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SZYMURA WYRAŹNIE SKRZYWDZONY W WALCE Z CIA
LONDYN, 12.8 (Tel. wł.). Antkiewicz, który przebił się w turnieju

olimpijskim najdalej z naszych bokserów, gdyż znalazł się w pól*

finale, został w tymże półfinale pokonany w czwartek 12 bm.

przez Włocha Formenti. Musimy przyznać jednak, że Włoch by»

lepszy, mimo iż Polak walczył niesłychanie ambitnie. Antkiewicz

nie został jednak jeszcze wyeliminowany. W piątek 13 bm. walcz;

O 3 lub 4 miejsce z Argentyńczykiem Nunezem. Jeśli wygra
—

zdobędzie brązowy medal,

Nlie mieliśmy nadziei, aby Polak mógł

wyprać z Włochem w półfinale. Obser-

wując ten tumni-ej, można było dojść do

wniosku, że Formenti jest lepszym bok

serem. Nasze puzypwszczemie sprawdzi-

ło się. Gdańszczanin został dość gładko

pokonany, choć stawiał nader zacięty

opór i walczył ambitnie. W I nmdzae

na tle dobrego włoskiego technika wy-

szły jednak na jaw wszystkie błędy Po-

r~ Sylwetki —

mistrzów olimpijskich
Mistrz oszczepu

— Kaj Tapio Rau-

tavaMra'— wysoki przystojny blondyn

w wieku 33 lat. Uwielbia grę na gi-

tarze i jest ponoć wielkim flircia-

rzem. Może dlatego Finowie pom-

knęli" go
' szczelnie w ośrodku przy-

gotowań olimpijskich w Vierumaki

już na 6 miesięcy przed Igrzyskami:

Ritutavaara jest % odwodu urzędni-

'Jhipm.- Jego rekord życiottoy w • 6szcze-

pie tuynost 75,47.

•

'Miśtrs wagi średniej w dźwiganiu

ciężarów — Stańczyk — jest tonery-

katłinem , polskiego pochodzenia.

Jeszcze to 1946 roku zdobył w Pary-

żu mistrzostwo świata w wadze lek-

kiej. Od tego czasu przybrał na wa-

dze 10 kg i zaawansował do śred-

niej. Stańczyk ma mięśnie jale z że-

laza i podobno jego jedynym poży-

wieniem jest mięso.

•

Mistrz wagi średniej w dźwiganiu

ciężarów —

murzyn amerykański

John Davis — jest z zawodu straż-

nikiem metra w Nowym Jorku. Wa-

ży 103£ kg przy wzroście 187 cm.

Jest ojcem licznej rodainy. Poza

sportem największą pasją murzyna

jest zbieranie płyt gramofonowych.

Najwięcej martwią go własne ręce,

które są nieproporcjonalnie małe do

jego ogromnej budowy. Davis twier-

dzi, że jest o powód, dla którego nie

może uzyskiwać jeszcze lepszych wy-

ników, bowiem zbyt małe ręce nie

obejmują należycie silnie dźwigni

ciężarowych.
•

Mistrz 400 m
— Jamajczyk Artur

Wint —

nazywany igorylem bieżni,

Uczy 28 lat, ma 193 cm wzrostu, wa-

ży 83 kg. Startuje od 1940 r. Pod-

czas wojny służył w lotnictwie bry-

tyjskim, gdzie zdobył stopień kapi-

tana. W roku ubiegłym doznał kil-

ku kontuzji a i na Igrzyskach w

ostatnim dniu konkurencji lekko-

atletycznych złamał sobie obojczyk

biegnąc to sztafecie 4 x 400 m.

laka. Antkiewicz bił zbyt obszernie i sy

gnaliaował ciosy. Wiele jego uderaeń

spadało na barki Włocha.

ZNÓW OTWARTA RĘKAWICA

W I rundzie Włoch trafia- kilka razy

prawymi, a Polak rewanżuje się cepami.

W H rundzie Antkiewicz otrzymał

ostrzeżenie tak, jak ziwykle to bywało,

za bicie otwartą rękawicą. Potem oglą-

damy wymianę ciosów, a króliki hak Wło

cha zawadza o brodę Polaka. Antkie-

wicz klęka. Widać jednak, że jest przy-

tomny. Nie wiie, czy ma wstać zaraz, ery

też odpocząć. Szitaim daje jednak znak

ręką — by odpoczywał. Antkiewioz weta

je po 7 sefc. Nieoo później znów zainka-

(Ciąg dalszy na atr. 2-ej)

Tm rrieifrgcli

0 ^odz. L3ff w nocy

zakończyły się walki
w szabli drużynowej

Przedwczoraj zaczęła się szabla.

Pierwsza: Turcja — Polska; Sobik,

Banaś, Zaczyk, Wójcik. Prowadzili

9:1. Mając wygrane, popuścili, wy-

grywając ostatecznie 11:5. Sobik, Ba-

naś, Wójcik po 3, Zaczyk 2 wygra-

ne. Polska tym samym przeszła do

ćwierćfinału. Spotkałaby się w ćwierć

finale z Austrią. Sędziowie boczni

byli b. dobrzy, natomiast przewodni-

czący Węgier, Piller był nieprzychyl-

nie ustosunkowany i dlatego bardzo

ciężko szły nam te walki. Wygraliśmy

8:8 przy stosunku trafień 59:55. Sobik

3, Wójcik 4, Banaś 1, Zaczyk bez wy

granej.

WYNIKI Z ELIMINACJI:

I grupa: USA — Grecja 14:2, Argenty-
na

— Grecja 9:1.

II grupa: Holandia — Kanada 15:1, Ita-

lia — Kanada 9:1.

III grupa: Polska — Turcja 11:5, Belgia—
Turcja 9:2.

USA I FRANCJA

W FINALE KOSZYKÓWKI

LONDYN, 12.8 (Tel. wł.) . Do finału

rozgrywek w koszykówce dostały się re

prezentacje USA i Francji. USA poko-

nało Meksyk 71:40, Francja zwyciężyła

Brazylię 43:36. Walkę o trzecie i czwar

te miejsce stoczą Meksyk i Brazylia.

W walkach o dalsze miejsca padły ra

stępujące wyniki: Chili — CSR 38:36,

Urugwaj — Korea 45:36, Chiny —

Anglia 54:25, Egipt — Anglia 50:18,

Kuba — Persja 70:36, Belgia — Fili-

piny 38:34.

IV grupa: Eglpl — Meksyk 13:1, Czacho-

slowaćja '—' Meksyk 9:2.

V grupa:
1 Austria — Szwajcaria 14:2,

Francja — Szwajcaria' 9:1.

Po wygranych x Austrią przeszliśmy do
ćwierćfinałów:

WYNIKI PÓŁFINAŁU

I grupa: Belgia — Egipt 1S:5, Węgry —

Eglpl 9:5.

II grupa: USA — W. Brytania 9:1.

III grupa: Argentyna — Holandia 9:7,
Holandia — Czechosłowacja 10:4, Argen-
tyna — Czechosłowacja 9:7 Czechy od-

padają.
IV grupa: Francja — Austria 10:4, Pol-

ska — Austria S:I. Tralienia 59:55. Polska
na półfinale.

W półfinale są: Wągry, Bolgia, Argen-
tyna, Polska. Z Belgią przegrywamy 9:7.

Walczył Wójcik, Zaczyk, Banai, Sobik.

Wójcik 1, Zaczyk 2, Banai 2 I Sobik 2 wy-

grane.

Następnie walczymy z Wągrami, prze-

grywając 12:4. 1 wygrana Nawrocki, 2
Bana! I 1 oddana przez Wągrów walka.

WYNIKI FINAŁU:

I grupa: Wągry — Argentyna 15:1, Bel-

gia — Polska 9:7, Wągry — Polska 12:4,
Bolgia — Argontyna 9:4.

Skład sędziowski Belgii z Argentyną był
taki sam co w walco z Bolglą i Polską I

Argontyna wniosła protest. My takiego
protestu nie złoiyIMmy, czując sią zre-

sztą teł skrzywdzonymi.
II grupa: Iłalia — Holandia 13:5, USA —

Francja 11:5, Italia — Francja 9:S, USA —

Holandia 9:2.

Wyniki finału: Wągry — USA 10:4, Italia
— Belgia 10:(, W«jgry — Italia 10:4, Wą-
gry

— Belgia 9:1, USA — Belgia 10:5,
USA — Italia 0:1. Wygrywa Italia stosun-

kiem trafień <1:59. W druł. USA walczy
dwóch znaturalizowanych Wągrów i 1
Włoch. Walki te trwały do godz. 1 .30 w

nocy.

Bandinelli (Włochy) idzie do neutral-

nego rogu po rzuceniu Fina Lehtinena

na deski. Włoch, który pokazał dosko-

nałą formę, doszedł do finału kategorii

muszej, bijąc po drodze renomoicanych

przeciwników.

w półfinale
(T. Friedrych telefonuje}.

Londyn 128

W czwartek 12 bm. odbyły się in-

dywidualne walki w szabli Banaś od-

pad! w eliminacji 4 przegrane, i wy-

grana. Zaczyk miał 3 wygrane, 2

przegrane. Odpadł po dodatkowe!

rozgrywce. Sobik miał 4 wygrane, i

przegraną i wszedł do ćwierćfinału.

W ćwierćfinałach Sobik miał 4 wy-

grane i 3 przegrane. Wszedł więc do

półfinału, który odbędzie się w pię-

tek 13 bm.

Klasyfikacja szabli drużynowej fest

1) Węgry,

2) Włochy,

3)U.S.A.,

4) Belgia,

5) Polska,

6) Francja.
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Zawodnicy w biegu na 3.000 m z^^dkodami"musieli pokonywać rów z no da, w którym niemal wszyscy „tonęli"
Na zdjęciu fragment s przedbiegu tej konkurencji.

USA GROMI IMPERIUM
T,ONDYN, 12.8 (Tel. wl). W czwar-

tek na stadionie Wembley odbył się

lekkoatletyczny mecz USA — Imperium

który przyniósł zwycięstwo USA, cho-

ciaż Brytyjczycy wystawili przeciwko

Jankesom swoich najlepszych zawodni-

ków z całej kuli ziemskiej.

Wyniki:

4 x 120 y: 1) Imperium (Gorquodale,

Bartram, Trelour, Archor), 2) USA

(Ewell, Wright, Dillard, Paltom).
4 x 800 y: 1) USA (Bolen, Mc Mil-

ian, Chambers, Barton) — 8:00,8, 2)

Imp. (Tuli, White, Romsey, Parlett).

4x1 mila: 1) Imperium (Hudhins,

Morris, Wilson, Nankeville) — 17:30,4 ,

2) USA (Eischen, Thompson, Sink,

Gelirman).

j120ypł. — 1) Porter (USA) 14,4;

2) Scott (USA 14,4; 3) Dickson (USA)

! 14,6.

j 4X440 y
— 1) USA (Guida, Bour-

| land, Cochran, Whitfield) 3:36,9.
i Sztafeta Imperium zgubiła pałeczkę

jna 2-ej zmianie.'
' W dal — 1) Wright (USA) 7,37; 2)
I Bruce (Imp.) 7,09; 3) Adeyodon (Imp.)
i W zwyż — 1) Winter (Imp.) 1,98;

•2) Stanish i Edlman (USA) po 1,95 i
1

pół.

! Tyczka — 1) Smith (USA) 4,26; 2)
Morcom i Richards (USA] 4,11.

i Kula — 1) Thompson (USA) 16,47;

2) Delaney (USA) 16,46; 3) Fuchs

'(USA) 16,35.

j Oszczep — 1) Seymour (USA) 67,80

,2) Likens (USA) 01,10.
I Dysk — 1) Gordien (IJSA) 49,86;

, 2) Franks (USA) 46,94; 3) Burton, USA

44,49.

Młot — 1) Fclton (USA) 53,94; 2)
D;cycr (USA) 52,57; 3) Bennet (USA)

52,OL

j Drużyna szwedzka obserwowała

bacznie przebieg środowego półfinaiu

olimpijskiego pomiędzy Jugosławią a

W. Brytanią, Drużyna jugosłowiańska

była dotąd nieznana szerszej" publicz-

ności brytyjskiej. Drużyny- szwedzkie

grywały już w. Anglii, a reprezentację

pamiętają tu wszyscy dobrze z listo-

pada ub. roku, kiedy zdobyła ona

sobie ogólne uznanie dobrą grą,, w

przegranym >2:4 meczu z zawodową

drużyną Matthewisa i towarzyszy.

Po środowym meczu mówi się i

pisze o drużynie jugosłowiańskiej ja-

ko o dobrej klasie zawodowej. Jugo-

słowianie^ istotnie stanowili zespół tak

równy,, że trudno jest kogokolwiek z.

niego wyróżniać. W ' 95 , proc, każde

podanie kierowane jest tam, 'gdzie

trzeba. Dochodzi do; partnera, a te-

ren zdobywany jest niesłychanie szyb

ko.

Podobnie jednak, jak już i na po-

przednim meczu z Turcją, można

mieć zastrzeżenia, czy obrona nie da

się czasem wytrącić z konceptu, jeśli'

natrafi na naprawdę szybki niebez-

pieczny atak, którego nie mieli na-

pewno Turcy, a który w wydaniu an-

gielskim był za słaby na to, by wpro-

wadzić tam istotne zamieszanie. Praw

dziwą wartość obrony jugosłowiań- 1

skiej, grającej —• powtarzamy — tak- .

tycznie bez zarzutu, ocenić będzie

można dopiero po zetknięciu .się jej;

z atakiem szwedzkim. Wygląda na

to, że Szwedzi powinni jednak. opór,

jugosłowiański przełamać i. mccz wy-

grać...•, ,

O trzecie miejsce walczy dziś po po-

łudniu W. Brytania z Danią. Styl -

gry,

technika i zrozumienie zasad piłki noż-

nej są w zespole' brytyjskim wzorowane

szkolone na grze ich zawodowych ko-

legów. Wykonanie jednak jest dużo słab

sze. Drużyna angielska, mając znacznie

więcej z gry, aniżeli Jugosłowianie, pie

potrafiła zdobyć się na strzały i mećz

przegrała.

KONTRASTY

Drużyna angielskich plotkarzy na 110

m posiada w triadzie swym
" dwa kon-

trastowe typy. Obok 40-letniego Finłaya,

który składał olimpijską przysięgę, znaj-

duje się w niej ucznic.lt, J. Birell.

Zwycięzca pięcioboju nowoczesnego kpt.

Grut (Szwecja) wychodzi s- wody „^o

wyścigu pływackim na 300 m
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Dni górne i chmurne
ćwierćfinałów turnieju bokserów

LONDYN, - 12 .8 (Teł. wL). Wiórek był dniem niezwykle szczęśli-

wym dla bckserów polskich. Chychla i Szymura wywalczyli sobie

drogę do ćwierćfinałów, nokautując swoich przeciwników. Jest

to Wydarzeni* nie notowane dotychczas w historii pięściarstwa

polskiego. Jedynie Kolczyński został wyeliminowany i to zda-

niem fachowców niesprawiedliwie. Exprezes AIB-y, Szwed Ed-

sfroem, pokazywał mi program, w którym już wynotował nazwi-

sko Polaka, jako zwycięscę i musiał go potem wykreślić. Po-

mówmy lepiej o rzeczach weselszych.

A więc Chychłę po meczu s czar

nym Cejlonczykiem Obeyesckerem moż-

na śmiało nazwać „królem kontry*'

Trzy jego bowiem kolejne kontry za-

decydowały o tym, że czarny zapoznał

si( już w I rundzie z deskami. Chychla

tak wyczerpał przeciwnika uder/en-ami

w brzuch i szczękę, iż ten w U run-

dzie słaniał się na nogach i muńał prze

grać przez nokaut. Chychla robił dosko-

nałe wrażenie i dowiódł, jak dUrannie

musiał się przygotować do turnieju.

Przez rok poczynił b. duże postępy ;

wzmocnił siłę ciosu.

DOBRA TAKTYKA

Szymura Wslczył s czarnym Qultco

nem niesłychanie rozumnie, jak powie-

dział jeden s dziennikarzy cteskicn:
— Szymura naboksował sobie ogro-

mnie chytrze.

Poznańczyk, jak dobrze przepowia-

dał Sztam, nic dał sif trafić niebezpie-

cznie. Skracał dystans i nie nsł przy-

klejał się do przeciwnika, hamując mu

zupełnie swobodę ruchów. Ten • ra-

r.: rte wiał oLazji do wypruwuu/tnia

ewojeao zebójrzigo sierpa z prwsj. W

walce na pjłd;-s'.an3 Szymura tak zde-

molował prrcciwnika, że ten w III run-

dzie był .ii'ź zu*
1 *' wyc.: '.[nti.y, ve

tylk'i c.
" ^ .!f <> liny '.sHi-nnil J |.o

od zaposnani:; uę z deskami. Mmiyn

zastał «nokautowany na stojąc». Bok-

ser Ssymury był brzydki, mało efektów

ny, ale skuteczny. Sławnych dyszli Szy-

mury nie mielltmy jednak okazji oglą-

dać

JEDNAK ZŁY WERDYKT

Jak już wspomnieliśmy, Kolczyński

przegrał niezasłużenie. Polak w naszych

oczach wygrał walkę z Mattinezsm.

Przedwojenny Kolka niechybnie wy-

grałby z Urugwajczykiem prses k. o .

Dziś Kolczyński jest tylko swym cie-

niem, jakkolwiek bezwarunkowo dał z

siebie wszystko, co mógł. Kolczyk-ki

stracił szybkość i oko. W Londynie

czaił się zbyt długo, żeby zadać cios.

Nie umiał ustawie przeciwnika, nie po-

trafił się zdobyć na taki zryw, jak np.

w meczu s Tormą w czasie III rundy

w Warszawie. Wprawdzie w l.ondyrie

w ostatnim starciu walczył, jak lew, je

go ciosy, choć silne, były zbyt rolne,

aby zwalić przeciwnika s nóg.

Plan walki, ulóźony przez Sztama, był

taki, sby w I rundzie walczyć ostroż-

nie nt remis, Drugi ewentualnie oddać

przeciwnikowi, a w trzeciej iść na ca

łego do ataku. Sstam obawiał się, że

jeśliby Kolka juz w pierwszych rundach

atakował, zbrakłoby mu sił na końców

kf. Stało się jednak, >« mimo Isps- .-jgo

finlizu Polska — pozbawiono go zwy-

cięstwa. Sędzia włoski dał zwycięstwo

Polakowi Natomiast Szwed dsł 3 pkt.

Urugwajczykewl, a Holender 3 pkt.
— Niestety, Kolka potrafi wypalić

w sekrecie 4 papieroiy na eieia. Nie

mohu go upilnować — narzeka

Sstam. — Tiki bokier jut al gdy nil bę

dsls miał oddechu,

ANTKIEWICZ V PÓŁFINALE!

W łrodf, • gods, ll-aj rsae serca

nam roiły, gdy Antkiewlcs wywalczył

sobie wejścia do półfinału. Pokonał MI

zdecydowanie ni punkty Koreańczyka

Sa Bung Nina, niebezpiecznego )• kse-

ra a strasznym cloile • prawej. Nasi

bomhirdier zasługują na dał^ por.hw*

łf, epanowił nerwy i prisi pierwsze

dwie rundy wslesył spokojnie 1 Inte-

ligentnie, nie bljąe chaotycznie — jak

ta mit się ostatnia w Polsce sdartało.

• I rundzie Antkiewics trafiał w

Mrcc 1 żołądek i rundę wygrał nieens-

esnie. T U randzie cioty gdańszcza-

nina przcehodzg w serię, trafia en du-

ło zarówno w górne, jak i dolne par-

tie. Koreańczyk jest ed niego wolniej

— Żółty miał takie uderzenie z pra-

wej, że czułem, iż jeśli mnie trafi, nie

wytrzymam, padnę na ziemię, wysiądę.

Na szczęście jego ciosy były niecelne i

ani razu nie poczułem jego młotka. Sta

ralem się zawsze wyprzedzać go w udc

rżeniach — powiedział Polak po walce.

PORAŻKA, KTÓRA NIE

KOMPROMITUJE

W półtorej godziny później Chychla

musiał zejść z ringu pokonany. Musiał,

gdyż Włoch miał dużo lepsze warunki

fizyczne, posiadał dłuższe ręce i był

wyższy. Chychła nie mógł się przedo-

stać pnett sasłooę Włocha, który zbijał

mu uderzenia, a eam kłuł lewym pro-

stym jak szpadą. Nadto, nawet gdy Chy

cliła dostał się do zwarcia, to jego ciosy

z bllćka były Kimało acybkie i skutecz-

ne. W zwarcdcch Włoch był lepszy.. Chy.

chła przegrał bsrdzo nieznacznie, de-

monstrując boks plerwaej kłosy.

Obaj przeciwnicy weeall na tbig zala-

ny promieniami słońca, przebijającymi

się przes oszklony dach. Smukły Włoch

był pewien siebie. Pierwtze cioiy obaj

przeciwnicy przestrzeliwują, po czym

Ottavio zaczyna atakować lewymi pro*

syml. Chycliłs odpowiada sierpami, r.I?

Włoch ezęso zbijs jego cioiy. Obsj po-j

pisują się iwlenyml unikami i pracą |

nóg. Włosi głośno dopingują swego bok

sers. Runda niemal wyrównana s le-

ciutki przewagi Wiocha.

W drugim starciu Chychła rusza do

atsku, goni teras Włocha po ringu i

dwa razy celnie trafia. Przez połowę

ctarcia przewaga Polaka jest niemal

bezapelacyjna, ale ebraz walki zmienia

się i .Ottavio głośno dopingowany okrzy

kami: „Italia, Italia", z kolei przecho'

dzi do natarcia, trafia celnie lewym

sierpem. Rundę tę nieznacznie wygry-

wa Włoch.

W tli-ej Włoch znów góruje w . wal-

ce na dystans. Polakowi kontry nie wy-

chodzą, nadto gubi się w zwarciach, a

na dystans nie może sięgn|ć wysokiego

Włocha. Ped koniec rundy Chychle tpa

da ramiączko od koszulki, co go bardzo

denerwuje i przeszkadza w walce. Cią

gle poprawia ramiączko i trąd izyb'

kość. Rundę Polak przegrywa. Przegry.

wa też f walkę.

— Niestety, muszę się przyznać —

mówi Sztam — że Chychła przegrał za

służenie, gdyż miał słabe zwarcia.

Tego samego zdania był prezes Bie

lewicz.

KRZYWDA SZYMURY

O godz. 15.30 stalą się wędka krzyw-

da Ssymttrze. W ćwierćfinałowej walce

z Argentyńczykiem Cia, został po prostu

w ordynarny sposób okndalony ze

zwycięstwa przes sędziów. Szymura

wzajemne trafienia. Biorąc pod nwagę

ostrzeżenie, runda jeet wyrównana.

W III rundzie Szymura atakuje, sada<

je serię, po czym trafia mocno prawym

prostym i Argentyńczyk z»czyna mę

przjklejać do Polaka. Notujemy jeszcze

jeden udany atak poznańczyka, zakoń

czooy celnym cioeem. Zmęceony CSa

trzyma i dostaje, ostrzeżenie. Gong

przerywa walkę w momencie nowego

ataku Polaka. Runda 20:18 dla Sar

muzy.

Jesteśmy zupełnie pewni wygranej

Szymury. Nie moiemy aupekrie zrotzu-

mieć wyroku sędtfomttago, pttyjsndjł'

cego ewyclęstwo Argesitjrńeejkewi. Ręce

prezesa Bielewicza trzęsą się ze «dener-

wowania. Dyr. Zapłatka, ' gestykulując,

coś tłumaczy Komisji Odwoławczej.

Sztam też chce tłumaczyć sędziom, ale

zagradzają mu drogę. Prezes Bielewicz

pisze protest, do którego dołącza sym-

bolicznego funta. Po pewnym czasie

dyr. Zapłatka postanowił wycofać się

demwistMHiyjtiie s jury dlpeL

SZYMURA PŁAKAŁ. -

Jak eię okazuje, Szwed Fin przy-
walćzrł ler/iej niż dnia poprzedniego
i dużo trafiał z dyetazHi. Argentyńczyk!

^ ^
- ycię^wo Argentyńczykowi, a sf-

traźedl na róng, jalcŁy w czaiaych oku

larach, eoetał bowiem tak rozbity «

walce z mistrzcsn świata, Quintmcyerem

Nic też dziwnego, że Argentyńczyk był

w dtfensyv.ie i unikał walki. Polak

pierwszy uderza do ataku, i Argentyn'

czyk cofa się i l&ptie się liny, za co mu

sędzia ęro-zi. Mimo doskonałych uni

ków, trafia d*.rs roay pneeiw-

r'ka w brzuch, tik że wygrywa 20:19,

lub mott- nawet 20:18.

W II rtcdzic Cl a stora idę traytnać

Polaka na dystans, ale to nie zr\.32e tnu

się udaje. Siymurs teras nai ziewa go

na lewy, a później trafił mocno w

brzu-k. Sfdrts ringowy Włoch stwier-

dza, ie ciut był za niski i daje Polako-

wi oatncćenie. Argentyńczyk odważył

się na dość gv-ahowny stok i aotujcctiy

dsaa irłandszki Szymurze.

Atmosfera na Satt robi się Coraz go-

rętsza. Francuzi również demonstracyj-

nie wycofują się a kolegium tędtiow»

skiego jury d'apel Dwaj smni franca

sey sędziowie ringowi, Schuman, Veis*

berg składaji le^tymacje. Deunastracj*

fmnetufca jest wynikiem poknywdzada

doskonałego Fraaettu, Esąudie. Mówi

eię • tym, A* preaes AIBY — Cmneux,

słoty reżygttacjf.

RócmMM-iatny s Seymurt
— Uderzyłem łstnttie łfochę sa nis>

sko — tłumociy Franek — ale Gia w

•ftabilej chwMl wspifł al się na palce,.

Dolej Stymura jut mówić nie mote

Dławi go eoś w gardle, a łsy płyną po

polic^-rh...

K. Gryiewski

Ring wolny
WAGA MUSZA

CWIIRĆFINAt

Soda-Majdloch (CSR) wygrał na pkt
na (USA), Bandinsilt (Wiochy) wypunkto*
wal mlitrza Europy Martinszs (Hiitp.) Hi-

szpan byl 2 razy na dętkach. Han (Korsa)
znokautował w II r. Cormana (Hot.), Psrez

(Arg.) wygra z trudem z dobrym Bollear-

teiti (Belgia).

WAGA KOGUCIA
ĆWIERĆFINAŁ

Cstk (Węgry) przeszedł do półfinału
wa!kovaram z powodu wycofania się kon-

tuzjowanego Carrułhsrsa (Australia), Ve-

negas (Porto Rico) wygrał na pkt. z Pa-

rerą (Csjlon), Domsncho (Hiszpania) zwy-

ciężył przez dyskw. w II r. Gonzalesa

(Chlis), pogromcą Bazarnika. Chilijetyk
został zdyskwalifikowany za bicie otwar-

tą rękawicą. Zuddas (Wiochy) wyelimino-
wał Lenlhana (Irlandia). Sędzia przerwał
walkę w III r. z powodu wtslkłe] prze-

wagi Wiocha.

WAGA PIÓRKOWA
CWIEftćPINAt

Shappord (Pld. Afryka) pokonsł na pkt.'
Johnsona (USA). 3edna z większych niespo-
dzianek walk ćwierćfinałowych. Długorę-
kl Amsrykanln atakował przez 2 runSy
bezustannie, zspewnlsjąc sobie dutą
przewagę punktową. Sheppsrd dopiero
w III r. zaałkował korpus murzyna, co go

ailabllo. Decyzja isdzlów niezbyt sprs-

wlsdilws. Nunsz (Argsnłyns) pokonał ni

pkt. Ksrichbaumsri (Austria). Szybiiy
Argsntyrtczyk stosował ładna uniki I wy-

grał zasłuienle. Anlklewlez (Pohka) zwy-

dąiył na pkt. luyng-Nan-Sur (Korea), for-

nentl (Włochy) wypunktował 4avole (Ka-
nada). tyla to zatarta walka, w której
ebydws) przeciwnicy nie szczędzili sobie

silnych ciosów. Upszy technicznie Kana-

dyjczyk po Iswym slar^ie w serce w

III r. osłabł l przegrał nieznacznie.

WAGA LEKKA
ćWlUĆFIMAt

. Dreyer (Płd. Afryka) pokonał na pkt.
Brelby (Norw.) . Poludniowo-sfryksfiezyk
rozbił Norwegowi nos który polem usts<

wicznie atakował. Drsysr wygrał łatwo.

Smllh (USA) wygrał w II r. przez k. o. J
Zumbano (Brazylia). W I t. obydwaj prze-

ciwnicy nie zdradzali wielkie] ochoty do

walki, sędzia musiał Ich de niej zmusić.
Na początku II r. Brazylijczyk opuJetł na

chwilą gardę, Amerykanin pakując dwa

cioty na tzezskę powalił go na czai dful

say, a przy winianie eioiiw iswiee głos «^Y nit 10 isk. Wad (Dania) zwyclstył ns:

ma Polak.

Nadto Koresficsjk ite sbod^ na no-

gach, przń eo był łatwy de trafiania.

Pelzk wygrywa rundę wysoko. Sędzia

jednak greai mu palcem aa otwierssue

rękawic.

W ITI rundzie Antkiewicz }ui stsku-

jc mniej u- .^ćiie i nieco więcej chao-

tycznie. Wdaje sif nitbecpieetnie w wy

miarę ao«ów, w której jednA ma prze-

wagę. Polak zwalnia nieco tempo, po

luje jcdnzk wyraźnie na żołądek. Pod

koniec randy Polak trafia sierpem, ale

eędua daje mu ostrzeżenie sa (riaczysty
cios. Oftatnią rundę i walka wygrał

FeUk. .

pkł. Mc Cullaghs (Irlandia) Irlandczyk al»
kował dziko w I r. Kontry Wadi uspo<
koiły go jednak. W tli r. Mc Culayh le-
dwo tlą trzymał na nogach. Vissan (lal-
g!a) mistrz furopy, pokonsł na pkt.
Heddsd (Kanada), po wyrównane] walce.

WAGA PÓŁŚREDNIA
II ROtO WAIR «CKSER6W

II r.l

e-miu. Otlavlo (Wiochy) wygrał na pkt. z

Hernandezem (Francja),

ĆWIUĆHNAI
Terma (CM) wygrał ptzsz dyikw. w

II r. z Diatam (Hlizpanla). Hiszpan Jut w

I r. zaznajomił tlę z datkami I od tegoj
momentu rozpoczął bronić tlę trzymaniem, I
za która dyikwsllllkacjl doezskał ilę do-!

piero w II r., Ottavio (Wiochy) zwyciężył,
na pkt. Chychlę, Herring (USA) pokonali
na pkt. Herrerę (Argentyna). Du Preezj
(Pld. Afryka) wygrał na pkt. z Boycej
(Australia).

WAGA ŚREDNIA

Fontana (Wiochy) wypunktował Nultala

(Indio), Me Kosn (Irlandia) zwyciężył na

pkt. Toussl (Persja), Schubart (Holandia)!
wypunktował Fachina (Sgipt), Martinezj
(Urugwaj) wyeliminował Kolczyńskiego,
(Polska). Escudie (Francja) zwyeijźył naj
pkt. Hanssna (Dania), Cavignac (Belgia)
wygrał przez dyskw. w II r. z Jonesem

(USA), Papp (Wągry) zmasakrował Walte-

ra (Lukssmburg).

ĆWIERĆFINAŁY

Fontans (Wiochy) pokonał zwycięzcę
Kolczyńskiego Marllneza (Urugwaj) na pkt.
Martlnsz walczył bardzo dobrze, prze-

szkadzało mu Jednak rozbiła poprzednio
oko, na które Wioch ustawicznie polował.
W II r. Fontana trafił Martineza w ten luk

brwiowy, walkę przerwsno, ale lekarz do-

pulcll do JeJ kontynuowania. Papp (Wę-
gry) znokautował Cavlgnaca (Belgia) w

I r. Sstls Jlerpowwh Węgrs wykoftczyls
Islgs w ciągu Jedns] minuty. Nlsprzy-
lomnsge Cavlgnacs zniesiono z ringu,
Wright (W. Brytania) wyunkiowat Schuber-

ta (Holandia). 19 -ietnl Anglik mając lep-
szy punch przebił gardę dlugoręklego
Holendra. Schubart dwa razy letai na da-

•kach do r.mlu. Me Kosn (Irlandia) wy-

grał nar piet. z Escudie (Francja).

WAGA PÓŁCIĘ2KA
Holmes (Australia) znokautował w U r.

Menabavi (Egipt), di Segnl (Włochy) wy-

grał z Oiilpoflem (Psrija) na pkt. , Icott

(W. Brytania) pokonał caposel (Węgry) na

pkt. , Szymura (Polsks) zwydętył przez t.

k. o. w HI r. Quitcona (Porlo Rico), Cla

(Argśntyna) wygrał przez dyskwalifikację
w III r. z Suarezem (Urugwaj), tlijander
(Finlandia) nieznacznie wygrsł z ispre-
zentanlem Europy w meczu t USA l'Ho-
slsin (Selgis).

ĆWIERĆFINAŁ

Holmes (Australia) wygrał na pkt.
0'Hagansm (Irlandia) .walka zadęta ale

przewaga Australijczyka wyraźna. Scott

(W. Brytania) pokonał na pkt. dl tegni
(Wiochy), walka bardzo żywa, obydwaj
zawodnicy tłukli sioipami do ostatniego
gongu. W lii r. obydwaj słaniali się na

nogach. Zwycięstwo silniejszego Scotta

zasluiona. Cia (Argentyna) wygrał z Szy-
murę (Polska), Huntsr (Pld. Afryka) zwy-

clętył na pkt. Slljanddsra (Finiadla). Finn

stana.ł do walki z rozbitym łukiem brwio-

wym, czym tlę wcale nie peszył. I r. uplyChychla (Polska) znokauiował . .
_

Cbeysakere (Cejlon), Boyce (Australia)') nęfa na obustronnych aUkaćh. W II r.

zwydęłył na pkt. Rollers (Luksemburg)
Du Prss: (Płd. Atryks) wypunktował «o-

sano (Urugwaj), Hsrrers (Argentyna) po-

konał loysa Vaas (Chlls), Harrlng (USA)
wygrał z Foranem (Holandia), Dlaz (Hi-
szpania) zwyciątył Shacklady (W. Brytania)
na pkt., Torma (C5R) wygrał przez t. k. o.

z Blackburnem (Kanada) w N r. ]ut w I r.

1 KanedyJctjfJe latał na detkeeh i mtf de

Huntsr czska na kontry, które przynoszę

mu Wlęcsj punktów. Finisz Huntsrt M

pawnif mu zaslułone zwycięstwo.

WAGA CIĘ2KA
«WIIIĆPMM

Nllsson (Szwecje) iwydętyt przez dyskw.
w » s. BJemMdabedl (Panjo). lew* ort

(USA) wypunktował Boothy (Belgia), lrv-

glesias (Argentyna) po wyrównanej walce

wygrał z Fernendezem (Hiszpania), Baccf-

lieri (Włochy) zwyelętyt przez k. o . Cot<

maina (Irlandia) w III r„ Arthur (Pld. Afry-
ka) wygrał z Dahiem (Francja) Gardner

(W. Brytania) znokautował W II r. Ameis-

blchlera (Australia), Muller (6zwa]caria) w

li r. wygrał przez k. o. z Munizem

(Urugwaj).

ĆWIERĆHNAt

Muller (Szwajcaria) wygrał no pkt. t

Gardnersm (W. Brytania). Nllison (Szwa-
cja) pokonał Faula (Kanada). Kafladyjciy
ka w i r, gong uratował od nokautu. W

II r. Nllsson ulsgl kontuzji, ele lekarz po-

zwolił mu walczyć dalej, ingiestes (Argan
tyna) wypunktował Baceliierl (Wiochy)
Obydwaj zawodnicy myilell wie:ej p M>

pasach niż bokile dostali tet M to o-

strtetsnis. ftardzte] agresywny ln§rę*l«t
wygrał zasłużenie. Arthur (Pld. AłfykS)
wygrał na pkt, ( UmbtrHem (USA).

CZESI WE WROCŁAWIU

WROCŁAW, 10.8. (TeL wŁ) Zeapdł

ZKOP, biorący udział w raierywkacll

n Ligi CSR, spokał się we Wrocławiu

z rezerwowym zespołem miejscowej ^o-

Tty, *ygrywaj|« 6t0 (4:0).

Im bliżej końca
tym więcej niespodzianek

(Dokończenie ze str. 1 -ej)
eawał prawy proety. Rewanżuje się dość

mocnym cepem. Runda dła Włocha

20:17.

W końcowym starciu Antkiewiee rzu-

ca się do ataku. Jeet to natarcie Ayi

chaotyczne. Oglądamy jeszcze dobre

zwarcia, z których Polak wychodzi x elo

sezn. Za chwilę Palak dostaje drogie

oatsweieniel Traci aapełnie głowę. IMt

do praodu, nadziewa się aa kontry.

Włoch JCBl bezwarunkowo nksejasy i

apny iraiannv. Ausrancs ROBOf

przegrywa i —

mecs.

0 BRĄZOWY MEDAL

Po walce BapytalUmy się gda&secia

nina, esy etanie w piętek do waBd r.

brąEOwr medal. Anłłdewiez mówi:

— Fnadts

nie mora tśe de stracesua

Będę jeszcze walczył, staresy

Spotkam eię a Argentyńczykiem Mozie

sem (Nunez rozporządza silnym ciosen

prawej ręki —

przyp. red.).

W czwartek 12 bm. odbyły się już

pierwsze walki w półfinałach w wadze

nausiej. NajtepMf aaiwAaik iej katego-

rii, ArgentjTtcayk Perez, pokonał Majd*

locha. Arg«ntyA«a}k był fatrdso szjUtl

1 silniejszy fnyeznie od MajcłiocŁa. Jak

się wydaje, wzdka ta byk właściwym fi-

nałem. W drugiej patze Bondhtelli

(Włochy) pokonał Koreańcayka, Basta.

Włoch, jakkolwiek dostał dwa oetxxede-

nia za udenenie poniiej paaa, etniyuał

zwycięstwo!

W półfatsołe wagi koguciej Węgier,

Csik i Yenegss (Porte Rico) stoczyli

jednę a fiajpifkftiejatych walc turnieju

posrwijająe Mtupe raadko potykane na

ringach Światowych, Niektóre wyuumy

e*o»6w trwały po kilkadeieodęt seiniad>

Ssjrbkość «adawsnycii ciosów była

prawdę icipotuij««a, Wygrał Węfier, kłó

ry pram*łopwłoijnie auMde nsisiii isii

W drugim półfinale stoeaotw dużo siab-

es| walkę itd dowć mtarnym poeiasnie,

Włodi 2ktddos pokonał ffii^aa Do-

•MBMdta.

Po«a tym Antkiewicz o^tńaiSetył nam,

że satrddł ilę tupełaie, gdy

Angie oetmżeaie i wtedy wir Mat, ie

tyflt* wygrana praca wokaut «•>*• go

wetować. •

ISoćamawiamy - SsEbKsciiiyT X.

Awklewiei wlateiwfe tMnaeił silę ó*-

sów, a Jego adetsettla nie mfct« joś ta-

kiego efektu, jak to było jeaase przed

tokiem. Gdiiu odpcnvidda że po-

wodem

tef® tof ze AiAicvncz nt*

prmridłow« oderza, otwiet«J«e rękawiee.

Odbyły (At dalease półfinały. W pi«r*<

esytt półfinale

ws|i piótkowej Argen-

tyńczyk Nttnes pokonał 5b«pherda (Kd.

Afryka). Wilka na niesbyt dobtytn po

tlomie.

V wadze lekkiej Dreyer (FU. Afry*

ka)'wygrał t DtiAaMdem Wadem. Dań

etyk wykasywał dul| pnewagf toebaiec

»(, Jedftak Jak swykle bywało bokssray

południowo - afrykańscy sę

•MSdgdMe

faworyMwmi pnea tęóMm.
• drugim półfinale Belg Yitser* poko

nsł
czarnego Am NT*ITimlna Smitha, o

Amerykama dwukrotnie nucił Belga tM

deski. Wynik tego meesa jest skszida-

lleany, Kietwwnik istaeryksńrfaej droży-

ny oświadczył, ie jest to najbardziej fan

taetyesna decytja, jaki s&odcał w swym

iytfea, a byt Mhm 10 bil Uwała

on dalej, ie żaden s sędziów oUmpij-

skkb git ma pojęcia o bofaie.

W .półfinale wagi półśrednsej czarny

Amerykanin Herring pokonał nieznacz-

nie Afrykańczyka du Preza. W drugim

Czech Torma poeaątkowo miał dużą

przewagę nad Włochemj Ottawą, któ-

ry pokonał Cbychłę, ałe pod koniec wal

ki Włoch eoraa częściej dochodzi do

głosu i kootruje Tormę. Ostatecznie

Czedi wygrywa, ale bardzo nieżnaczziie.

Na tle Torzny Włoch wypadł bardzo do-

brze i teraz możemy stwierdzić, ie po.

rażka Chychły x Ottavię nie prsjnoti

Polekowi aupełińe ujoty.

W wadze średniej Węgier Papp pa-

konał Wic<ha Fontana. Węgier wal-

ezył tym razem mało inteligentnie,

poluiąc tylko na szczękę przeciwni-

ka. Młccb jednak krył się dobrze,

przetrzymał dwurundowe bombardo-

wanie, a w trzeciej rundzie Papp

bardzo spuchł.

W drugim półfinale tej samej wa-

gi, Irladczyk Mac Keon, który

niesłusznie wygrał z Francuzem Escu-

die spotkał się z Anglikiem Wrigh-

tem. Irlandczyk ub, roku w Dublinie

przs|rsł t Kolczyńskim.

Czwartkowa walka irlafidt£o*ai«

gielika ntlsiała do najl>ardtiej zacię-

tych w turnieju. Irlandczyk przypo-

minał Woźniakiewicza za jego do-

brych czasów, kiedy łodzianin bił,

jak karabin maszynowy. Wygrał ten

mecz fliezasltiienid Anglik. Jak się

po meczu okazało, Anglik ma złama-

ną rękę i jutro nie stanie do miki

z Pappem, tak, źe już w tej ebwili

wiadomo, ie Węgier «dobył sloty

medal.

Na ten temai opowiadają w kulua-

rach, źe jeden X kierowników wę-

gierskich zafoiył tię, ie joieli Papp

nie zdobędzie medalu, to skoczy w

ubraniu » do basenu pływackie-

go do wody. Niestety, tego widowi-

ska nie będziemy oglądali.

W pólcięSkiej Holmes (Australia)

po nisciskawtj i słabej Waloe wy-

grał te Scottem (Anglia). W dragiai

półfinale pidtldo*xwjrfifę£&s Szyjni?

Argentyńczyk, Cia pfaegjsł s prsjsd-

aiowo ilrykańczykitic Emłetcrn, gis

walczył dttio lepie), siś s Ssfmwtą..

to pMS|ran«j Argtttfńcgfk

•a ringu.

Finowie
dobrze
gimnasirkiif q mię

ĆZ5ri

LONDYN 1J.VIII (Tel. Wł.) - Ollmptjstte

konkurencje srimnMtyanw
zostały epofnlon* z po-

wodu złej pogody I rez-

peczęfy sfę dopiero w

etwerlok M sali Esrłs

Court zamiast na «twór.

tym stadionie w Wembley.
Defilada w której wzięło

udział 1« zespołów męskich I 11 kobiecych
poprzedziła konkurencjo obowiązkowe w

męskich ćwiczeniach zespołowymi,
Po 4 konkurencjach prowadzę:

1) Finlandia -

m.i pkt.
2) szwajcarie -

m .9 pM.
ł) Węgry «77,f pki
4) Francje — «77 pkt,
5) CSR — M4,1 pkt,
i) Wiochy — 144,1 pkt.

ćwiczenia kobiet w konkurenejl zetpo-

lowsj przyniosły zloty medal Szwecji —

«,» pkt,, 2) Węgry <1,7$ pkt., ^USA—

41,20 pkt., 4) Czachosowacja - tSJO pkt.,
1) Holandia - 41.SS pkt., 4) Wiochy —_

41,40 pkt.
Zawody obejmowały

no bet przyrięd**.

ćwiczenia dowot-

WAGA Pl&nKOWA
Antkiewlcs (Ml.)

Trańil' (PllV|Slńy)

Ariclle (Paru)

•eereasee (Oas.)

Zambano (Braz.)

Chringefiieks.)

• yosg-Maś.Ssf (Ker.)

Maii»M(lflipt)

fetmeali (fnsclry)

Cola* (P. Rico)

eendenee (Netw.)

Satrelo (Kanada)

Fani (Penja)

Msrtf* (jriefidie)

Uaeemany (A)

SbepMrd(Pld7Al^r

Oflsiro (hilsian)

Ameri (Troecje)

AMkfewIct (Pot)

A rei la (Pow)

i A wtk lelltdi (PM.)

.i
jyMaMltt Hy l

• MlSiaaMsdi

XwnbMM (BrM.)

twi«tbr)

.Wj

hflMill (Vtocbf)

Cetea (P, Rise)

•av ele (Keeeda)

Mertht (Irtoodls)

(MA Alf*)

| Mophoftf 0W. Ma)

I l^j^mm J """""

3oii»»ea(dSA)

lefcetON (MA)
łehasee (MA)

Ahres |«m«e.)

m

Ooslht (N. Zol.)

Atses (Ur»«w.)

Dallaii«'(Bs^s)

łłsiti (Atfootyae)

Bsteóedie) "|

*Idele Cetwiei (cyif)

Oshestł (Ubaa)

Nnm (AffiplyMi)

Vldela CesMlIe (CM) i

(A)

i Nmos (Argaehme) ^J

«J
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Czy Legia stoczy się nizei
Ostatni przegląd przed Jugosławia

na AKS nawet w... Łodzi.

Ruoh utrzyma się wprawdzie bez)

względu na wynik na drugie) pozy-

cji, jednak przegrana z Wartą na

własnym boisku będzie ostatecznym

potwierdzeniem załamania się druży-

ny, która tak pięknym marszem pię-

T RZEC1A niedziela ligowa randy jesiennej ma wyjątkowe zna-

CJtem *' M "
o»»» wyklarować nam ostatecznie sytuację w «Uł-

om ciężkiego «potkania z Jugosławią, Ma dać aam odpowiedź,
czy zaobserwowana ostatnio katastrofalna niemal ioima pewnych
zespołów jest łaktćm ustabilizowanym, a którego trzeba wysnuć

odpowiednie konsekwencje, czy też Jest to stan przejściowy, spo-

wodowany zbyt „gruntownym" odpoczynkiem, nieregularnym ży-
ciem i brakiem zaprawy. Dwa tygodnie treningu i należytego wży-

cia się w karby mogij wiele naprawić. Czy jednak dotknięci psy-

chicznym i fizycznym warem zdołali otrząsnąć się i narzucić so°

ble pewae wiązy dyscyplinarne — o tym przekonamy się wialnie

ezęściowo w niedzielę.

Największą niespodziankę sprawiła
w pierwszych powiosennych krokach

Tarnovia, którą uważano ogólnie za

przelotnego gościa w klasie ligowej.

Tarnoyia zdobyła bardzo cenne czte-

ry punkty na przeciwnikach czoło-

wej grupy, toteł może śmiało twier-

dzić, że spadły jej niby z nieba. Znaw

cy materii twierdzą, że sukcesy dru*!

*yny tarnowskiej nie są przypadkiem
leoz owocem solidnej pracy pod
okiem trenera, Waltera. Byłą by to

wielka złośliwość losu, gdyby właś-

nie nowa'drużyna Waltera zadała w

niedzielę zabójczy ciot starym wy-

chowankom tego samego trenera.

Mając pełne uznanie dla ambicji Tar-

aovii, obawiamy się jednak, te tym

razem nie „zdzierży".

TARNOWSKA PASSA

Wisła, u której gościć będzie w

Krakowie, znajduje się również na

krzywej grawitującej ku górze. Nau-

czona doświadczeniem innych, nie

pozwoli się zaskoczyć, a mając nic-

ałą defensywę i rutynowanego bram-J

karzą nie dopuśoi tak łatwo napast-

ników tarnowskich do głosu. Napad
krakowski nie jest wprawdzie cudem,
ale mając dobre oparcie o tylne for-

laacje zawsze jeszcze zdobędzie aię
na akeje, które mogą sprawić wiele

kłopotu nawet Barv/ińskiemu i jego

partnerowi. Będzie to dla reprezen

tacyjnego obrońcy tarnowskiego do-

bry egzamin, tym bardziej, ie Wspo-
wtiio-nia VopMihaRkie nie są ńajlep-

e. Łiesymy, sin pasaa Tarnovii tym

«rwie się, a gdyby uzyskała
w^aik 5 fissiaomry, zaczęlibyśmy wie-

-T\ .TKS eksmitowana z

krakowianom wówczas widoki aa tuk

ces będą korzystniejsze.

Cenimy wielce ambicję i zapał, Z

jakim walczy Widzew na straconej' mana, zwycięstwo Warty'leży w gra
-

pozycji, ale nie wystarczy to chyba n:cach możliwości.

ła się ku górze przez cały letni se-

zon, Chorzowianom nie będzie łatwo

przełamać zły okres, gdyż przeciw-
nik ich Warta przeżywa obecnie wy-

rafny renesans. Dla Warty byłoby

zwycięstwo na Śląsku równoznaczne

z nawiązaniem bezpośredniego kon-

taktu z grupą czołową i zachętą do

jeszcze większego wysiłku, celem zu-

pełnej rehabilitacji. Przypuszczamy,
że kapitan sportowy wybierze raczej

bliższy mu terenowo mecz Ruch —

Warta i być może, źe obserwacje te

odbiją się na obliczu najbliższej
prtzentacji państwowej. O ile w Ru-

chu me nastąpi jakaś decydująca prze

Motorzyści juz w Polsce
IV etap nie przyniósł wielkich zmian

Polonia warszawska wybiera się do

Rymera, który jest jednym z czte-

rech kandydatów do spadku. Polonia

na ostatnim meczu wykazywała lek- j
ką poprawę, czy siły jej wystarczą

w Rybniku, gdzie natkną się na prze-!
ciwnika walczącego o egzystencję?

Trzeci etap Maratonu Motocyklowego
rozegrał się na odcinkach Moraw na tra-

sie długoiel 450 km. Była Cr.a na ejół
niezbyt trudna, to teł lytuacja ogólna
uległą minimalnym zmianom. Dla Polaków

ulolyla tlę ona o tyle szczaillwls, i* nie

nabraliśmy żadnych nowych punktów kar-

nych (w konkurencji o Wielką Nerudę).
„Dorobek" nesz utrzymał się więc na

13-stce, która jak widać nie zawsze jeit
feralna. Zmieniła ile natomiast sytuacja
u Włochów, którzy powiększyli Ilość u-

Jamnych punktów na 424. Jeszcze gorzej
powiodło się Węgrom, wieczorem legity-
mowali się oni 120-ma' straconymi punk-
tami. ,

W grupie zespołów klubowych Okęcie I

(Kupczyk, iymlrtki, Markowski) poprawi-
ło o tyle swą pozycję, że nte tracąc ani i

jednego .punktu karnego (przesunęło slęj
z 12-ego na $.te miejsce. Okęcie miało

po llł-im etapie nadal fl p.

Zespół PKM również zaawansował. Ma

Jąc 201 punktów przeszedł z 15 na dzie-

wiąte miejsce.
Na pozycji lidera dokonała się zmiana

Prowadzący węgierski „Mogurl" utreelw

szy 20 punktów spadł na plęte miejsce
zostawiając prowadzenie Autoklubowl CSR1

oddział Nova Paka,, który obarczony Jes'|
tylko 5-ma punktami.

W konkurencji Sil Zbrojnych prowadził

cieskl SNB I 10« p. Nasze zespoły W li udział.

I II znajdowały tlę ns VII miejscu, mając:
496 p, karnych. j

Niewesoło przedstawiał się po łil-emj
etapie stan meczu Polska' — CSR z udzia-l

lem po 30 zawodników z kłżdajUrony.j
Z uwagi, ie wlalu Polaków odpadło, CSR'

prowadziło 1516:4.582 p.
Pierwsze punkty karne osłabiły pozy-

cję doskonałego Węgra Puhonyago. -

Włosi zgłosili się dn Komitatu Organi-
zacyjnego z oświadczaniem i* razygnu-

ją z dalszego udziału i nie przejadę już
na terytorium Polski. Komitet uznał cał-

kowicie argumenty Włochów, którzy stwler

dziwszy, że nie maję żadnych szans po-

stanowili zabrać się raczej do przygoto-
wań do szeiciodniówki/ w której biorę

Nie znajdziemy wśród nich olimpijczyków
Trzy dni misłrzosłw na basenie Wrocławia

ku 100 m w 1:21,5 (najlepszy powo/snty
czas w Po.'>ee). 2 - .równa Jest pewniejPływackie mistrzostwa Polski, których'

terensm brdzlo ocJ soboty do pon'e-|
działku Wrocław, nie wzbudzę dużegpi «za na 400 m.

zainteresowania wśród miłośników ,wlal-| Kaletowa, najświeższa rekordzlstka Pol

kiego sportu", pewne Jest bowiem, le' »kl, Jest zdaeydowaną faworytkę na 100

nie padnę rta nich nie tylko rekordy iwla- I 200 m st. klasycznym. Wójcicka znajdy

l;'/rila Bytftmsfca rta wszelkie

az«w*., .. utraty dalszych punktów,

łjarbarnia, wygrywając z ŁKS-em w

Łodzi potwierdziła swą opinię o dru-

żynie wielkich wzlotów 1 gwał-

townych upadków. Na własnym grun-

cie aie pozwoli zapewne odebrać so-

bie punktów.

GDZIE JEST KRES?

Z zalntereaowaniem oczekujemy po-

nownego występu Legii. Ciekawi je-

steśmy dokąd sięgają granice jej wy-

trzymałości moralnej. Bo, 2e kryzys
w drużynie wojskowe) ma też i pod-
łoże natury moralnej —

w to nikt

nie wątpi. ŁKS wybiera się do War-

szawy, nastawiony na zwycięstwo.
Dobrze będzie jeśli i druga strona po-

myśli o tego rodzaju możliwości i od-

powiednio nastroi się. W przeciwnym

wypadku zaskoczenia spowodować
może ponowne załamanie się i rezul-

tat nie lepszy, niż przed dwoma ty-

godniami, czy ostatniej niedzieli. ŁKS

nie należy do orłów, ale potrafi cza-

tami pokazać szpony. Atak łodzian

jest — prosimy nie obraiać tlę —

wariacki. Jeśli wejdzie w uderzenie,
to potrafi zdezorganizować przeciwni-

ka, a przy obecnym stanie psychicz-
nym Legionistów równało by aię to

aowej katastrofie,

ATUT CRACOVII

Nie jest to jednak jedyna rodzyn-
ka w ligowym cieście. Cracovia, li-

der tabeli, dumna jest ze twej rów-

nej postawy. Zobaczymy czy zachowa

|ą w niedzielę na boisku ZZK w Poz-

naniu. Będzie to poważny egzamin,
aa którym powinien by znaleić się

kapitan aportowy, którego pociągnie

jednak zapewne meca chorzowski.

Parpan, Jabłoński II, Rożankowskś II,

Bobula, z drugiej atrony — Białat wy-

magają kontroli. MecJ! poznański bę-
dzie doskonałym sprawdzianem rze-

czywistej formy Craoovii, Jeśli wró-
61

bogatsza o dwa punkty, wówczas

szanse jej utrzymania tię aa czele

aż do końca tą rzeczywiście poważ-

ta, ale nawet Polski. Najlepsi zawodnicy
w najlepszym razie osiągną wynik', która

mogłyby Im dać sukces w walce z... mi-

strzyniami olimpijskimi. W walce s ml*

strzaml dostaliby w skórę od kilkunastu
metrów do.. , kilku długoicl basenu.

Ten beznadziejny stan polskiego pły-
wactwa wymaga Jednak baczne) obserwa-

cji mistrzostw. Mamy przecie* zawodni*

ków młodych, którzy po nadaniu Im od-

powiedniego kierunku, osiągnęliby puy-

zwoite wyniki.

Zawodnicy tacy jak: Jabłoński, Boniec-

ki, ciężki czy Zimny maję przed sobą
przyszłość. Są oni znacznie lepsi nit w

roku ublagłym I w walkach o tytuły ode-

grają teraz poważniejszą rolę.

W stylu dowolnym zapowiadają się sta-

re pojedynki Ramola — Marchlewski. Nie

należy Jednak zapominać o Innych. Na

100 m niezłym czasem legitymuje się Fu-
dala — 1:05,4.

Od 200 m niebezpiecznym kojikUfentem
może byćCZupartkl, Wykazujący ostatnio

niezłą formę. Polonia bytomska wyna-

lazła sobie Gremlowsklego, który po kil-

ku startach legitymuje się na 400 m cza-

sem 5:11,2. Kto wie, czy Jsmu nie przy-

padnie w udziale tytuł mistrzowski.

Nie zanosi ilę na sensacje wiród klasy-
ków. Krauza pływa doić regularnie 200 m

w granicach 2:55, co Jest nieosiągalne'
dla reszty czołowych zawodników.

Znacznia ciskawszy przebieg powinna
mieć stumetrówka. Faworytem jest popra-

wiający ilę stale poznaniak Clehońskl.

Rrzed kilku tygodniami pokonał on zde-

cydowania rekordzistę Polski Szołtyska,
Krauzego I Langera H.

Najciekawszą walkę będziemy obserwo-

wali na 100 m st. grzbiet. Warszawianin

Jabłoński powinien zdobyć choć jeden
tytuł dla stolicy. Przyjdzie mu to nie bez

trudności, bo „stary wyga" Zemyr mło-

dy Wąs czy teł rewelacyjny mistrz zimo-

wy Kita nie wiole mu ustępują. Niespo
dzlankę m^ta tu zrobić I. Langer.

Najlepsza crawlistka polska Bemówna

nie wykazała się jeszcze dobrymi czasa-

ml na 100 m a najpoważniejsza jej rywal-
ka Liszkówna przepłynęła Jui w tym ro>

je się ostatnio w formie, która nie wróży
powtórzeniem sukcesu 1 mistrzostw zi-

mowych.
Na 100 m st. grzbietowym Jedynie Bu-

dzlszówna Jas! spacjallstką. Crawlistka
Nledzlalówna I iabkarka Kaletowa po-

winny walczyć między sobą o ll-gle mini-

se«. A może usłyszymy coś o Szymików-
nle.

Sztafety kobieco to pewny łup Pl.istn

gliwickiego; w męskich możliwe są nie-

spodzianki. W stylu dowolnym najlepsze
zespoły mają Pogoń, Katowice I Polonia

Bytom.
Gdyby faworytom naszym nie powiodło

się, będziemy bardzo zadowoleni. A ra-

dość nasza będzie tym większe, Im młod-

si będą triumfatorzy mistrzostw.

W trzecim etapie na 116 zawodników
c!o mety przybyło 107 z tego 79 bez

punktów karnych.
W próbie szyiketei na 1 km przy lot-

nym starcia I mecls uzyskano następująca
wyniki:

Do 125 eem. Słabo (Węgry) 88 kmg. na

„ Puchu",' 2) Longinl (Włochy) na Morinim,
3) Brun (Polska) na CZ (byt to pierwszy
zawodnik baz punktów karnych.

Do 250 ccm. Stanislav (CSR)'vha Jawie
114 kmg. — Do 350 ccm. Kupczyk (P) na

„ Trlumph" 112 kmg. — 500 cem, Markow-
ski (P) na „Trlumph" — klasa do 100 ccm

Sutner (CSR) na Harleyu 102 kmg.

JELENIA GÓRA, 12.VIII .48 r.

W dniu dzisiejszym wystartowali za-

wodnicy Międzynar. Marutamu Motocy-
klowego do IY kolejnego etapu Zlin"—

Jelenia Góra. Pierwsze 3 ciężkie etapy

przesclekcjosMtwały zawodników bardzo

silnie. Do Polaki wyjechała zaledwie po

łewa «pośród tych, którzy startowali

pieewasego dnia zawodów-Na szczęście
dzisiejszy etap, prowadzący ze Zlina

Zapowiedziany na 18 bm; We Wro- P«« Brno, Ołomuniec, Hradec i Lu-

clawiu mecz sparringowy reprezenta- bawkę, byl znacznie krótszy od dołych-
cji państwowej z reprezentacją Ślą-, czasowego, wynosił bowiem 390 km. Zna

ska nie dojdzie do skutku. Powodem' komita większość zawodników praefcyła
odwołania jest trudność w zestawie-j dobrze i tylko ndelicanl odpadali

niu drużyn, spowodowana udziałem M trasie. Wśród iridi znalazł oię rów-

zawodników w Igrzyskach Związkówj
nleł doskonale idący dotychczas Wę-

Zawodowych, które rozpoczyncja się! *' er Szabo.

już17bm,itrwaćbędądo22Ba. | poniewał w

dztóejszym tarów-

Zamiast meczu sparringowego PZPN 110 «"P 61
Czeelioalowacji, jak i zespół

postanowił zebrać p'łknrzy przewi- przebyli «as? bez

dzianych do reprezentacji w tpecjal-
1 P««J"6w karnych, sytuacja w kon&uren-

nym obozie w Otwocku względnie W
^

®
^^

Miratonu nie

Płocku, Lista uczestników ustalona

zostanie po obserwacji meczów Zwląz1
ków Zawodowych oraz spotkania

Wrocław
nie zobaczy
reprezentacji

Związkowego Polska — Jugosławia,
które odbędzie się w Warszawie 19

bm.

Gltoia dali radę
W piąiek walczą ze Szweciq

Atutem Wałoczerwonycb będzie

bardziej wyrównany zespół. Zarówno

między poszczególnymi zawodnikami,

-jak i formacjami defensywnymi a ata-

kiem nic ma s&yt wielkich odchyleń
w umiejętnościach i klasie. Pozwala

to na prowadzenie gry bardzie) jed-

nolitej. Inaczej ma tię tprawa u Ko-

lajtrzy. Mają oni w zttpole twym kil-

ka wybitniejszych {adnostek prxy in-

nych znacznie słabszych. Braki ta po*

krywają kolosalną ambicją i bojowo-

'cią, jeśli nie zabraknie Jej również

AKS bez bólu
wygrał
z Widzewem 3:0

tdD2 12.VIII (Tel. wł.). W maczu ligowym
AKS potrafił zaasakurować się odpowied-
nia Już w pierwszych minutach gry, aby
Widzew nie sprawił mu na własnym
boisku przykrej niespodzianki. Spotkanie
zakończyło się zwycięstwem Ślązaków w

stosunku 5:0 (2:0). Jeili się weimle pod
uwagę słabą grę Widzawa, w której w

80 procentach zawodnicy łódzcy ułatwili

raczej zadanie AKS-owi przez nledokład

ne podawanie piłek, wynik maezu ntle

ży uważać za skromny.

Drużyna łódzka Jedynie przez pierwsze
15 minut potrafiła nawiązać lównę walkę

przeciwnikiem I tan kwadrani meczu

byl najciekawszy. Później goicie epane

wali sytuację I Im bllłej było końca spot
kania tym bardziej wyraźną łtawala tię
przewaga w polu. Na drużynę Slązakdw
patrzyliśmy tym razem pod kątem spraw-

dzania formy kandydatów de reprezen- ,

ncjl Polski.

Janduda wolał widocznie uniknąć egza-

minu l przeniósł się na łrodek pomocy.

Mimo słabszej oczywiście gry na nowej
oozycji, Janduda wywiązał się zadowala-

jąco ze swego zadania i całkowicie «nie-

szkodliwi! małego zwinnsgo Cichockiego,
który w tym dniu był jednym z naj5|ab.
szych zawodników na boisku. Na lawej
pomocy Gajdzik nie miał trudnego zada-

nit. Grając spaee.klem, nie P^lł -

sat przeciwnikowi po polu, które byU
pod jego opieką. Kilka ładnych ra dów

przeprĆWadzII Barański. Zawodnik.wl te-

mu brak Jednak wykończenia.
W zespole gospodarzy tym razem nikt

specjalnie sl, nie wyrótnll, gdyż wKy.ey
grali bardzo słabo. Okazuje ilę, *•

"
•

°
ożna ciągło polegać Jedynie n» TM*'»

:i ambicji, e trzeba zakasać rękaltrćw i
1

- tyć się techniki I taktyki.
1 Sramkl dla zwycięzców zdobyli: Muszne

i l/j 2, Barański 1. Sędziował p. imudzlńskl

z Pomorze. Widzów ok. 4 tys. («•'•>.

LONDYN, 12,8. (Tel. wl.) - Jugo-
1

tławla — Wielka Brytania 3:1 (2)1).'
6ramki dla Jugosławii zdobyli Bo-!

bek, Wolf 1 Mitlc, dla W. Brytanii!
Donovan.

20,000 Anglików przeżywało cięż-
kie chwile podczaiCspotkańla"^ólflna-
łowgo w piłce nożnej między W. Bry

tanią 1 Jugosławią, Przeciwnicy bry-

tyjczyków nie zachwycili, a jednak

wygrali, i to wygrali zasłużenie. Mecz

odbywał tię w bardzo trudnych wa-

runkach, na ciężkim i śliskim boisku.

Anglicy liczyli w ciohości ducha

na zwycięstwo swe) reprezentacji,

tym bardziej, że śliski teren dawał

brytyjczykom, dzięki ich wyższości
technicznej nieznaczną przewagę, Ju-

gosłowianie jednak zadsmonstrowali

dobrą grę zespołową, podobną do

gry moskiewskiego Dynama, oraz bar!

dzo dokładne podania, którymi iasko|

czyli przeciwników. A gdy zdobylij

trzecią bramkę cofnęli prawie wszy-

stkich swych zawodników do tyłu, za-i

pewniając sobie w ten sposób wej-
ście do finału. |

W obu zespołach nie było wybit-

nych indywidualności. Wymienić jed-
nak należy bramkarza jugosłowiań-

skiego Szostaricza, który obronił wie

le niebticpiaoznych strzałów. |

W zwycięskim zespole najsłabiej

zagrała para obrońców, którzy wed-

ług opinii fachowców brytyjskich roz-

stawiali tię zbyt szeroko, odsłania-

jąc niebezpiecznie swą bramkę. Dla-

tego też Anglicy nie rokują Jugosła-
wii złotego medalu w finale ze Szwe-

dami, Sądzą oni, źe doskonałą piątka

ofensywna Skandynawów znajdzie

zbyt dużo luk w obronnym bloku Ju-

gosławii i wykorzysta je.

Grę rozpoczęła Jugosławia, mając
za sobą lekki wiatr, Z miejsca też Ju

gosłowianie ruszyli do ataku. Pierw-'

szą jednak okazję do zdobycia bram-

ki zaprzepaścił Wolf, który s ideal-

nej pozycji fatalnie spudłował.

Anglicy nie ograniczyli tlę tylko' bramkę. Wspaniałą
do obrony, leoz rozpoczęli serię kontr'

ataków. Ale napad ich wykazał duże

niezdecydowane pod bramką Jugo-
słowian i nie mógł zdobyć tlę na sku-

tecznym strzał.

BezBramkowy wynik atrzymaFsię
do 20 min., kiedy Bobek ostrym strza

łem zdobył prowadzenie. Bramkarz

angielski Allinden roblnsonował, zdo-

bi jednak tylko musnąć piłkę palca-
mi.

Krótko jednak cieszyli się Jugosło-
wianie prowadzeniem. Już w kilka-

naście sekund później atak angielski

zakończył gię celnym strzałem Dono-

vana. Stan meczu 1:1.

Wyrównanie nie tpetzyło Jugosło-
wian. Zaczęli znów naciskać i po 4

minutach, Wolf zdobył prowadzenie
2:1. Była to 25 min. meczu.

Do przerwy gra upłynęła na zmień

nych atakach, bez wyraźnej przewa-

gi jakiejkolwiek ze stron.

Po pauzie obraz gry był mniej wię-
csj ten tam. Jednak w 10 min. uda-

ło tię Jugosławii uiyskać trzecią

zmieniła tię.
Po wycofaniu się Włoch na 3 znśejscu

znalr/;!ł się Węgrzy, którzy «radli jui
dzisiaj 3 zawodników * drużyny naro-

dowej. Jedzie już tylko jeden, i co a

tym idzie, codziennie tlrierać będę 300

pkt. karnych.
Nie tylko członkowie nam>doweffi) tea-

mn polskiego, lecą również wszyscy za-

wodnicy polscy, którKy w tfcromnej nie-

stety Ikfcbie 13 wystartowali da dzisiej-
szego etapu, przebyli (o całkowicie bez

punktów karnych. Po 4 etapach MMM

obok wchodzących w skład teamu aa-

rodowejp: Brana, Dąbrowskiego i Jaif

wiozą przejął Mitio 1 będąc w peł- ko weki ego bea punktów karnych, tf też

nym biegu strzelił obok bramkarza i Polacy Utbamin!- s Okęcia i Paluch z

angielskiego, Polonii Bytom. Dotkonsłe dołychesaso-

Witlka Brytania miała kilka do- we wyniki tych 2<h kierowców tę iw-

rytyjczykom
zloty medal

centrę Michajło-

godnych sytuacji v do, zdobycia dal-

izyclr'1jramik, Dwtt'"łżflty wolne z'

niezbyt wielkiej odległości zostały j

jednak zmarnowase( zaś. wspaniała

okazja po rzucie rożnym zakończyła'
tlę wybiciem piłki z linii bramkowej
przez prawego pomocnika Jugosławii,

Ostatni kwadrans upłynął pod zna-

kiem ciągłego naporu bry tyjczyków.

Jugosłowianie jednak Zastosowali ty-

atem wzmocnionej defensywy, cofnę-
li pod własną bramkę niemal wszy-

stkich zawodników i dzięki temu zdo-

łali utrzymać wynik bez zmian.

że, trudności ,kwaterunkowe.
Pówltinle" zawodników .tia graalćy

było niezwykle tefdeczne. 1 " "

, Podkreślić trzeba, że zarówno dru-

źyna narodowa Czechosłowacji, jak i

Polski walczą * tobą bardzo Ktolę-
cis i trudno Jstt naprawdę powie-

dzieć, która z nich jeit leptzs,13 p.

karnych, ttraconyoh przez Żymlrtkie-
go, jeit to nafzwyklejtzy przypadek.
Defekt gumy w krytycznym momen-

cie, który przytrafił tię Żymlnklamu,
równie dobrze mógłby mieć miejtce n

Czschofłowaków.

Anglik i Holender
prowadzą
ostatnie mecze

LONDYN, 12.8 (TeŁ wŁ). Mianowa-

no już sędziów piłkarskich, którzy sę-

dziować będ$ mecze o 1 i 2 miejsce
oraz o 3 i 44e. Mecz finałowy Jugosła-
wia — Szwecja prowadzić będzie Ling
(W. Brytania), a jako sędziowie bocz-

ni występią Gauiba (Wiochy) i Ddafl-

Ral (Francja).

Mecs W. Brytania — Dania gaawa

dżii hędtiie von der Mcer (Holandie).
Na tcdsi&w (tocznych powołano M«b«

meda (Egipt) I Cempanl (Włochy).
Oba spotkania odbędę się w pi»tek,

13 bm. na atadionic Vembley.

Motylek
nowym

sśyśem!
LONDYN, 12.8. (Tel. wł.) - Kon-

gret Międzynarodowego Związku Pły-
wackiego (FINA) zakończył już twe

obrady. Przyniosły one kilka interesuj!'
cych zmian.

Przede wszystkiem po goręcej dysku*
sji, Kongres zdecydował na stwortenie

nowego stylu w pływaniu — „motylka"
i odgraniczenie ge od dawnego stylu

klasycznego — „żabki". W związka i

tym rekordy w stylu klasycznym, któ

re ustanowione zostały przy użycia «aw

tylka" zostaną anulowane. Odseparowa-
nie motylka od żabki prsyjęte testały
42 głosami przeciwka 31. Najgoręcej
oponowali przedstawiciele tFSA i Fran-

cji-

Z innych achwał wymienić należy
skasowanie skoków obowiązkowych, za-

równo w skokach a wieży, jak i s tram-

poliny. Kongres tdecydował, łe w kon-

kursach trampolinowych mężczyźni bę-
dę musieli oddawać 12 skoków dowol-

nych, kobiety zaś 10. W skokach s wie-

ży mężczyźni będą mieli prawo de 10

skoków, kobiety do ó.

Ponadto Kongres ustalił, że rekordy
świata 'notowane będę tylko na dystan-
sach popularnych. I tak w stylu dowol-

nym na 100, 200, 400, 500, 800 i 1.500

m oras 100, 220, 440, 500, 800 i 1.760

jardów, W stylu klasycsnym (ł«bca) na

100i200moraz100i200Jardów,w
stylu grzbietowym aa 100 I 200 a i

100 i 150 jardów.

Dystanse dla nowego stylu — «mo

\ tylfca" nie sostałj oa rasie wmIom.

Zobaczymy znane twarze
w turnie|u Związków Zawodowych

towalii: Jakubik (Skórzani — Garbar-

nia), rez. Wyrobek (Ruch — Chemi-

cy), Gędłek i Glinian (Cracovia Sa-

morzqdowey), rez. Pytlik (Rymer
Górnicy), Miller (PTC — Włókniarze),
Tarka (ZZK Poznań — Kolejarze), Su-

szczyk (Ruch — Chemicy), rez. Gajew-
ski (Rymer — Górnicy), Polka ł Bia-

łas (ZZK — Kolejarze), Nowak (Gar-
barnia — Skórzani). Różankowski II

(Cracovia —• Skórzani), Wiśniewski

(Pol. Bytom — Międz. Rada Kultury
Fit. i Sportu), rez. Anioła (ZZK —

Kolejarze), Kubicki (Ruch — Chemi-

cy).

W ćwierćfinałowych meczach piłkar-
skich w ramach Igrzysk Sportowych
Związków Zawodowych W dniu 17 bm.

na
1 stadionach Warszawy, Żyrardowa i

Łodzi, weźmie udział kilku zawodników

s reprezentacji państwowej, a mianowi-

cie w barwach Metalowców Janik z Po

goni Katolickiej, Samorządowców —-

Parpan, Jabłoński II i Bobula t Cracc

vii, Budowlanych —

. Janduda z AKS,
Chemików —• Przecherka, Cieślik i Al-

szer z Ruchu.

Rozgrywki półfinałowe odbędę się
godz. 17.30 w dniu 20 bm. na stadio-

nie ZWM Zryw na Woli i w Parku

Paderewskiego. Finał •— dnit 32 bm.

o godz. 18.00 na stadionie WP. W cza-

sie przerwy meczu odbędą się sztafety
4x100mkobieti4x400umęi'
czyzn.

Finał o trzecie i cswarts miejsce od-

będzie się 22 bm. o godz. 10.00 na Sta'

dionie WP.

W meczu reprezentacji Związków Za

wodowych Polski i Jugosławii w dniu

1» bm

CZEGO NIE GUBI&!

Komitet Organizacyjny Igrzysk Mim-

pijskłch posiada m. in. referat xagublo-
nych i odnalezionych rzeety, iw cztle

którego stoi 21-Ietnia Daphne Hiam. Po-

siada om interesujący zbiór. Znajduje
tif u> nim pantofle, pończochy, skarpet'
ki, płaszcze, a nawet sstuetne- uzę*

polskie swięaki będę reprezen- bienle.

KAŻDY SPORTOWIEC

musi przeczytać

„ODY OLIMPIJSKIE"
taSnMBaBaasaBaaeatuKaHMiaBBManaMM

Jarosława Iwaszkiewicza

Wyróinion* na XIV OlimpiccdsU
Wyd. Sp. Wydi. „WIEDZA" - Cmna 320.

Żąclać w fcaźdei księgarni
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Słowa prawdy Nurmiego
obnażajq sytuację sportu fińskiego

(OD WŁASNEGO KORESPONDENTA).

Sztokholm te sierpniu

Wraz z Francją (Jany Pujazon, Hansetme) noże Finlandia posy-

pać włosy popiołem i biadać atd otrąconym rajem. Zwycięstwo w

oszczepie Rautaraary, śpiewaka i gwiazdy łilmowej w jednej oso-

bie, drugie miejsce w tyczce — ot i cały Haski dorobek. Skrom-

ne żniwa, na tle dawnych bogatych zbiorów olimpijskich.

Paavo Nurmi w jednym z artykułów, zamieszczonych w prasie

iińskiej nie bawi się w chowanego. Niezrównany mistrz świata

rzuca swoim następcom bez ogródek prawdę w twarz. Posiachaj-

my co mówi.

RZUT ŁADNY, ALE...

*

f•

Angielka Ciarkę$ podczas rzut finaloice•

go. Oszczep wyszedł ładnie, ale niezbyt

daleko. Zawodniczka brytyjska nie ode-

grała
1

w finale oszczepu poważniejszej

roli.

Już w czasie eliminacji przed Lon-

dynem widziałem, że z naszymi długo-

dystansowcami nie jest dobrze. Trzymali

się sztywno jak kloce drewniane, to

też oświadczyłem krótko, że nie maj;

czego >-enkać w Londynie. Gdy spoglą-

dam wetevz muszę wyznać, że &aję się

zagorzałym pessymistą, mając na oku

nassą gwardię biegaczy. Nie posiadamy

tak doskonałego materiału fizycznego,

jak widzi się to w Szwecji. Moim zda-

niem, by wygrywać na arenie między-

narodowej potrzeba biegaczy o długich

nogach i temperamencie. Biegaczy, któ-

rych stać na to, by błyskawiczinic pod-

nieść tempo. Nasi dzisiejsi dystansowcy

są . ciosani z innego drzeiwa i w tym

tkwi tajemnica.

Nie wspominajcie o urnie, o Widem,

Issohołlo, SaLminereie a w. i . Wówczas

były inne czaisy. Przede wszystkim lek-

koatletyka nie osiągnęła jeszcze w in-

nych krajach tok wielkiej popularności

jak w Skandynawii. Poza tym dawniej-

sze generacje biegaczy były bardziej

twarde i mniej wymagające, niż dzi-

siejsi.

Nie mam zamiaru poruszać kwestii

metody treningowej względnie szukać

winowajców.' Nie potirwa długo, a w ga-

zetach naszych i tak rozwinie się szero-

ka i długa dyskusja, dlaczego tak się

stało i co zrobić, by w praystzłości za-

pobiec tego rodzaju pogromowi. Chciał-

bym stwierdzić tylko jedno: gdybym

miał dzisiaj o 30 lat miuej, zastosował

bym te same metody treningu, jakimi

posługiwałem się w czasie mojej karie-

ry. Wnioski z' tego może śofcac każdy

sam wysnuć. ', .....

W finiszu na 5000 i 10000 m nie było

ani jednego naszego zawodnika. Jedyny

człowiek,. którego mogliśmy wysłać do

ł>oju^ to 6tary Heino. Miał 6n do poko-

nostia na jrtemaateze" przeszkody: kon-

tuzje, niegodne dydcusje, w których star

mówił główny temat. Był przegrany
^

za
-

niin w ogóle znalazł aę na starcie. Są-

dzę, że sam zdawał sobie z tego sprawę.

Wierzył jednak w cuda. Ale w aporcie

nie dzieją się cuda. Istnieją tylko czaisy

a zegarki >nie kłamią.

Heino oszukiwał siebie samego
—

a

zresztą okłamywaliśmy się wszyscy. Są-

dzalisiny, że jesteśmy wciąż jeszcze po-

tężną nacją sportową, jak niegdyś, nie

zrozumieliśmy nauk i klęsk, jakimi

raczyli nas obficie Sziwedzi.

Sięgaliśmy wyżej, niż było nas stać.

Nasz sport wyszedł z brzegów. Zamiast

skoncentrować się na ćwiczeniach, do

których mamy fizyczne uzdolnienia,, roa-

proszkwwujeimy nasze siły".

Tyle Nurmi! Jest rzeczą ciekawą,' że

widki ten biegacz dofctwwołnde «stąpił

przed pięcioma laty ** stanowiska tre-

nera związkowego. Uważano, że metody

jege nie są dostatecznie nowoczesne

i aktualne. Miejsce jego zajął Armas

Valste, teoretyk i bardzo mądry pan.

Usiłował on stworzyć kombinację ze

szwedzkich i fińskich metod i — nie

udało suę. Dziś okazało się to wyraźnie.

Być może, że i Nurmi zbankrutował-

by. Jego metoda, twardy, wyczerpujący,

codzienny trening nie każdemu odpo-
idda. Młodzież fińska niczym nie róż-

ni się od młodzieży innych krajów: woli

ona za barwę niż męczące ascetyczne ży-

cie. By zostać Nurmioi, Haggesm czy

Zatopkiem potrzeba energii, która prze-

nosi góry, potrzeba ambicji, która nie

cofa się przed niczym. Tam gdzie brak

jest tych warunków nie ma też wyni-

ków ponad średnią normę.

Przykładem: Finlandia w roku 1948.

Włosi Teruzzi - Perona
wygrali finał kolarskich tandemów

LONDYN (Tel. wl.) — Slodlon kolarski w

Horno HIII był w środę 11 bm. Świadkiem
niezwykło emocjonujących spotkań w tan-

demach. 10-clotyslęczna publiczność ze

szczególnym zainteresowaniem obserwo-
wała zacięty pojedynek w spotkaniach
finałowych pomiędzy Anglią i Włochami.

0 pierwszym miejscu zadecydowało do-

piero trzecie spotkanie.

JAK BYŁO W ĆWIERĆFINAŁACH?
W pierwszym ćwierćfinale walczyła An-

glia (Harris i Bannister) z Holandią (Buch-
ly i van Gelder). Holendrzy wylosowali
wewnętrzny tor i prowadzili przez pierw-
sze 3 okrążenia. Po dzwonku, na 400 m

przed metą wysunęli sią na czoło Angli-
cy. Holendrzy nie zrezygnowali, i walczy-
li zaciekle o pierwsze miejsce, jednak bez

powodzenia. Pier-psi na mecie byli An-

glicy o długość roweru, w czasie 11,6 na

ostatnich 200 metrach.

W drugim ćwierćfinale spotkała się
Francja (Faye i Dron) z Danią (Andersen
1 Klamer). Wewnętrzny tor przypadł Fran-

cuzom, którzy utrzymali prowadzenie aż

do dzwonka, po którym na pierwsze miej-
sce wyszli Duńczycy. Na 100 m przed me-

tą Francuzi świetnie zaszpurtowali, wy-

szli na czoło i wygrali o pół długości w

11 9.

W trzecim ćwierćfinale Szwajcaria (Roth

I Aoberll) spotkało się z USA (Thompson
i Stillea). Na plorwszym torze uplasowali
się Szwajcarzy, którzy w ciągu 3 okrążeń
nie byli zupełnie zagrożeni. Przed dzwon-
kiem Amerykanie walcząc zawzięcie pró-
bowali zaatakować, afe bez powodzenia
i Szwajcarzy zwyciężyli o długość w sła-

bym czasie 12 sek.
Ostatni ćwierfinał: Włochy (Teruzzi, Pe-

rona) — Belgia (van Chil, Hauw). Belgo-
wie wylosowali wewnętrzny tor I prowa-

wadzili do polowy drugiego okrążenia.
Tutaj prowadzenie objęli Wfosi, ale po

dzwonku Belgowie znowu znaleźli s
;
ęna

pierwszym miejscu. Na ostatnich 2C0 m

Włosi zaatakowali, minęli Belgów i wy-

grali z przewagą kilku długości w dosko-

nałym czasie 11,2 .

PÓŁFINAŁY

W pierwszym półfinale Anglicy wyloso-
wali Francuzów. Mając wewnętrzny ter An-

glicy nie śpieszyli się prowadząc, ate

czujnie obserwowali swych przeciwników.
Na ostatnim okrążeniu Francuzi próbowa-
li atakować, ale nie udało im się i AisgK-
cy zwyciężyli o długość w 11,4.

W drugim półfinale Szwajcarzy, raając
wewnętrzny tor, jechali ostrożnie i pro-

wadzili aż do trzeciego okrążenia, w któ-

rym inicjatywę objęli Włosi, wyprzedza-
jąc przeciwników o długość roweru.

NA TRASIE MARATONU

Krótko po maratonu, stawkę prowadził Francuz Josset (Nr. 262) przed Argentyńczykiem Cuizenem (Nr. 234).

Za nimi biegnie Nr. 260 — sławny długodystansowiec fiński Hietanen

Zapowiadali, ale...
Ra/crl^ifrze liez miejsc i

LONDYN, 12.8 (Tel. wł.).
^

Regaty kajaków

się nie udało
bez z#««fzeii

Na torze regatowym
dokończono walki jachtów
12.8 (Tel. wł.) . Olimpij-

skie regaty jachtowe,

ciągnąc® się od tygod-

nia, zakończyły, się w

dniu 12 bm. siódmymi

kolejnymi eliminacjami.

W ostatnim .dniu że-

glarze doczekali się pięk

nej pogody. W poszczególnych klasach

klasyfikacja była następująca:

Swallow — 1) W. Brytania — 5679,

2) Portugalia — 5625, 3) USA — 4352,

4) Szwecja — 3342, 5) Dania — 2935, 6)

Włochy — 2893.

Dragon — 1) Norwegia — 4746 , 2)

Szwecja — 4621, 3) Dania — 4223, 4)

W. Brytania — 3943 , 5) Włochy—3366,

6) Finlandia 3057. | LONDYN, 12 .8 (Tel. vlł.) . Hokeiści

Fire Fly - 1) Dania 5543; 2) USA • indii obronii; tytuł mistrza olimpij-

5408; 3) Hplandia 5204; 4) Szwecja | skiego, W finałowym spotkaniu wy-

4803; 5) Kanada 4735; 6) Urugwaj 4rajj bez ,wjękSZych.trudów z..Anglią
40 19, i 4:0 (2:0).' W meczu o trzecie miejsce

Star - 1) USA 5828; 2) Kuba 4849; Pakistan Holandia osiągnięto wy-
1 '

* nik remisowy 1:1 (1:6-. .

WARUNKI PRENUMERATY i ^

piątek 13 bm odbędzie się pj-
mieilęcinio xl }5._ | wtórzenie meczu, decydującego o brą-
Wpiacać wyłącznie na adres Admlnistra- zowym medalu.

3) Holandia 4731; 4) W. Brytania 4372;

5) Włochy 4370; 6) Portugalia 4272. j

,,6'm" — 1) USA 5472; 2) Ąrgen-'

tyna 5120; 3) Szwecja 4033; 4) Nor-

wegia 3217; 5) Belgia 2752; 6) W. Bry

tanik'2721.

W godzinę po ogłoszeniu wyników

Włosi złożyli protest przeciwko wy-

nikom' w klasie "Swallow.

Hindusi
niepokonani
w hokeju ziemnym

cii — Warszawa, ul. Mokotowska 3

„Przegląd Sportowy", konto P. K . O. MttI

CENY OGtOSZEft
xa 1 mm vr lekścio szerokości Jedne)

szpalty — 80 xl.
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ZAWODOWI KALOStARZE

Amerykanie są najlepszymi graczami

w koszykówkę, ale o dziwo, na• turnię-

}"- olimpijskim nie było wcale sędziów

z USA. Tajemnica ich nieobecności jęst

bardzo prosta. W Ameryce wszyscy sę-

dziowie ,koszykówki są zawodowcami i

Tamizie rozpoczęły się

w czasie ulewnego de-

szczu, co wpłynęło na

obniżenie wyników. Nie

jest to jednak tłuma-

czenie dla naszych ka-

który wypadli słabiej, niż

zapowiadali. Polacy w pierwszym

dniu zadowolili się 7-ym miejscem w

jedynkach i 10-ym w dwójkach. Siód-

me miejsce stało się udziałem Sobie-

raja w wyścigu na 10 km. Na 1000 m

naszemu mistrzowi też się, nie po-

szczęściło. Uplasował się na pierw-

szym miejscu... ale za tymi, którzy

weszli do finału.

, Regaty kajakowe odbyły się pod

znakiem' sukcesów państw skandy-

nawskich. Szwecja, Norwegia, Finlan-

dia i Dania górują wyraźnie nad resz-

tą konkurentów. Dobrze wypadli Cze-

si, których reprezentanci dostali się

do finału.

Regaty rozpoczęły się w środę od

wyścigu dwójek, w których startowa-

ła osada polska Matłoka — Jeżew-

ski. Osady startowały co 30 sekund.

KLASYFIKACJA;

(Akerlond1. Szwecja (Akerlond, Wetersroem) —

4<:8»,4
I. Norwegia (Maithicer, Kestby)—46:44,8
I. Finlandia (Akęlson, Biocrkloof)—44:48,2
4. Dania — 47:17,5
5. Węgry — 47:33,1
<. Holandia — 47-

Polaków wyprzedały jeszcze: CSR,

Belgia i Austria. Czas naszej dwójki

48:25,6. Za Polakami znaleźli się:

Szwajcarzy, Francuzi, USA, Kanadyj-

czycy i Luksemburczycy. '

W wyścigu kanadyjek na 10.000 m

niespodziewany sukces odniósł Ca-

per (CSR). Czech już po 1.500 m

miał pół minuty przewagi i wygrał

biorą przeciętnie ze .mees -J0fdpltfrow. | bezkonkurencyjnie z tą przewagą.

Jako zaivodowcy nie nięgli sędziować Amerykanin, Hamens, po połowie dy

podczas Igrzysk: stansu zrezygnował z zamiaru gonie-

nia Czecha, ograniczając się tylko do

pilnowania srebrnego medalu.

1. Caper (CSR) — «2:05,2
2. Hamens (USA) — <2:40,4
I. Lane (Kanada) — 64:55,3
4. Argcntin (Francja) — ¢6:44,2
5. Anderson (Szwecja) — <7:26,1

Bardzo ciekawe zakończenie miał wy-

ścig jedynek na kajakach na 10.000 m,

w którym startował Sobieraj. Bezkon-

kurencyjny był tu Szwed Frediikson. O

następne miejsca rozgorzała zacięta wal-

ka, która doprowadziła do zupełnego

wyczerpania sił zawodników. Wicemistrz

olimpijski Wires (Fin.) po przybyciu

na metę wywrócił się z kajakiem do wo

dy. Na ratunek pośpieszył mu Duńczyk,
Dietlefsen. Szamotanie ich zakończył do

piero kierownik drużyny amerykańskiej,

wyciągając obydwu z wody. Tej walki

z żywiołem nie widział jednak Sobieraj,

który przybył na metę w sporej odleg-

łości m czołówką.

KLASYFIKACJA:

1. Fredriksen (Szwecja) — 50:47,7
2. Wires (Finlandia) — 51:18,2
3. Skado (Norwegia) — 51:35,4
4. Dietlefsen (Francja) — 51:54,2
5. Eborhondt (Francja) — 52:07,6
6. Bolbeldijk (Holandia) — 52:17

7. Sobieraj (Polska) — 52:15,2

W dwójkach kanadyjek na 10.. .a

reprezentanci USA po pierwszorzędnym

starcie prowadzili zdecydowanie przed

Czechosłowacją, za którą tuż, tuż zinaj.

dowali się Francuzi. Ok . 2000 m przed

metą Czesi uciekli od swych prześla-

dowców.

KLASYFIKACJA:

1. USA (Łysak, Machnowsky) — 55:50,4
2. CSR (Havel, Pecha) — 57:38,5 i

3. Francja (Drousard, Gandiel) — 58:00,8
4. Austria — 58:59,5
5. Kanada — 57:48,4

6. Szwecja — <3:34,4

Parnie rozegrały pierwsze przedboje

w eliminacjach na 500 m. Cztery pierw-

sze z każdego wyścigu dostały się do fi-

nału. W pierwszym triumfowała Czasz-

ka, Kostalova 2:39,6, przed Seino (Finl.)
— 2:41,7 , van Mackę (Belg.) 2:44,7

i Vautain (Fr.) — 2:45,2: Znacznie lep-

sze czasy osiągnięto w drugiej elimina-

cji. Do finału dostały się: ififf (Dan.)
— 2:32,2, Vainderanke (HoL) — 2:35,4 ,

Schwindl (Austria) — 2:35,7 i Banhal-

mi (Węgry) — 2:37,5 .

W przedboje w jedynkach mężczyzn

na 1.000 m dały następujące rezultaty:

Fredriksen (Szw.) — 4:51,9 , Akerfeld

(Fiml.) — 4:52,0 , Piemman (Austria)
— 4:52,2, Vandera (CSR) — .4:52,8. So

bieraj trafił na znacznie silniejszy przed

bój i przybył na metę'piąty ((pierwszy,

który nie kwalifikuje się do finału!).

Zwyciężył: Amdesrsen (Dania) — 4:40,9 .

Przed Polakiem znaleźli się jeszcze:

Guldbrandsen (Norw.) — 4:45,4 , Eber-

hardt (Fr.) — 4:45,5, Vandergrose (H.)
— 4:46,2 .

Przedboje dwójek na 1.000 m wyeli-

minowały następującą ósemkę finali-

stów: Finlandię, Węgry, CSR i Kanadę

z pierwszego oraz Danię, Norwegię, Ho-

landię i Szwecję z drugiego, w którym

startowali Polacy, zajmując miejsce

ósme.

Finał kanadyjek podwójnych na 1.000

m wygrali Czesi Braska i Huban —

5:07,1, przed amerykańskimi Polakami

Łysakiem i MachnowskSm — 5:08,2, 3)

Francja — 5:15,2, 4) Kanada — 5:20,7 ,

5) Austria, 6) Szwecja.

Dwójki kajaków na 1.000 m: 1) Szwe

cja (Berglund i Klingstróem) •— 4:07,3 ,

2) Dania — 4:07,5, 3) Finlandia —

4:08,3, 4) Norwega, 5) CSR, 6) Holan-

dia.

Misitrz jedynek na 10.000 m osiągnął

drugi sukces zwyciężając bezapelacyjnie

i na 1.000 m: 1) Fredriksson (Szwecja)
— 4:33,2, 2) Andersen (Dania) —

4:39,5 , 3) Eberliardt (Francja)—4:41,4 ,

4) Oulbrandśen (Norw.) — 4:41,7 , 5)

van der Kroft (Hol.) — 4:43,5 , 6)

Akerfeld (Finl.) — 4:44,2.

Wśród pań triumfowała Dunka IŁoff

przed Seimo (Finl.) , Banfaldi (Węgry)
Schwindl (Austria).

Szwajcarzy powtórnie wysunęli się m

cioto, zdobywając przewagę jednej ,dh».
gości. „Zgnlewalo" to Jednak Włochów,
którzy spurlująe znów. wyminęli tandasa -

szwajcarski i wygrali o długość w 11J.

EMOCJONUJĄCY FINAŁ

W findie o pierwsze miejsce zadecyd»-
wało dopiero trzecie spotkanie. W plam-
szym Anglicy pokonali Włochów. Wło*

wylosowali wewnętrzny tor i szybko r»-

szyli ze startu. Anglicy, nie dali im uciec
i trzymali się za nimi. Na początku 4-go ••

okrążenia Anglicy zaatakowali landem
włoski i wyszli na czoło wśród huraga-
nowych oklasków i okrzyków publiczno-

Na ostatnich 200 m Włosi zawzięci»
walcząc usiłowali minąć przeciwników,
ale Anglicy zwiększyli tempo I wygra*
w doskonałym czasie 11,1.

Drugie spotkanie przyniosło dla odrai*-

ny zwycięstwo Włochom. Prowadź??! • A»-

glicy aż do 4-go okrążenia, w którym
Włosi objęli prowadzenie i wygrali- » t

długości, pomimo wysiłków Anglików.
Czas 11,3.

-Wobec tego, że Anglicy i Włosi nie*
PO 1 zwycięstwie, • pierwszym atvejwM
miało zadecydować trzecie «potkanie/ «

którym rozegrała 3ię wspaniała wsfta.
Jeszcze na ostatnich 200 n zwycięstw»'
było tajemnicą. Poprowadzili Anglicy,
ale obu tandemom ni» śpieszyło sią I ża-

den z nich jeszcze nie próbował wafti.
Na 4-ym okrążeniu Anglicy cięgle pro-

wadzili, ale tutaj Włosi wspaniałym spin*
tern minęli ich. Anglicy nie dali za wy-

graną i wśród ogłuszających dopingSw
widzów znaleźli się na pierwszym miej-
scu. Na ostatnich 200 m Włosi zaatakowa-
li. Publiczność powstała ze swych miejsc
Do mety pozostało' jeszcze tylko 100 ra.

Włosi zrównali się . z Anglikami a tui

przed metę zdobyli się na piękny wysi-
łek i zwyciężyli ledwie o centymetry

11,6.

Złoty medal dostał się parze włoskiej,
Teruzzi ma 24 lata a z zawodu Jest me-

chanikiem z Mediolanu. Towarzysz Jego,
20-letni Perona jest pracownikiem sr prze-

myśle metalowym w północnych Wło-
szech.

O TKZECIE MIEJSCE

W'finale o trzecie miejsce Francja dwa-
krotnie pokonała Szwajcarie, zdobywając
brązowy medal. Szczególnie emocjonują-
ce było drugie spotkanie, w którym
Szwajcarzy, wystartowali pierwsi, ale po

pierwszym okrążeniu Francuzi- objęli pro-

wadzenie. Na trzecim okrążeniu - Szwajca-
rzy minęli Francuzów,, ci jednak w ostat-

nim okrążeniu powtórnie znaleźli się na

czole i nie oddali już prowadzenia aż do

mety zwyciężając o długość'roweru.

LONDYN, 12 .8 (Tel. wł j. Etaal wy-

ścigu kolarskiego na czas sa .dystan-

sie 1.000 in zakończył się naslępoja-

cymi wynikami:

1) Dupont (Francja) — 1:13,5, 2) Ni-

hant (feeigia) — 1:143. 3) Godwin

(W. Brytania) — 1:15, 4) Fłickigar

(Szwajcaria) — 1:15,3 , 5) Schandorif

(Dania) — lsł5,5 , 6) Pattersón (Au-

stralia) _ 1:15,7 .

MOŻE MA RACJI

Nie wszyscy rodzice załamują ręce

na wieść o porażkach swych pociech rza

Olimpiadzie. Papa znanego florecisty

franatsldego tFOrioli ucieszył się-naicet,

że jego synek przegrał finałotcą walkę

z Suchanem, również Francuzem.

— Dobrze się stało. Smyk ma dopie-

ro 19 lat. Olimpiada te 1952 roku bę-

dzie sato jego wyłącznym popise--

Zobaczymy, poczekamy

Dźwięjał
MU/ichnifłoz

LONDYN 12.VIII (Tel. wł.) — Trzy nowo

rekordy olimpijskie po-

bili dźwigacie ciężarów
na zakończenie

-

:mt-

strzostw. Lepsze wyniki
od starych rekordów, u-

zyskali nie tyikb" zwy-

cięzcy, ale. eó-jest god-
ne podkreślenia;. zdc*-

bywcy srebrnych l brą-
zowych medali. Wartość nowych rekordów
traci jednak wiele, gdy porówna się . je
z wynikami zawodników radzieckich./

Na przykład rekord Stańczyka (USA) w

rwaniu — 130 kg — jest o 10 kg słabszy
od światowego rekordu Nowaka (ZSRR).

Podczas dźwigania nie odbyJo się bez

wypadku. Duńczyk Moritze zwichnął sobie

łopatkę i wycofał się z konkurencji. Po-

tudniowo-Afrykańczyk Elan, startujący w

barwach W. Brytanii, dostał w czasie za-

wodów ataku wyrostka robaczkowego = i
odwieziono go do szpitala.

Klasą dla siebie był w wadze, ciężkiej
murzyn amerykański Daves, którego od-

najbliższego przeciwnika dzieliło 27,5 kg:

WAGA ŚREDNIA
1) Spellman (USA) — 389 .5 eg

2) Georg (USA). —' .382;5 kg
3) Kim (Korea) — 380 kg
4) El Touni (Egipt)...
5) Grattón (Kanada)
6) Boufadou (Francja)

WAGA P6ŁCUE1KA

1) Stańczyk (USA) — 413[.5 kg
2) Sakata (USA) 380 -kg ~

3) Magnusson (Szwecja) — 37S itg
4) Debout (Francja) — 370 kg "

5) Forke (Argentyna) — 367 ,5 -kg
6) Varraleau (Kanada) — 365:'kg

WAGA CIĘ2KA
1) Davis (USA) > — 452,5 kg
2). Szymański; (USA) T 425Vk9

3) Kąrite.. (Holandia) 1
— 4tzi|TbB

4) Knlght .(W... Brytania) t — 385' kg
5) Mustafa (Egipt) — 385 kg !

: 6) Pettersen (Dania) — 382,5 kg
W wypadke uzyskania przez kitka za-

wodników tego samego rezultata,. o,-ko-
lejności decydował? .'waga poszczegól-
nych konkurentów. Lżejszemu przyziiawa-,
no lepszą -lokatę.:


