawodnicy są bardzo sil-

do ataku, trafia dwa razy prawym sier-

pem. Hindus pcha się teraz na naszego

mistria. Poznńczyk inksuje jeszcze je-

Sensacja goni sensację
na arenie w Wembley

LONDYN, 10.8. (TeL wł.) — W po-

niedziałek 9 bm. i we wtorek 10 bm.

hala bokserska nie była pozbawiona

sensacji. Do największych należało wy-

Runda 20:19 dla oPlaka.

Starcie trzecie jest najsłabsze. Obaj

są zmęczeni, kładą się na siebie. Tra-

fiają się kilka razy wzajemnie. Runda

wyrównana. Walkę jednogłośnie wygry-

; wa Szymura.

, . ,i Spotka się on teraz z doskonałym
. ni, ambitni i bojowi, którzy górują nad •

^

Qni,conem g port„ Ric0j fctó.

Polakiem przede wszystkim szybkoscią. < w pierws,ej run(Izie znokautował

Dlatego też mieliśmy pewne obawy co j Francu„, Roude. Czarny wprawdzie

den sierp, le ne tym już koniec. Polak eliminowanie Czecha Petriny, który już

opanowuje sytpację i trafia hakami. po 20 sek. nderzył poniżej pasa Cej

Jończyka, Greya i oczywiście został bez-

apelacyjny zdyskwalifikowany. Najlep-

szą walkę, jak dotąd, w kategorii lek-

kiej, stoczyli Francuz Caules i Włoch

Minatelli. Włosi w ogóle pod wodzą

swego trenera Clausa poczynili wiłekie

postępn.

W piórkowej dość niespodziewanie

przegrał Węgier farkas z Włochem

do wyniku walki z Hindusem. Na

szczęście, nasz wątpliwości okaaały się

płonne. Szymura wygrał zdecydowanie,

natrafiając na przeciwnika dość słabego,

a przede wszystkim mało rutynowanego,

Polak niewątpliwie walczył poniżej

swej formy, nie miał szybkości, akcje

jego były sporadyczne i rwały s=ię co

chwila Ładne dyszle tym razem nie do-

chodziły celu. Jednym słowem, walka

nie była ciekawa.

Szymura zaczyna też serie lewych

sierpów, po czym następuje kontratak

Hindusa, który Polak natychmiast ty-

puje. Wkrótce Szymura trafia prawym

linkiem, ale łeż inkasuje lewy sierp.

ezył % Irlandczykiem i dopiero w etaft.

niej minucie rozstrzygnął mecz na rwą

korzyść. Wreszcie oglądaliśmy jeszcze

jednego dobrego i szybkiego boksera—

Belga Bolarta. .

•

Jak się dopiero terez wydało, sędzia

ringowy, który prowadził walkę Baza**"

nik — Gonzales, został wykluczony *

kolegium, ponieważ nie ,dał ostrzeżeni®

Chilijciykowi, który bił głową i otwar-

tą rękawicą. Sędzią tym był p. Ekera

z Holandii.

•

Ogromna awantura wybuchła w sali

niewiele umie, ale jset wspaniałym pun-

czerem, który przebijał Francuzowi na-

wet podwójną gardę. Tego murzyna

nHzwano już nawet Louisem i Porto Bi-

co. Wydaje mi się, że Szymura w spot-

kaniu z nim nie ma żadnych szans.

URUGWAJSKI PRZECIWNIK KOLKI

Kolczyński wylosował inaczej, niż po-

dawaliśmy

kowic:e zmieniony. Spotka się on w

środę z Urugwajczvkiem Marinesem.

Jeśliby wygrał, przypuszczalnie natknie

się na doskonałego Włocha z Mediola-

nu, Fontane, bo Włoch boksuje od 4

lat, rozpoczął od muszej i kolejno do-

Formentim. W półciężkiej b. dobry jest Wetnbley p<)oł
^ ^ ^

Murzy.

południowo-afrykanczyk Hunter j nów _
Johnsona (USA) i Alvareza

Z trybun dochodzą glosy Po!r'>-ów, do- stał Eię do średniej. Jest to wielki bok-

ser i dobry taktyk. Zdobył mistrzostwo

Italii i jest wielką nadzieją na Olim-

[liniujące poznańczyka. Runda 20:18 dla

Szymury.
W drugim starciu Hindus przechodzi' piadzie.

Belg Host. Była tu też nielada sensacja,, (Urugwaj) w wadze piórkowej Murayn

gdyż Argentyńczyk Cia wyeliminował U^aj^ rozegrał wspaniałą walkę i

mistrza Europy Quentenmayera! Argen-j W£zy£cy neHEraini widzowie
^^

tńczyk posiada piekielne uderzenie pra- otrzyma ^TCięstwo nad Johnsonem, któ

wym prostym. Była te walka dramaty- . zawiódł ^p^e i walczył bardzo

ezna, gdyż od drugiej rundy Argentyn- j dabo Tymczasem ogłoszono zwycięstwo

czyk walczy? z przecirtym łukiem brwio j Murzyna amerykańskiego. Wywołało to

I znów program został cał-j ringowy przerwał walkę i j niebywałą awanturę. Kibice południowo-
' zawołał lekarza, który jednak pozwolił j

^^

porwali Urugwajczyka na

Argentyńczykowi walczyć dalej. Cia < ręce i zanieśli go przed loię sgd-iow.

mocnr, zadowolony i uszczęśliwiony, po- j
^ g}0|n0 domagając się rewizji wer-

klepał lel-nrza rękawicami po plecach.; dykw Walki przerwano> a korowód >

Znany nam dobrze Czech, Radema-1 Urugwajczyikem na ramionach obchodził

cher (w. ciężka), był bardzo słaby i' salę Wembley przez 15 minut. Kierów-

bezap?lr.cyjnic przegrał z Urugwajcsy- i nictwo zespołu urugwajskiego założył*

kiom, Ssaresem. Walczyło jeszcze kilka! protest i tym nieco uspokojono widow-

ni ucli: Amerykanin Sodano bije b. moc -] nię, która spokojnie już przyglądała się

no, ale sygnalizuje ciosy. Majdloch wal-1 dalszym walkom.

wycięzcy i pokonani
RUNDA MUlZn

Sodano (USA) wygrał i Bhatta (Indie). \

sędzia prierwal walkę w I r. z powodu (Praneje).
zbyt silnej przewagi Amerykanina. Maj
dioeh fCSR) wypunktował Barnese (Irian'
dia). Dwa pierwsze itarela byty wyrów,
ne e, w trzecim Czech przeszedł do ga<
neralnego ataku. Irlandczyk skończył wal-

kę z rozbitym lukiem brwiowym.
Han (Korea) wygrał na pkt. z Coshlnem

na olimpijskim ringu
Corman (Holandia), pokonał i dyskwalifikację w lii r. Gonzales (Chile),

Maunga (Burma), Sedsla przerwet walkę I pogromca Bazarnlka, pokonał ćarrizo

w III r. Reprezentant lurmy w III r. leżał (Urugwaj), Lenlhan (Irlandia) wypunkto-
4 razy na deskach. i wal Ouvlnena (Finlandia). Ouvlnan w a-

Martlnet (Hiszpania) wygrał na pkt. z sietniej tekundzie walki rozbił eko łriand-

Gowerem (Australia), zwyelęica Kisper- ! czykowi. Zuddes (Włochy) znokautował w

Atcilci 3 razy na deskach
pod ciosami Anłkiewicza

(Dokończenia te str. 1-ej) \

fia go ciężko w żołądek. Gzamy jeszoze

tańczy, ale coraz ociężałej. Sędzia —

Belg znów zwraca uwagę, aby Antkio

wica domjkał rękar^dcę, Antkiewiicza,

jakby podnieciło to napomnienie i prze-

chodzi teraz do generalnego ataku, tra-

fia sierpem i podbródkowym. Rundę

wygrywa 20:19. I

Traecia runda rozpoczyna się od bły-

skawicznych atnków Polaka, który co-

raz celniej trafia półdystansti, Murnyn

jednak bynajmniej nie rezygnuje i prxy

każdej okazji Kara się rewanżować. Na-

gle Antkiewics trafia w iolądck i po

krótkim zwarciu czarny bokser pada na

deski do 3-ch. Wstaje, ale już ns nim

siedzi Polak — jeszcze jeden celny W

żołądek i krótki hak. Sędzia snów mu-

si liczyć do 4-ch! Arcila podnosi się po

bohatersku, stara się przykleić do Po-

laka, ale ten odskakuje. Znów krótki

cios i Murzyn pada po raz trzeci

podryw* się jednak natychmiast, ale

znać na nim wielkie wyczerpanie. Ant-

kiewicz naciera teraz jak lawina, Mu-

rzyn jest przyciśnięty do lin i spada II»

niego grad ciosów. W tym momencie

słyszymy końcowy dzwonek. Runda 20:17

dla Polaka.

Punktacja

L

XI dniu Itjrzys!
pkt.

1) USA — isa
2) Szwecja — 62
S) Wloehy — 38
4) Franęja - JO
5) Węgry - 29
6) Turcja — 2S
7) W. Brytania - 21
8) Dania — 24
9) Australia - 23

10) Szwajcaria — 11
11) Holandia — 17
12) Finlandia — 15
13) Egipt — 11
14) Norwegia — 9
15) Argentyna — 7
16) Jamajka — 1
17) Austria

— S
18) Belgia — S
1?) CSR —

s

20) Peru
—

s

21) Urugwaj —

s

22) Cejlon — 1
23) Jugosławia — 1
24) Panama — 2
25) Trynidad — 2
14) Kanada — 1
27) Meksyk — 1
2!) Penje — 1

ZWYCIĘSTWO — JEDNOGŁOŚNIE

Jednogłośną decyzją zostaje przyzna-

na zwycięstwo Polakowi, i to w bto-

sunku więkssym, niś się spodziewaliśmy.

Antkiewics spotka eię teras w ćwierć-

finale s doskonałym punczcrem koreafi-

Antldcwlcza 20:14, a jeden nawet 20:13!

Ostatnią rundę dwu sędziów oceniło dla

Dwu sędziów dało Antkiewiczowi nad*

wyżkę aż 7 punktów, a jeden nawet 81

skim, Su Bung Nanem, który w dru-

giej rundzie ciężkim ciosem znokauto-'

wal Australijczyka, Birksa. Polaka więc 1

czeka w środę (s więc dziś 11 bm.)

bardzo ciężki mocz. Mówi jednak, łe

jeżeli będzie miał choć trochę szczę-

ścia, to ma nadzieję go wygrać, Antkie-

wics dodał po swym meczu, że łatwiej

wygrał dzisiaj, ni?, wczoraj * Tranim.
' Oficjalny program ciągle doznaje

smian. Jeśli Chychła wygra t C'jIończy-

kiem, Obcyesekrem, to spotka się ze

zwycięzcą meczu Hernadez (Francja) —

Ottenio, a nie jak poprzednio podawał

program, że ze świetnym czarnym Ame-

rykaninem Herringcm.

Sztam opowiada, te musiał w przrr-

wie po drugiej rundzie powiedzieć ^nt-

klewlczowi, te ma taledwie do '«j po-

ry wątpliwy remis i w ten <po<ób pod-

Wpłynął protfft odnośnie mec<u John-

son
— Alvet, po którym deli odbyła

tię wielka awantura, o której podawa-

liśmy na innym miejscu. Protest zosta-

nie rozpatrzony w środę, e godi, 9 rd*

czaka i l-e) rundy. Mertlnsi narzucił silną
wymianę ciosów w której byl zdecydowa-
nie lepszy I wygrał zatłuienle. landineiil

(Wloehy) wygrał z Hsndugue (Cejiort) na

pkt. PubllctneU wygwizdała łsndineiie

za biele otwartą rękawicą.

" j u" Iuhpa abaueiaj """"

aerert (Cejlon) wygrał r tswam (Burma).
Sędzia przerwał walkę w II r. skutkiem

silnej przewagi Cejlofleryke. Venegaz
(Porto-Rleo) wypunktował Lalla (indie),
Cslk (Wągry) wygroł ( Rlvera (Peru) na

pkt., Carrutheri (Australia) wygrał z Pa-

rezem (Argentyna) — najbirdtlej krwawa
walka przedpołudnia. ObeJ bokserzy mieli

rozdęte łuki brwiowe. Dominga (Hiizpe-
nta) wygrał i Malplca (Mokcyk) przez

Ił i. Orenota (Francja).

WA«A PIÓRKOWA!

r Po walce Anglicy lałotyll protest, ale ks-

misja odwoławcze nie uwzględniła flo.

| 6irk (Australia) wygrał przez dyskweli-
(tikację Tammellna ("inlandls) w II r.. Bunk-

Nan-Su (Korea) wygra na pkt. z Hapodem
(Egipt), Johnson (USA) po pięknej walce,
po której uważany Jeat za głównego fa-

woryta wagi piórkowej swyelętyl Goślina

(Nowe Zelandia). Sędzia przerwał walk»

w III r. z powodu raiącej przewagi mu-,

fzyńa.

Arclis (Peru) wypunktował Soeransana

(Dania), Antkiewics zwyciąiył na pkt. Tre-

niege (Filipiny), Formenti (Wloehy) wyeli-
minował Farkasa (Węgry) zwyciężając go

na
f pkt. , Colon (Porto-Rlco)- znokautował"

w J r. Glunderione (Norwegie), Savoie-

(Kanada) wygrał przez dyskwallłlkaeję *

III r. Z Fani (Persja), Martin (Irlandia) po-

konał na pkt. z Llnnemany (Holandia),
ZamBano (Brazylia) znokautował Chringe-

Nunez (Argentyna) wygrał na pkt. t

B.oie (India), C«stl!!o XChyel zwyelątył
na pkt. Oahaovl (Liban), Alvaz (Urugwaj)
po wyrównanej waiee pokonał na pkt.
uważanego za (aworyte Dellancit (Belgia),
brata byłego mlslrzs Europy w wadze •

„. . .

średniej. Urugwajeiyk wygrał dzięki lep-1 ra C-unsemBurg).
siej w końcówce. '| Do następnej rundy przeszli walkove-

Sheppłard (Płd. Afrykę) zwyeięiył Greve rem Ksrsehbaumer (Austria) I Belen (Hi-
(Pakisten), na pkt., Arnmi (Francja) wygrał szpanla).
n« pfct. t Iranderem (W. Brytania). Druga j MMMMMMBWM»

niespodzianka turnieju. Marokańczyk szedł ill RUNPA PIóRKOWeH

iywlolowo do przodu I wygrał atakiem. Za i »

demonstrował wspaniałe uniki I silny doi.'
^.«.„mm. — Kertehbaumer (Austria) po wyrównanej

zybki, bojowy
zapewnił jej zwycięstwo nad Daniq

walce zwyciężył Bellena (Hlszp.), Munez

(Argentyna) wypunktował Vldela (Chile),
"ohrtion (USA) wygrał na pkt. i Alvereiem

(Urugwaj), Shspperd (Płd. Afryka) poko-
nał na pkt. Amml (Francje).

LONDYN, 10.8. (Tel. wl.) — Gdy pt»

pierwszych 66 minutach olimpijskiego

półfinałowego spotkania w piłce nokifj

Drnia ze Szwecją prowadzi U ie fina-

łu lewego skrzydio-Aego 1:0 i akcje jtj

zespołu doskonale się zazębiały, wa

ło się 40 tys. widzów na stadionie Wem-

bley, że Szwedzi są skazani na prtegra-

ną i to w stosunku wysokim...

Płynne akcje drużyny duńskiej nagle

się jednak zaczęły rwać. Jakieś zała-

manie, czy też kompleks nastąpiły po

15 min, gry i drużyna czerwonych ko-

szul znalazła się niewiadomo dlacxvgo

w impasie.

Gdy w S min. później ruchliwy, ]ik

żywe srebro, lewy łącznik Szwe4ów —

niecił go do ładnego finisso. Jcsli eho-' Carlsson wykorzystał ile obliczony wy-

dsi o następny mecz Szymura — Qulton' bieg duńskiego bramkarza Nielsena 1

(Porto Rico) — Sztam mówi, jestem ] zdobył wyrównującą bramkę, stało ślę

przekonany, że Szymura nie da «ig trn- i ałn< > że drużyna Notdahlów idzłe ku

fić MnrzynowL «wyclęstwu.

Współautorami wygranej Szwecji by-

li: w 31 I 37 min. prawo skrzydłowy Ro.

sen oraz znów Carlsson w 4S min. z wy-

raźnie spalonej pozycji. Dania zrewtB*

żowała się tylko jedną bramką strzelo-

ną w 75 min. przez J. Hanseua, w tr-

'

powy dla niego sposób - — półwołeja.

^SESECS?"

Kiedy wracają
nasi olimpijczycy

LONDYN lO.Vm (Tel. wł.). Pierw-

•za grupa zawodników polskich wy*

jedzie z Londynu w czwartek 12 bm.

na pokładzie „Lecha", Składa aię ona

z Adamczyka, Kuźmickiego i Łomow*

•kiego. .W piątek 13 bm. rano samo
-

lotem pod przewodnictwem inl Prze-

worskiego wyjadą wszyscy pozostali

lekkoatleci, lekkoatletki, szermierka

Nawrocka, kajakowcy oraz częić

bokserów i szermierzy.

Następnym aamolotem, w sobotę
14 bm. wyjedzie cała reszta drużyny
wraa z kierownictwem l dziennika-

rzami.

Na uroczystości zamknięcia igrzysk

obocny będzie, tylko prof. Loth, czło-

nek Międzynarodowego Komitetu O

lipskiego, — (ki)

3ZYBKOŚĆ I SIŁA

Zwyełąaey zawdzięczają swó) nkees

przede wtzyałkim bezwzględnemu tzklin

gowi orać priewadze sił fizytanych for-

macji drftniywnej, Doekonały środek

pomocy żółtych B. Nordahł, zakrył w

zupełnokl i unieszkodliwił nieb «pieca

ną trójkę ataku czerwonych, która dała

koncert r7 w meczu a Włochom! na

boidtu w Ąrschaln.

Poza nim świetnie się spisywał Ro-

sę® — edobywca dwóch bramek, które*

go Anglicy porównują ee twoim „cza>

rodciejem" — Mathewsem. Równie* na

komity był Carlsson. Na dobrą notę za-

służyli także dwaj obrońcy: Leander i

Nikson E. Chwilami jednak raziło nadu

żywanie przez nich eiły fzyczaiej i gra

Jfaul, na skutek czego otrajmali go na

pommlmiu od nic«i(tidzwyczajnego żresz

tą sędziego Anglika. Bramkarz szwedzki

Llndberg nie był tnk bezrobotny, jak

się a wyniku wydaje. Parował sk ;';cz

nie słebe na ogół strzały napadu Danii,

a winy przy puszczonych nić ponosi.

ZAWIEDLI...

Duńczycy, jak już zaznaczyliśmy na

początku, byli zupełnie inną drużyną w

pierwszym kwadransie gry, a zupełnie

nierównym zespołem w innych fazach

meczu. Nie mieli szczęścia, to prawda.

Skrzywdził ich sędzia cswartą bramką,

uzyakaną przez Szwedów a pozycji

lonej. Ale też zawiedli widownię, która

się zupełnie ctego Innego apodziewała

od pogromców Włochów.

Podział medali
po XI rinin Ignyilc **

UIA
złoty srebrny br«z

UIA '29 1« 15
Szwecja 118U
Wiochy <7 3
Frąpeja i S4
Węgry I 3•
Tureja 14S

W. Brytanii Zf-4
Dsnle s 11
Australie 1«I
Brwtjeerle 14•
Holandia 4 |
Flnlendle 241
Egipt 211
Norwegia 1I I
Argentyn? 1S
lamajka 1I
Austria 1 1
Belgia tmi1
CSR 11
Peru 1 m,
Urugwaj

_ 11
Cejlon mm 1
Jugosławia

_
1

Panama t'
Trynidad

_ 1
Kanada -

_ 1
Meksyk

_ _ 1
Persja —

.

— 1

Atak ich hipar — kombinował.

Akcje defensywy z reguły spóźnione

o ułamek sekundy, nie potrafiły być

odpowiednią zaporą dla bojowego na-

padu przeciwnika, który niemiłosier-

nie wykorzystywał każdy błą«J czer-

wonych obrońców i pomocników.

Bramkarz Nielien grał na tym sa*

mym poziomie, co ł w meczu z Wto*

chami. Sędziował niezbyt dobrze An-

glik, Boardman.

Szwecja: Lindberg, Leander i E.

Nilison, Roaengrene, B. Nordahl, An-

derson, Rosen, Gran, G. Nordhal,

Piedholm.

Daniat Nilsen, ttan» Jansen, Over-

iaafd, Jemen, Ornvold i Pilntórk,

Ploger, K. A. Hansen, Praeiiten, Jena

Hanseu i Seebafch, Karol

ZE SZPITALA NA MECZ

Prżywiątanie do barw jest otmtĄ tt-

ehę sportowę. AngUk Hopper, 32-Utni

właściciel sklepu s jotiynamł w połud-

niowej dzielnicy Londynu, który juko re

ptesMtwU WieUthJ BrytmU w m#su

piłkarskim j Haindią dosnał tłmanla

neeH «te migi wykłeS te s*pbd»

pntd meetem Mertfimilou^m Anglia—

Francja.

PopfOi doktora o tmolnieide i na no

««A al «a wUomig, Nie mógł

"zywiiei* 4epwif0N*$ twych Meg6*

krzykUm, ale i bex tego Anglicy wy

grali 1:0. Pm mcm Umpper, siróół

imótt do sspiiwU.

FAWORYCI W KAJAKACH

r rozpocsynajęcych się końkurm-

W** kajalcowytit największym fawory,

tern w wyidgweh jedynek na 1000 i

10.000 m jm SW Frtdtriksson.
Wiród pai, otok przedstawicielek Skin

dynateii lietą «ę potoeinu, sm mydę.
stwami Czesiek — Kostalovej I Koho*.

tovej. Tm ostatnia liny sobie jui 34 la-

jte i jest najstarszq zawodniczką Olim-

jęifidjC kajakowej. Ma oma 2 dzieci.

| WAOA tIKKA j

M€ Cultsgh (Irlandia) Wygrał na pkl Z

ftinkinenem (Finlandia), Cooper (W, Bry-
tania) wypunktował Remis (Holandia), Buł-

losa (Urugwaj) pokOR«ł Manlnsza (Hiszpa-
nia) na pkt., Smith (USA) zwyelęłył na

pkt. Orneio (Chile), topez (Argentyna) wy-

grał na pkt, z Rahimiha (Persja), Schml-

diger (Szwajcaria) przeszedł do następnej
rundy walkoverem dzięlci nadwadze Cha-

eona (Peru), Oiey (Cejlon) wygrał przeć
dyskwalifikację a Petrlną (CSR) Już w l

rundzie. Czecha zdyskwalifikowano ta ni-

ski cios.

Vliiera (Belgia), zeszłoroczny mistrz Eu-

ropy z Dublina, zwyeląuył na pkt. Barbe-

re (Australia), Haddad (Kanada) wypunk-
tował Nasila (Egipt).

6o następnej rundy przeszli walkoverem

Orayer (Płd. Afryka),' Brelby (Norwegio)*
Porto (Filipiny) I Suk-Kang (Korea).

WA6A PAtSRSDNIA

Cadabeda (WtzpanM) rwycięuy n« pkii
Grandslone (indie), llackbum' (Kaniday
pokonał na pkt. taieka (Filipiny), TeiiM

(CSR) pokońeł nleitiasznle Bcnę (Węgifh
Obeyesekere (Cejlon) wygrał Ra pkt. t

turkl (Pakistan), Hernander (Franeja) wy-

punktował Osebega (Persja), Shaeklady,
(W. Brytanio) znokautował w IN r. Cfifl-
śtefiiena (Dania).

I WAftA Ftttium |

Hunter (Płd. Afryka) wygrał na pkt. •

tdwardsem (Jamajka), Spisser (USA) tey-

ciężył na pkt. Jertsena (Dania). DuAeĆyk Ie-

żal w l »• do B-mlu na deskach w tł.e]
rozbił Amerykaninowi łuk brwiowy, w

lll-ej osłabi i przegrał wyraźnie. fHott

(Belgie) wygrał I Arleche (Hiszpania). Hi-

szpan był duto lepszy I decyzja sędziów
nłe spotkała tlę i umanlem

• lijander (Finlandia) wypunktował MkH-

ilse (Austria), cia (Argentyna) wygrał M

pkt. i Quenlenmayerem (Holandia). Out'

eoon (Porto-Rico) znokautował Roude (Fren-
eja) w I r„ Szymura {Polska) wypaakletMl
łeathlme (la«a), Suarez (Urugwaj) wyeli-
minował Rademachera (CIR). Suarez wet-

oył i odwrotnej porycjl I Czecfi nie mó«(
Be lupełnle rozgryłe.

WAM OftKA

tarr.bort (USA) wygrał'na pkt. z Santo-
sem (Brazylia). '
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a Szwecja
jwramj «tfmlcdnlowyeh bojów
ri&dienle w Wembley, IMA utrzymały

w tefekoBtlotyce twoją decydującą rolę
bb tniecie. Zdobyły ona 214

cTwzglejdnloJqe w poszczególnych konku-

rencjach pierwszych i mlejtc z punktacja
i pfct. za I miejsce, S za II Ud. w iztafa-

eto podwójnie. Pozostałe paAitwa, rapra*

aentująco Europą, Azję, Amerykę Potud-

nową, Afryką I AuttraHą uzyskały łącznie
W pkt. No tło tych cyfr supremacje Ha-

litów Zjednoczonych nabiera szczagólneao
«ryroiu.

Zdecydowana przewaga USA ujawniła
zwłaszcza w blagach krótkich, sztafe-

flach, rzutach, skokach I blagach przez

iptotlrt. Supremacją swoją wykazały Stany
ZJodnoczona w dzlasięcloboju, natomiast!

musiały skapitulować przed Szweeją w

biegach średnich, Ignorując zupełnie przy-

lem oba chody.

SZWECJA NAJLEPSZA W 6UROPI8

Podobnla Jak U$A okazały slą w lekko-

atletyce potęgą światową, w Europla
zdecydowaną przewagę wykazała Srwe-

«ja, niewiele ustępując razem wziętym
Irzem następnym z kolsl państwom:
Angtjfi Francji i Finlandii. Domenę Szwa-

cjl były biegi średnie (zwłaszcza J.OCO

pyzo* przeszkody i 1.500 m) oraz chód.

_ Drugie z kolol państwo w Europie —

Anglia, zawdzięcza swoją pozycją si'afe-

«I® 4X1<® m oraz sukcesom w obu cho-
. alach.

Francja w porównaniu z Anglią wykaza-
ła większą wszechstronność. Na punkty
Ja^ złożyło się 4 rodzajów konkurencji:
Sztafeta (4X*00) bieg' Średnie l diug

!
e,

19-ciobój oraz skoki I chód.

Finlandia, czwarta w Europla, zapraco-

wała na punkty w czterech rodzajach
konkurencji, przy czym najwięcej zdoby-
ła w rzutach, w których przeważała w

•szczepie. Charakterystyczna jest, ta 00 j
raz pierwszy od niepamiętnych lat Finnc,-
wla nla odegrali żednej roli w biagach
długich, które były zawsze leh tuprema-

eją.

Włochy zawdzięczają siódma miejsca w

ogólnej punktacji rzutom (byli bazkonkg-
fencyjni w dysku) ! «'afects 4X",aO. j0.
den punkt uzyskali nadto w płotkach.

SPEC3ALNOSĆ KILKU I SPECJALNOŚĆ
WSZYSTKICH

Inte/esujące Jest porównanie poszcze-

gólnych konkurencji pod względem t'o-

łcl państw, jakie uczestniczyły w fMe-

taćh.

Charakterystyczna Jwst, ta we wszyst-
kich trzech sprintach brały udział tylko
po S państwa: na 100 m

— USA, Panama

««Anglia, na 200 m
— U SA, panama f Ja-

majka oraz na 400" m
— Jańisjke, USA I

Australia.

Jedyną konkurencją w której finale 4

państw podzieliło pomiędzy slebla punk-
ty, był trójskok.

ło S państw podzieliło punkty w bla-

gach długich, wszystkich rzutach op-óez
kuli, 10-cioboJu, 400 m przez płotki I «ko-

ku w zwyż.

Sztafety mają szczególną wymowę. Poła

USA, które wygrały zarówno 4X1M, Jak

I 4X400 m, (chociaż I sztafetę dopiero po

kilku dniach, na skutek orzeczenia sę-

dziów, którzy badali film w tempie zwol-

nionym), pozostałe punkty podil®illo mią-
dzy siebie aż S państw. Fota USA tylko
Włochy miały szanse zająć punktowana
miejsca w obu sztafetach gdyby nla

dyskwalifikacja drużyny wiotkiej w

4X400 m.

1) USA M
2) Jamajka 12
1) Panama S
4) Anglia 4
•) Aut trefla 1

| MMI ttIDKtl |

1) Szwecja 80

2) USA 10

I) Francja T

4) Jamajki 1
») Holandia 4
4) CSR S
7) Finlandia 2

ł) Jugosławia 1
t) Anglia 1

BIIOI PUIOII

1} Szwecja
2) CSR

3) Belgia
4) Francja
5) Holandia

i) Norwegia
7) USA

iisoi PRZEZ PŁOTKI

1) OSA

2) Szwecja
ii) Cejlon
4) Argentyna
5) Australia

6) Francja
7) Włochy

|CHÓD|

1) Szwecja 1S
2) Anglia 11
i) Szwajcaria 9
4) Francja 1
S) Norwegie 1

I SKOKI |

1) USA SI
2) Australia 11
S) Norwegia 8
4) Szwecja S
J) Finlandia i

4) Turcja 4

7) Francja I
S) Dania i
9) Brazylia 2

10) Anglia 2
11) Kanada 1

E.uropie
RZUTY |

Anglicy oddają Amerykanom
złote medale za 4 x 100 m!

Nie długo cieszyli się Anglicy złotym przedstawia stę więc następująco1

1) USA 24
2) Anglia 10

4) Wiochy i

S) Francja 10

S) Szwecja 1

4) Węgry 4

7) Finlandia 4

!) Kanada 4
t) Holandia I

r— Iliescu —

prowadzi mecz

z

Wobec braku odpowiedzi ze stro-

iy Jugosłowiańskiego ZPN w sprawie

wyberu sędziego na mecz Polska —

Jugosławia 25 bm. w Warszawie, Za-

rząd PZPN wysłał telegraficzne za-

proszenie do sędziego rumuńskiego,

p. Iliescu.

Propozycja, juka przyszła nagle s

Londynu, guzie inż, Przeworski

uigodnił z Jugosłowianami wybór sę-

dziego radzieckiego, była niewyko-

nalna, gdyż termin jest już zbyt póź-

ny, by sędzia radziecki mógł aa-

łatwić wszelkie formalności, a poza

tym wsględy kurtuazyjne nakazywały

zawiadomić go co najmniej Ba 4 ty-

godnie wcześniej.

1) USA

2) Finlandia

3) Węgry
4) Włochy
5) Jugosławia
4) Norwegia
7) POLSKA

8) Szwecja

Maraton

1) Argentyna
2) Anglia
5) Belgia
4) Ałr. Poł.

| oziEsiącioioi |

1) USA

2) Francja
S) Argentyna
4) fzwecje
5) Australia

medalem za zwycięstwo w sztafecie

i x 100. Nie nadarmo żyjemy w stule-

ciu techniki, (otei kaidą fazę Igrzysk

Olimpijskich motna reprodukować na

drodze fotograficznej, która okazuje iię

pewniejszą, nii oko ludzkie.

Amerykanie twierdzili, że stała się im

krzywda, gdyż sztafeta ich nie popełni-

ła żadnego wykroczenia.

1) USA 41J tek, 2) Anglia 41J sek.,
3) Włochy 41J, 4) Węgry, S) Katiada,

6) Holandia.

NIE TYLKO ŁOMOWSK1

Nie ma to jak zwycięstwo o limpij-

Najwyższy skiel Policjant australijski Wood pilni*

aeropag sędziowski przy Międzynar. Fe- trenował do czekającej go la Londynie

deracji Lekkoatletycznej kazał przedsta- próby i rzusU nawet ulubioną fajkę,

aby zdobyć zloty medal 10 jedynkach

wioślarskich.

Trudy I poświęcenia dały rezultaty.

Wood zdobył słoty medal i czy tcieao,

wł£ toiiii filmy i zdjęcia i na tej pod-

stawia doszedł do wniosku, te protest

Amerykanów jest słuszny, wobec czego

pprsyznał im pierwsze miejsce te szta-

fedaimMz prawem do złotego me- j ^Z^r^mi^po swy^ zwycię-

***
. | stwie?

Tak więc Anglicy zmuszeni będę od- ,

da£ module chłopcom a USA. podczas• ^f^ » paczkę tytoma,

gdy sami otrzymają srebrne, które za-,
^ }a]k< i 1 lubo!Cuf

-

brmli Włosi. Włosi 59 w sytuacji gor- • — Przywiozłem ze sobą z Australii.

Kej, gdyż brązowe medale, które ntde- fajkę i tytoA i Ślubowałem, łe ide za-

ią się im a kolei od Węgrów pojechały palę do chwili zwycięstwa. Teraz mam.

Jiut do Budapesztu. złoty medal i mogę .jakuny?' —

po

Ostateczna klasyfikacja sztafety 4 * 100 idtdziol % uśmiechem Australijczyk.

Polska na drogim miejscu
po drugim dniu Maratonu Motocyklowego

Dwie generalne próby piłkarzy
' *•' - • "-i -- t-T•- 9

przed ciężkim meczem z Jugosławią

O nagrodę Karkonoszy walczy tylko było znacznie więcej terenu, niż w a»

6 zespołów czechosłowackich, a a na- szłorocznej „Sześciodniówce".

grodę Tatr — 35 zespołów klubowych

Polski, CSR 1 Węgier. Wreszcie o ns- ZLIN, 10.8.

grodę Sił Zbrojnych nbłega się 9 zespo- Drugi
^

MMM Ły| ripł

łów polskich i czechosłowackich. | ^

ZffivvodMi«y mieli do pokonana lio-

W ramach Maratonu odbywa się jed- ne trudne odcinki terenowe. W dodatku

nocześnie międaypańetwowy mecz Pol-1 panował wielM upał, maszjTiy peterze

moto- wały się tak, że zawodnicy musieli ni»

[jednokrotnie zatrzymywać rfę, aź de

ochłodzenia silnika. Miarą trudności dzi-

z których najwałniejszą Jest Wielka n
" P^ ,TM un,« 1.»„«»„,

^

być fakt, 4e spo.

m jm . n j . łi ! Polski w składzie: Brun, Jsnkowtki, ,

' VL^ v

, . , ,

^

Nsgroda Maratonu. O nagrodę tę ubie- . , , ,śród 176 za-wadiukow, którzy wyatarto-Dąbrowski, żym.rslu przebył 432 kdo- ^. ^ ^ ^

me !'ÓW 147, przy «ym 15 nrisło opó^cni.

penad jedną fodeinę tok, że tylko 132
' zostało sklasyfikowanych. 2Jnledwie 29

e^vwodników jest bez punktów ksntych.

WWd nich jeęt 4 Polskówt Brun, D«-

Ze startu w Zlinie wyrusiyk w ponie-

działek do I etapu Międzynarodowego

Maratonu Motocyklowego 199 zawodni-

ków, wiród nich aż 143 czechosłowa-

ckich. Wobec przytłaczającej liczby mo-

tocyklistów CSR, skromnie wyglądało

52 zawodników Polski. Z pozostałych S

państw, Anglię reprezentuje 2 motocy-

klistów, Holandię — 2 , Włochy — 4 ,

Węgry — 5 i Szwajcarię — 1.

Impreza odbywa iię o szereg nagród,

gają tlę zespoły CSR, Polaki, Włoch i

Węgier, każdy w składzie 4 osobowym.

ska — CSR c udziałem po

cyklistów s każdego państwa.

f^-Hi

ZMIAtoY W CIĄGU 20-LECIA

Biorąc pód uwagę ostatnia 4 Olimpia
dy stwio-dzamy te na pierwszym m'«l-

»cu nla nastspifa zwiana I USA nfa od-

dały tego mii-Jića od Amsterdamu.

Finlandia, która od 1f2a r, zawsze mia-

ła drugia miejsca, tpadła mi na pląta.
Wyłączywszy z taj statystyki Niamey 1

penlę, Szwecja znakomicie popławlfe
swoją lokatę, która ad Los Angeles była
(zótła. Anglia utriymala twoją poiye.ie,
natomiast doskonale uplasowała tlę Fran-

cja, która od 1952 r. nie «dobyła ai do

Londynu ani Jednego punktu.

Jeżeli chodzi o Polskę, te z ósmo.jo
miejsca w los Angeldt (Kusoclóski) I dzie-

siątego w Berlinie (Kucharski I Nojl),
spadla na 22-gle (Łomowskl).

| 0G6INA PUNKTACJA

1) USA 214

2) Szwecja — ¢4

1) Anglia SS

4) Francja — SI

S) FlhlamSfts rt

4) Australia
— «

ł) Włochy — 20

S) Jamajkę
— 20

fl Wągry — 18

10) Norwegio — 14

11) CSR mm 14

12) Argentyna 14

15) Szwajcaria — 12

14) Belgia — 11

15) Holandia — 10

1i) Panama •

12) Jugotławla — 4

it) Kanada — 1

19) Cejlon — 1

W) Turcja — 4

«) Afr. Poł. 4

») POLSKA . S
Bani, S

Braxy||a — 1

ZŁOTA ODZNAKA

DLA P. 2APŁATKI

Dyrektor Zaplatka otraymał złotą od-

^kę Aibj'. Odsmakę tę wręesono mu

®wa °raj, tj. 10 btn.

„Rewelacyjna" wyniki, osiągnięte ostat-

nio na boiskach ligowych są symptomem

najpoważniejszego kryzysu, w Jakim zna-

lazło się nsgle pllkarstwo polskie I to

w obliczu poważnych prób międzynaro-
dowych.

Nic dziwnego, że zasępiona Jest twarz

kapitana sportowego, na którego tak czy

In&czeJ tpadn'0 odpowiedzialność za kon-

sekwencje lego rodzaju stanu. Ta obawa

przed zarzutami Jest powatnym hamulcem
dla Śmiałych i w danej chwili — zdaniem

naszym
— wskazanych decyzji.

Jak tlę za chwilę przekonamy, p. Altus

przygotowując się do bardzo ełętklego
beju z Jugosłowianami kroeiy tiarą fclei-

ką, która nie prowadzi do żadnych no-

wych odkryć, Jest to ludzkie i zrozumiale.

JeSII odważy iię na Jakit rewolucyjny
krok, en osobliele będzie celem ataków

I narzekań w razie niepowodzenia, które

mlafi moie zgoła inne żródla.

2le stało się I nawet bardzo, to pierw-
szy apel kapitana sportowego ,0 zgłosze-
nie utalentowanych piłkarzy W wieku do

24 lat nie znalazł rezonansu w okręgach.
Przed kilkoma mletlącaml byl jeszcze
czas na zebranie zgłoszonych na jednym
lub dwu kur;ath I przeprowadzenie se-

lekcji. Na stu a mele I więcej piłkarzy
Znalazło by sią na pewno kilkunastu, na-

dających się' do poważniejszych zadań.

Dzii Jest na to wnystko za pótno. 9

oparciu tlę na Iwladeetwseh różnych In-

formatorów okręgowych bas przeegzami-
nowania poleconych kandydatów nia mo-

ta byt mowy, gdył doiwlndezenia w tym
kierunku tą at nsdto pouczająca. Pozo-

stają więc znów pólłrodkl. A takim wla-

«nle będzie maez iparrlngowy we Wrocła-

wiu wyznaczony na II blat mlet. Prze-

ciwnikiem drużyny reprezentacyjnej bę-
dzie reprezentacja obu śląsków, z tym

jednak te zabraknie w niej graczy zaah-

gaiowanych w rozgrywkach finałowych
Igrzysk Związków Zawodowych oraz w

reprezentacji tychże wlaSnie Związków,
która już 19 bm. gra z Jugosławią, rów-

nież związkową.

Kogo powołuje p. Alfus do Wrocławia?

Jost Janik w bramce, który laczy po-

dobno Jakąi nową kontuzją I zapowiada.
ź& będllo na czat gotów, Są Janduds I

Barwlńskl w obronie. Jett pomoc Walko-

Prtrpnn — Jabłoński II. Jest Przocharka,
Gracz, AlSZer, Cieślik t Bobulś,

Za wyjątkiem Janika I A'szera Jest więc
duński zospół w kompiaelal Z tą małą
korektą, ia Clsśllk I Przscherks tą po-

dobno W tej chwili poniżej formy z czerw-

ca!

Czy motna p. Alfusa winić o ten „po-

wrotny tyfus". Nawet nlo bardzo. Jest w

I sylusejl przymusowej. Jeill by nawet po-

wołał jednego lub drugiego nowicjusza,
Czy egzamin wrocławski bądzle miaro-

dajny? -

W większej jut mierze liczymy na pró-
bę Związków Zawodowych. W reprezen-

tacji ZZ znajdzie tlę tzereg zawodników,
którymi meźna by ewentualnie jeszcze
w ostatniej chwili powymieniać itabize

ulany eflejalnaj reprezentacji państwo-
wej.

S*iad Reprezentacji Związków Zaw,
przewidziany Jest następująco: Jakubik,
Gądlek, Ollmas, luazciyk, Tarka, Millar

(PTC pabianice), Polka Róiankowskl II,
Nowak, 6i?ls«, Wiinioweki (Pol. Byt.) ,

Rezarwę na Wrocław ttanewlć b^dą
Skromny, Flanak, Szczurek, Gajdzlk, Oru-

ner.

Zapas ZZ Jett natłępujący: Wyrofaek,
Pytlik, Gajawskl (obaj Rymer), Anioła,
Kubicki.

waeję — bes punktów karnych. Rów-

nie* bet błędu przejechały setpoły CSR.

i Włoch. Węgrzy sałapali ai 200 pkt.

1 karnych i prawdopodobnie nie odegra-

j, Jul powatalejssej rali gdyż n.jlep- t^^ ^ZAlTjkb^ak^'^

Poza trn

Nie odbyło się bcs.. wypadków. Je Mw«iinków^B»Er:eucaiycli pimlt«

Cieszkowski (Okęcie) przewróciwszy się tów karnych są tylko dwaj Węgrzy: Pa

doznał ogólnych obrażeń ciała, a na j choay i Szsbo orta Holender vsn Rij»

Gargulę (Polonia Bytom) wpadł samo- sel. Pozostali zawodnicy bes punktów

chód, jadąey lewą stroną szosy. Na karnych — to wszystko Gzethosławacy.

szczęście Gurguł* ma tylko słamkny pa-1 Z uwagi na trudności dzisiejszego

lee. j dnia, postanowili komisarze aportowi

Z zespołów klubowych Okęcie prze- , TMulowaó nwodnikom punkty karne,

było etap bes punktów karnych. PKM ( ^«P»TM piwwazym półetipie ze Złi-

ma 1 pkt. karny wskutek tego, ie Wró-j
M00

Bańskiej Bystrzycy. Rada Sporto-

blóWi zabrakło benzyny.

Trasa I etapu była ciężka, prsy esym

iiądzynarodowe imprezy
c^ekafq polskich tenisistów

NAJ3LIŻSZY program tenisistów

polskich zapowiada się dość inte>

rceujgco, a mianowicie: t imprez mię-

dzynarodowych zbliżają się 2 duże tur-

nieje, i których pierwszy odbędzie *{ę
17 — 22 bm. w Sopocie, jaka turniej

o międzynarodowe mistrzostwo Wybrze-

ża, a w 2 dni później 24 bm. rozpaczy.

ZMARTWIENIE FRANCUZÓW

Niepowodzenia Jany'ef» «mg fran-

cuzów tym LadlltJ, ffl nie na oa żad-

nych szans na przyszłej Olimpiadzie. —

194ctni chłopak • Tulmy pnjMera w

straszliwym tempie na wadze i od ostat-

niego rofcu utyl o eałe 10 kf. Jony wa-

óhecnie 105 kg, a za 4 lata B»i« z

Jsrtwośdą doj« do lłŁ 2 taką wagą bę-

dzńe sif nerfftwat tylko do piłki wodnej.

KONKU» VJHBtANlA RONI

1) Kpt. Moier (Szwajcaria) - 4»J,5 pkt.
2) ptk Jouiieauma {Francja) — 4W pkt.
S) Kpt. Selfamtarn (Szwecja) - 472,5 pk'.
4) Por. loro (UfA) - 4rs,l pkt.
5> Mjr Steyr (Szwaejs) — 444 ,S pkt
<) Por. Fertion (Szwecja) - 444 pkt.

KUSVFIKAC2A 2IIFOIOWA

1) Szwecja — 1-M p.

2) Francja
S) OSA

4) Portugalia
5) Argenlyna

Czy Diokny i Cernik
sdolafa pokonać Bromwicha?

V waga BIBLIOTEKA SPORTOWA Ns U

S. ŁUB NAW
Vwa9A

tECHHIKA
'TAKirrK/
.'.'OJSKOWF 1

r.«ll W. P. Nr 16
Joot jui do nabycia w GŁÓWNEJ KSIĘG I R7

utlaa Plolrbowska Nr 47 Warua«a, Al. Ple>wr-o;

Otaa w lanych punktock Stpmadaży 'Wojak. Inat. Naukowo-Wydawniczego.
Cmmm 140 ał Cena 160 *!

^^-LiMklMil'!^ Ulasii

TENISIŚCI Czechosłowacji Drobny

i Cetnik, którzy bronią barw

Europy w walce mlędzysłrrfowej o u-

char Duvlra x Australią, mimo ni ąt-

pliwie dobrej formy będą mieli j"'.iak

ciężkie zadanie.

i,"*-dług Ostatnich wiadomości Austra-

lia wygrała swe ostatnie spotkanie e

Meksykiem wyaaka 4:1. Jedyny punkt

oddał w singla Australijczyk. Bromwieh

natomiast wykazał bard za dobrą formę,

bodaj że Jeszcze lepszą nii w Wimble-

donie. Oceniając, tak na odległośi, szan-

sa obu drużyn wydaje się, łe Drobny

w każdym rażie ma moźliwole pokona-

nia Quista. Być moie, że sstuki tej, M

raczej Jest wątpliwe, dokona również

Cernik. I to, naszym zdaniem, jest zda-

je się wszystko co mogą ostygnąć teni-

siści CSR. Dla obu Bromwieh w dzisiej-

szej formie jest sdaje się nie do po-

konania, podobnie jak 1 debel austra-

lijski Bromwieh, Long, który nsleży

dzlj niewątpliwie do najlepszych debli

ówiata.

Przypominamy, 4e w podobnym spot-

kaniu finału mlędeystrefowego w roku

zeszłym rozegranym między Australią i

CSR (w Montrealu) płcrwd swycifiyli

"'•ułko 4:1. W pierwszym dniu Drobny

pokonał Pails, Cernik uległ b. gładko

Hromwichowi. Debla Bromwieh Long

Bromwieh pąkom! Dnbmfe ¢:9, 7:5,

6ii, Fails irygfał z Cernikiem po sałsn

tej walca w S-ciu setach, przy czym do

przerwy Cernik prowadził 2:L

STARA KLASA... NIE RDZEWIEJE

Zwycięscy dwójek bes sternika, Angli-

cy Wilson i Laurie, są już storymi lwa-

mi wioślarstwa — obaj zbliżają się do

Czterdziestki. Nie przeszkodziło im to

w zwycięstwie. Para ta jest nia tylko

nierozłączną dwójką na wodzie. Rów-

nież M lądzie obaj wióilurze sg Jbliłr

niakami". Żyją stolo w Sudanie (Afry-

ka), do Anglii przyjechali na 6-miesię'

czity urlop, wygrali eliminacjet « poUm

Igrzyska. Stara klasa nie rdzewieje.

PALUSZEK 1 GŁÓWKA TOu.

Kiedy w finale drużynowego floretu

Francja pokonała Włochy, zdobywając

nają się w Katowicach międzynarodowe

mistrzostwa Polski.

W obu tych turniejach Polski Zwią

zek Tenisowy ma «głoszenia Szwedów,

Rumunów, Cseehosłowsków 1 Węgrów.

Jeśli nie zajdą jakiel nieprzewidziane

przeszkody, w obu tych turniejach, ae
-

baczymy doskonałych gnezy sswedskfch

Bcrgelina 1 Johsnuons, Węgrów As-

botha 1 Stolpę, dobrych aasxyeh znajo-

mych Rumunów Caralulise I Vlslnt oraz

pięciu graczy eaodłofłowackich, nieste-

ty Jednak bes Drobnego i Cernika, któ-

rsy i*k wiadoma wyjechali celem roze-

grinb s«lędzystrefowego finału o puchar

Darisa (t Australią).

Jeśli więc, powtarzamy, nie zajdą Ja-

kieś nieprzewidziane przeszkody, oba

najbliższe duże turnieje imobilizują

dość dużą stawkę ez<£owych rokiet euro.

wa MMM, Opierając się na postanowie-

niu regulaminu oraz międzynarodowej

tradycji, uchyliła decyzję, tak, że żadne

punkty nie zostały nikomu anulowane.

Spowodowało to jednak konieczność,po-

wtórnego obliczenia gotowych jui wjui-

ków tak, że do tej chwili mamy je tyl-

ko częściowo,

W klasyfikacji zespołów ubiegająeyeli

się o (wielką nagrodę Maratonu bec

punktów karnych pozostał tylko zespól

czechosłowacki, na drugim miejsca jest

Polska — 13 pkt. karnyc^^Brun 0, Jan

kowtkl 0, Dąbrówek! 0, Żymirskl 13),
na trzecim mfejscu Włochy — ponad

170 pkt, aa czwartym Węgry —400. pkt.

Zespół włoski stracił dziś najlepsze-

go swojego zawodnika Ciudiei, który

odpadł na skutek pęknięcia ramy. Po-

zostali Włosi —

wszyscy mają punkty

karne.

W zespole węgierskim zosta! już tyl-

ko: Puchony i S^abo.

Zawodnicy polscy: Gargul, Kicszkow-

ski, którzy ulegli wczoraj Wypadkom, s«

jui w Zlinie, przy czym Gargul wstał

już z łóżka, leży jedynie Kietzkowski,

który m* lekki wttrsąs mózgu.

Do ' -nsseji dzisiejszego dnia nsleły

odpadnięcie doskonałego zawodnika an*

teren. W związku % tym Legia w nsj-

bliłizym czasie projektuje rozegranie

trzech spotkań wyjazdowych t 14 1 1S

bm. 1 ZKS H. Cegielski w Poznaniu,

17 1 18 bm, z Radomiakiem w Radomiu,

22—33bm,aKSWintawŁodzi.

Na nsjbliżiry mecz w Poznaniu kpt.

sportowy Legii ustalił skład swej dru-

żyny następująco: W. Skonecki, Beł-

doweki, Wróblewska oraz juniorzy Ra-

zloty medal, ci ostatni znaleźli sobie do* dzio i Kudliński. Mimo udziału Piątka

skonali} wymówkę. Wyszperali oni, że, w barwach ZKS H. Cegielski wnrsza-

jeden z sędziów, Anglik Turqutt, jest z | wiacy s| zdecydowanym faworytem na

pochodzenia Francuzem i głoś/to trąbili | zwycięzcę.

pejtkich, s których największe seanse

»* zwycięstwo będzie ndał oeiywiście f' 61 ^* 0 H.rchco^k. Pozoatał jui^tyl.

Węgieł, Asbotk

Tenisiści wartzswikiej Legii, ktfirsy

maj| duże saległości de odrobienia w

Lidie tenisowej (saległości te wynikły s

racji wyjazdu czołowych tenisistów Le-

gii de Szwecji) muszą szybko odrobić

ko jeden Anglik, Lloyd, ma on Jednak

jui punkty karne. Jutrzejszy etap ma

być nieco krótszy i zakończony będzie

próbą szybkold na 1 km e lotnym star-

tem i metą. Próba odbędzie się w Zli-

nie.

W czwartek nastąpi start do ^po,

wiodącego na terytorium Polski, do Je-

leniej Góry.

Przyjazd zawodników do Pofski przez

punkt graniczny w Lubawce nastąpi oko

ło godz. 14,30.

na lewo i prawo, że spotkanie finałowe

było sędziowano stronniczo.

Francuzi odpowiedzieli natychmiast,

że chociaż Turtjuet jest rzeczywiście s

pochodzenia Francuzem, to jednak nie

zna on niemal wcale języlca przodków i

wygrali w 3 sctacb, w Jasi typowym obywatelem angielskim. Imalne awycięstwo wynieść

Jak wiadomo, spotkań w meczu li-

gowym jest 12, w tym 7 seniorów (4

single męskie, singel kobiecy, dcbl i

mikst) i 5 juniorów (4 single i dcbl).

Punktacja ca swycięstwo seniora 2 pkt.,

juniora 1 pkt. Łącznie zatem makgy-

moie 19:0.

Dolny Śltfsk-PoIskH
WROCŁAW, 10 .8 . (Tel. wl.) — Kpt.

Alfus wyznaczył następujący ssiaó le-

prezentacji Dolnego Śląska na mec*

sperringowy z reprezentacją Polski, któ-

ry odbędzie się we Wrocławiu 18 J»n.

Krsyk, 5rucha, Kania, Duda (wypo-

życzony z Naprzodu — Łiplny), Stoły,

Janik (wypożyczony z Rymero), Sąsia-

dek (Pogoń, Katowice), Bąk (Nriprzód,

Janów), God (Śląsk, ^Świętochłowice),
Lasecki, Mani urn.
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Dania i
triumfuję w finałach

Ameryka
wioślarskich

LONDYN 9.VIII (Tel. wł.)—Finały w wio-
ślarstwie zostały potrak-
towane przychylniej przez

niebiosa niż eliminacje i

•ozegrano je przy słonecz-

nej pogodzie. Źe warunki

atmosferyczne ściągnęły
na brzegi Tamizy tysiączne
rzesze widzów. Triumf od-

niosły w finałach osady
brytyjskie i duńskie. Anglicy zdobyli 2
złote medale i 1 srebrny (razem 8 pkt.),
Duńczycy 1 złoty, 2 srebrne I 1 brązowy
(też 8 pkt.) .

Włosi, którzy tak doskonale spisywali
sią w półfinałach zdobyli tylko 7 pkt. za

1 tytuł mistrzowski, 1 wicemistrzowski

oraz 2 trzecie miejsca. Również 7 pkt.
zdobyła Ameryka, która zebrała 2 złota

medale i 1 brązowy.

Najbardziej przekonywująco zdobył mi-
strzostwo olimpijskie ' Australijczyk Wood

w wyścigu jedynek, który wygrał o 5

długości przed urugwajskim sprzedawcą
rowerów Risso. Olbrzym australijski prze-

jechał trasą w doskonałym czasie. Uzy-
skał wynik zaledwie o 3,3 sek. słabszy
niż brytyjska dwójka bez sternika, która

zajęła pierwsze miejsce w finale swej
kategorii. .

Wood do połowy trasy prowadził za-

ledwie o y, długości, potem wzmocnił

tempo, odsuwając się znacznie od wy-

czerpanego Urugwajczyka. Risso, mimo

zmęczenia w drugiej fazie wyścigu, skoń-

czył o 4 długości przed Włochem Catasta.

Licznie zebrana widownia w czasie emo-

cjonującego pojedynku trzech najlep-
szych skiffistów świata, pozbawiona była
Informacji z trasy, ponieważ popsuła się
instalacja megafonowa.

FIKAŁ JEDYNEK

1) Wood (Australia) — 7:24,4

2) Risso (Urugwaj) — 7:38,2

3) Catasta (Włochy) — 7:51,4

Dwójki podwójne to triumf Anglików.
Osada Burnel i Bushell . prowadziła bez-

konkurencyjnie od startu do mety. Bur-
nellowi udało się powtórzyć sukces swe-

go ojca z przed lat 40-tu, który jako wio-

ślarz ósemki brytyjskiej zdobył na Olim-

piadzie 1908 roku również zloty medal

FINAŁ DWÓJEK ZE STERNIKIEM

1) Dania (Pettersen — Henriksen, ster.

Anderssen) — 8:00,5.

2) Wiochy (Streffe — Tarisso, ster. Ra-

di) — 8:12,2 .

3) Węgry (Szendel — Szytnik, ster. Si-

mony) — 8:25 2.

Czwórki bez sternika: jedyne zwycię-
stwo Włochów, którzy po starcie rozpo-

częli wyścig w szalonym tempie. Wspa-
i Włosi dzięki temu nieznacznie wyprze-

dzili Danię i USA. Duńczycy na 250 m o-

mal nie najechali na osadę amerykańską,
za co dostali ostrzeżenie. Duńczycy przy-

puścili wielki atak na 750 rn. Jednakże
bez sukcesu. Amerykanie znajdujący się
o 2 długości w tyie nie mieli nic do po-

wiedzenia w końcowej walce. Duńczycy
finiszowali ostro jednakże nie zmniejszyli
dzielącej ich od Włochów przewagi 1 dłu-

gości.

FINAŁ'CZWÓREK BEZ STEjtNIKA:

1) Wiochy (Moigli — Marille — hwerzi-

zi — Rodi) — 6:39.

2) Dania (Halkiaer — Hansen — Schroe-

der — Larssen) — 6:43,5.

3) USA (Kingsbury — Drissing — Oates—

Pereff) — 6:47,7 .

Czwórka ze sternikiem: sternik osady
amerykańskiej kąpielą w rzece uczcił
triumf czwórki USA. Jest to praktykowane
w Ameryce podobno po każdym zwycię-
stwie. Koledzy złapali go za nogi I ra-

miona i jeszcze przed wręczeniem meda-
lu wrzucili w wody Tamizy. Amerykanie
rozpoczęli w tempie 40, a mimo to znaj-
dowali się za Szwajcarami, którzy pro-

wadzili na 200 m o y„ długości. Od 250 m

tempo spadło. Wszystkie osady wiosło-

wały po 33. Szwajcarzy prowadź» • %

długości przed Danią i USA. Dopięto BO

1.300 m Amerfkanie zrównali *ią M Szwaj-
carami I rozpoczęła się walka zakończo-
na zwycięstwem USA o yi< długoid. Tre-

ner amerykański tak skakał z radoicl po

niały szlakowy Moigli narzucił tempo 42
triumfie swych pupilów, że omał nie wy-

wrócił łodzi, z której ob*erwował prze-

bieg wyścigu.

FINAŁ DWÓJEK PODWÓJNYCH:

1) W. Brytania (Burnell — Bushell) —

6:51,3
2) Dania' (Parsten — Larssen) — 6:55 3

3) Urugwaj (Jones — Rodriguez) — 7:12.4

Dwójka bez sternika to też lup Anglii.
Przyszło jej to znacznie trudniej niż w

dwójce podwójnej. Prowadzenie objęli
początkowo Szwajcarzy, którzy, w

- tprppje
42 uzyskali przewagę 2 długości na 250 m.

Anglicy wiosłowali w tym czasie w tem-

pie 39, nerwowo szarpali WlosI — 43 . Na

400 m Szwajcarzy jadący w tym okresie

w tempie 35 byli Wiko nieznacznie przed
Anglikami. Na 500 m z Anglikami zrówna-

li się Włosi. Na połowie dystansu pro-

wadziła jeszcze Szwajcaria o i/, długo-
ści. Włosi w tym momencie odpadli, znaj-
dując się 2 długości za Anglikami. Finisz

Anglików dal im zwycięstwo o długość.

FINAŁ DWÓJEK BEZ STERNIKA:

1) W. Brytania (Wilson — Laurle)—7:21 1

2) Szwajcaria (H. Calt — 3 . Calt)—7:23,9
3) Wiochy (Sanetti — Boni) — 7:31,5

Dwójki ze sternikiem: wielki zawód

Włochów, którzy byli zdecydowanymi fa-

worytami. Niespodziankę południowcom
sprawili Duńczycy, którzy do finałów do-
stali się po repeszażach. Duńczycy w

przedbojach ulegli właśnie Wiochom i to

zdecydowanie. Zrewanżowali Im się w

podobny sposób. Po starcie na czoło wy-

sunęła się osada włoska o % długości
przed idącymi dziób w dziób Danią i

Węgrami. Rychło jednak dali o sobie znać

zgromadzeni na brzegu Duńczycy, zaczy-

nając ostro dopingować swą osadę. Za

przykładem Duńczyków poszli Inni widzo-
wie i wśród ogłuszających okrzyków Duń-

czycy rozpoczęli walkę. Po 100 m zrów-

nali się z Włochami, a na następnych
100 m wysunęli się na czoło. Węgrzy zde-

cydowanie zostali w tyle. W osadzie wło-

skiej Tarisso nie wytrzymał walki, osła-

biając tym szanse. Duńczycy wygrali o

2 długości.

Przy dekoracji Duńczyków złotym meda-
lem dziennikarze tego kraju zgromadzeni
na trybunie prasowej odśpiewali jedno-
cześnie z orkiestrą hymn narodowy.

W finale hokejowym
W. Brytania
i Indie

LONDYN, 9.8. — (Tel. wl.) — Pół-

finały hokeja na trawie przyniosły wiel-

ką niespodziankę. Zespół Pakistanu,

uważany za najgroźniejszego konkuren-

ta Indii, przegrał z Wielką Brytanię
1:2 (0:0). W drugim półfinale Indie

wygrały po bardzo ciężkiej walce z
rJIo-

landią 2:1 (2:0). Obu zespołom hindii-

skim przeszkadzał w grze błotnisty te-

ren.

Walka o tytuł mistrzowski rozegra się

między Indiami a Wielkę Brytanię.

ZROZUMIAŁY POWÓD RADOŚCI

Bokserzy amatorzy
spotkaiq się w Danii

LONDYN, 9 8. (Tel. wł.) — Pierw-

sze w historii boksu, amatorskie mi-

strzostwa świata odbędę nę w ro-

ku 1950 w Danii. Zdecydował tak

Kongres AIB-y. Kontrkandydatem

Danii była Argentyna, która przed-

stawiała kuszęce propozycje finanso-

we. Nie znęciły one jednak europej-

czyków, którzy zdecydowanie głoso-

wali za Danię. Dania otrzymała 16

głosów, Argentyna — TL.

jflNAŁ CZWÓREK 11 STWNIKIłM: |

1) USA (Martin — WMI — GtovaweW —

Westlund, ster. Morgan) — 4:50,3.

2) Szwajcaria (Reic*Hng — Shłv#r —

Knecht — Sterłer, stet Meccant) —

6:53,3 .

3) Dania (Larsen — Młsea — Larsen —

Knutsen, rter. Olsen) — 6:56,8.

ósemki: słynna ósemfca angielska z

Cambridge nie odegrała decydujęcej roli
w pojedynku, zakończonym triumfem stu-

dentów uniwersytetu kalifornijskiego. Ka-

lifornijczycy utrzymali tradycję USA zdo-

bywając złoty medal w ósemkach na 6-ej
z kolei Olimpiadzie. Amerykanie wygrali
o 2 długoścf w bardzo ładny» styl».

I FINAŁ ÓSEMEK: |

1) USA (Turner — D. Turner — Hardy —

Aloren — Butler — Brown — Smith —

Stack, ster. Purchase) — 5:56,7.
2) W. Brytania (Barton — Laparde —

Richardson — Birger — Massein —

Lloyd — Meinich — Moilcrws, ster.

Deralove) — 6:10 3.

3) Norwegia (Lepsoe — Kraakenes —

Hansen — Olssen — M . Kraekenes —

Naes — Tedersen — Tomsen, słer.

Monssen) — 6:10,3 .

Fragment finału 800 m. Stawkę prowadzi Whitfield przed Wintem (Jama/k*).

i Chefdhotelem (Francja}

Francuzi wygrywają a Włosi w bek
Emocjonujące chwile na lorze kolarskim Herne Hill

LONDYN, 9 .8 . {TeL

wł.) — Tłumy ludzi

ścięgnęły na tor kolar-

ski w Herne Hill, aby

przyjrzeć się finałom'

wyścigu drużynowego
na 4.000 m i sprintu na

1.000 m. Stali się oni świadkami wiel-

kiej niespodzianki. Mistrz świata Harris

zawiódł swych rodaków i w finale prze-

grał dwukrotnie z Ghellą (Włochy).

Zawody rozpoczęły się od powtórze-

nia unieważnionego w pierwszym dniu

przedbóju, w którym startowali Rocca

(Urugwaj) i Hijseldoorf (Holandia).

'Obaj kolarze wyszli na start zabanda-

żowani od stóp do głów, nic więc

dzIWlłego, re i ćźa& óhatnicli ŹOÓ m liyt

śłąby.
1 ' Wy|rał;t;Rocęa; 13,5 ĘjeJ^, ale

nie odegrał żadnej roli w dalszych fal-

kach ćwierćfinałowych.

Do Ghelli, Harrisa i Schandorfa, któ-

rzy już poprzednio zakwalifikowali się

do półfinałów, doszedł jako czwarty

Bassano (Australia). W półfinałach spot- ,

kali się Ghella z Schandorfem i Har-1

ris z Bassano. W obu wypadkach wy-;

grali dwukrotnie Ghella i Harris, kwa-

lifikując się tym samym do finału.

Ghella pokonał Schandorfa (Dania)

w 12,1 sek., oraz 11,9, Harris — Bas-

sano w 13,7 sek., oraz 12,0.

W pierwszym wyścigu finałowym

Ghella na 200 metrach uciekł niespo-

dziewanie Harrisowi, zdobywając 3 dłu-

gości przewagi. Zaciekła pogoń mistrza

świata nie dała rezultatu, Włoch skoń-

czył o Ź' długości w przodzie, osiąga-

jąc, czas 12,2 sek.

W drugim wyścigu Anglik chciał ro-

zegrać wyścig tak samo jak poprzednio

Włoch, ale taktyka zawiodła. Ghella

nie- dopuścił Harrisa do ucieczki i na

finiszu zdobył minimalną przewagę.

Czas 12 sek.

Zwycięstwo Ghelli jest największą

niespodzianką... dla niego samego.

Włoch oświadczył po wyścigu, że naj-

bliższe spotkanie z Harrisem napewno...

przegra. Zwycięstwa swego na mistrzo-

stwach świata w Amsterdamie pewny

jest również Harris.

Spokania o* Hl-cie i IV-te miejsce za

kończyły się zwycięstwem Schandorfa w

12,9 i 12,0 sek.

KLASYFIKACJA SPRINTU

1) Ghella (Włochy),

2) Harris (W. Brytania),

3) Schandorf (Dania),

4) Bassano (Australia).

spor.owcow
Igrzysk Sportowych Związków Zawodowych

Francuzki Oestermayer i Mazeas ściska-

ją się serdecznie po sukcesie w dysku

Cochran ,l'SA) przerywa taśmę w fina-

-e biefcu 400 m przez plotki. Za nim wi-

doczni: White (Ceylon) i Larssen

(nr. 128 — Szwecja)

KIEDY W sobotę 14 sierpnia zgaśnie

płomień olimpijski na stadionie

w Wembley i opustoszeją tereny wie-

lodniowych bojów XIV Igrzysk Olimpij-

skich, Warszawa będzie świadkiem im-

prezy na miarę niespotykaną dotychczas

w Polsce. W dniach od 19 — 22 sierpnia

odbędą się w Warszawie Ogólnoplskie

Igrzyska Sportowe Związków Zawodo-

wych z udziałem niemal 6.000 uczestni-

ków. j
W centralnym ośrodku GUKF w Zło-

eińcu już od 4 bm. przygotowują się do

Igrzysk na specjalnym obozie 2.274 oso-j

by, kóre reprezentować będę Związki Za

wodowc w gimnastyce i wielobojach lu-

dowych. Kierownikiem obozu jest wy-'

bitny ,znawca gimnastyki, ppłk. Noskie-

wirz, a z ramienia Związkowej Rady1
Kultury Fizycznej — ob. Gutowski.- '

Jednocześnie w poszczególnych ośrod- j

kach przygotowuję reprezentanci spor-

tów wyczynowych w ogólnej liczbie oko-

ło 3.000 osób. W' piłce nożnej odbyły

się już zawody eliminacyjne, a ćwierć-

finały rozegrane będę jeszcze przed uro

czystością otwarcia Igrzysk Sportowych, (

mianowicie 17 bm. według następujące* '

go planu: .

'

j W Warszawie na Stadionie WP —

Samorządowcy — Budowlani, na stadio-

nie przy ul. Konwiktorskiej — Górni-

! cy
— Skórzani,

w Pruszkowie — Kolejarze — Meta-

lowcy,

w Żyrardowie — Leśnicy — Chemicy.

Począek wszystkich meczów o godz:

i 7.30 . Kulminacyjnym punktem piłki

nożnej będzie mecz 19 bm. na Stadionie

WP reprezentacji Związków Zawodo-

wych Polski i Jugosławii.

Uroczyste otwarcie Igrzysk Sporto-

wych ZZ nastąpi w czwartek 19 bm. o

godz. 17 .000 na Stadionie WP. Tegoż

dnia odbędą się przed południem eli-

minacje w boksie oraz w piłce koszy-

kowej.

W' Igrzyskach będą reprezentowane

lastępujnce dziedziny sportu: boks, pil.

ka nożna, lekkoatletyka, pływanie, pił-

':a ręezmł, zapnsy, dźwiganie ciężarów,

'.olarstwo oraz gimnastyka. Wbrew po-

•ząłkowyni projektom nic będzie molo-

••>klizrnu. Zawody kolnr kic odh?d:i się

jeszcze przed Igrzyskami w Łodzi na

torze w Helenowie, a 22 bm. odbędzie

się wyścig na trasie Łódź — Warszawa.

Centralnym ośrodkiem Igrzysk jest

Stadion WP, na którym odbędzie się

znaczna większość imprez. Zawody bok-

serskie rozegrane zostaną w pobliskiej

Ujeżdżalni, a półfinałowe mecze piłkar-

skie —

w Parku Paderewskiego i na

stadionie na Woli. Wszyscy członkowie

reprezentacji sportowych otrzymają nu-

merowane znaczki uczestnictwa z barw-

nymi wstążeczkami według gałęzi' spor-

tu. Uczestnicy Igrzysk będą zakwatero-

Amerykański
karzeł sensacją
w dźwiganiu ciężarów

LONDYN, 9 . VIII (Tel. wł.) — „Karzsl
amerykański" Joe dc

Piotro, mierzący zale-
dwie 142 cm wzrostu,
zademonstrował w dźwi-

ganiu ciężarów klasę
nieproporcjonalną do
wzrostu 1 zdobył zloty
medal olimpijski w ka-

tegorii koguciej uzysku-
jąc w trójboju (rwanie, wyciskanie I pod-
rzucanie) 307,5 kg.

wani w szkołach, a żywieni w restaura-

cjach. Podczas pobytu w Warszawie

uczeFtnicy Igrzysk będą korzystać z roz-

rywek kulturalnych, jak teatry, kina

inne. Na Stadionie WP znajdować się

będzie stała obsługa telefoniczna' i tele-

graficzna. W kiosku przy głównym wej-

ściu na stadion będzie można zaopatry-

wać się w upominki z Warszawy, wy-

roby ludowe, słodycze, pocztówki itp.

j WAGA KOGUCIA: j

1) De Piętro (USA) — 307,5 kg.
2) Creus (W. Brytania) 297,5 kg.
3) Tom (USA) — 295 kg.
4) Lee (Korea) — 290 kg.
5) Nandio (Persja) — 287 ,5 kg.
6) Jacut (Egipt), Korf (Nowa ZZelandia)

i Pak (Korea) po 272,5.
Nowy rekord światowy i olimpijski usta-

nowił Egipcjanin Fayad w kategorii piói-
kowej, osiągając 332,5 kg .Lepszy wynik
od starego rekordu uzyskał jeszcze Wil-
kes (Trinidad) — 317 5 kg. Wyrównał sta-

ry rekord Saimassi (Persja) — 311,5 kg.

I WAGA PIÓRKOWA: |

1) Fayad (Egipt) — 332,5 kg.
2) Wllkos (Trinidad) — 317,5 kg.
3) Saimassi (Persja) — 311,5 kg.
4) Nam (Koroa), Uhlkawa (USA),

sarlo (Filipiny) — po 307,5.

DŹWIGANIE CIĘŻARÓW
WAGA LEKKA

1) Shaas (Egipt) — 360 kg.
2) Mahouda (Egipt) — 360 kg.
3) Halllday (w. Brytania) — 347 kg.

Francuz Marcel Hansenńę, który był

silnie faworyzowanym kandydatjem na

zloty medal w biegu na 800 m. Jednak

w finale tej konkurencji zajął on za-

ledwie 3 miejsce, ulegając Amerykani-

nowi Whitfieldowi i murzynowi z Ja-

majki Wintowi. i

Wiele emocji dostarczyły półfinały

wyścigu drużynowego na 4.000 m. W

I-szym półfinale Anglicy spisywali się

doskonale w walce z Francją ( prowa-

dząc do 5-go okrążenia. Wtedy z dru-

żyny brytyjskiej odpadł Godwin, a po-

została trójka zaczęła słabnąć: Francu-

zi wygrali w bardzo dobrym czasie —•

4:52 min.

W If-gim półfinale Włosi bez truda

wyeliminowali Urugwaj w czasie 5:00,5

min.

W finale Francuzi byli znacznie lepsi

od Włochów, którzy zmęczeni silnym

tempem początkowym pod koniec nie

mieli nic do powiedzenia. Piękny finisz

Francuzów i ich sukr
ces przyprawił Wło-

chów o płacz. Rozgoryczeni południow-

cy nie chcieli nawet pokazać się wi-

downi dla wykonania honorowej rundy

z mistrzami olimpijskimi.

W walce o Ill-cie i IV-te miejsce

Urugwajczycy stawiali zacięty' opór An-

glikom. Południowi - amerykanie prowa-

dzili przez 3 okrążenia. Anglia wyrów-

nała stratę terenu na 5-tym okrążeniu,

a od 7-go zaczęła zdobywać przewagę,

wygrywając w czasie lepszym niż zdo-

bywcy złotego medalu — 4:55,8.

WYŚCIG DRUŻ. NA 4 .000 M

1) Francja (Adam — Blusson —' Co»

ste — Decanalli) — 4:57,8,

2) Włochy (Benfanati — Bernardi —

Citteno — Pucci) — 5:36,7 ,

3) W. Brytania,

4) Urugwaj.

Początek wyścigów tandemów na 2.000

m zapowiada bardzo ciekawy .pojedy-

nek między Francją i Anglią, które uzy-

skały w przedbojach najlepsze czasy.

Zwycięstwa odnieśli, kwalifikując się do

ćwierćfinałów: Szwajcaria — 12 ,0 przed

Holandią, Dania — 11 ,7 przed Belgią,

Włochy — 13,3 przed Argentyną, Fran-

cja — 11,4 przed USA, W. Brytania —

11,2 przed Austrią.

Trener Bnquet
odwiedzi C.I.W.F.

LONDYN, 10.8. (Tel. wł.) — Spotka,

liśnry na Olimpiadzie Francuza^ Ba-

queta, który — jak wiadomo — byt

swego czasu trenerem naszych lekkoatle-

tów i wielkim. przyjacielem Poleld. Jest

ciągle profesorem w znanej' szkole wy-

chów, fizycznego W Joinville. Francuz

oświadczył, że został zaproszony .przez

naszą ambasadę w Paryżu, aby jeszcze

w tyira roku zapoznał się z naszym Insty-

tutem Wyćh. Fiz. na Bielanach. ^ DB»Ś

w nocy .,(10 na 11 bm) Baquet będzie

rozmawiał W. tej sprawie z płk. Szem-

bergiem. Francuz stwierdził,. że skorzy-

sta z zaproszenia i pewnie w paździer-

niku będzie w Polsce. (Kg)

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie . i....... ..xlłl.—-

Wpłacać wyłącznie na adres Admlnlslra-

cli - Warszawa, ul. Mokotowski I

„Przegląd Sportowy", konlo K. O. MMI

CENY OGŁOSZEŃ/ ,

za 1 mm w lokicle szorokolcl ładnej
szpalty — .8 0 zl.
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