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Walki bokserskie rozwijajq się normalnie
^i

•ti

Karol Hoffman daje przykład młodym
WIELKA sensacją przedpołudnio-

wych zawodów lekkoatletycznych

na Igrzyskach Związkowych była poraż-

ka Wajsówny w rzucie dyskiem. Wajsów

na pcizybyła na stadion prosto z podró-

ży. Pojedynek rekordzistki Polski z Do

brzańską był bardzo ciekawy. W pierw-

szych rzutach lepsza była Wajsówna re

gularnie rzucająca w granicach 38 m. W

praedostatniej kolejce Dobrzańska po.

stawiła wszystko na jedną kartę i naj'

większe jej marzenie spełniło się. Poko-

nała Wa jsównę o 73 cm. Pozostałe za-

wwdniczki w rancie dyskiem osiągnęły

Bard?» dobry rezaftał osiągnęła w

pchnięciu kulę Bregulanka. Startująca

po dłuższej przerwie reprezentanka Pol

ski Cieślewiczówna zadowoliła się dal-

szym ;miejscem, ijfiespodzianką jest dru-

gie miejsce Pankówny, jak i trzecie

7\aezykówny. Sześć zawodniczek prze-

kroczył* granicę 10 m, co świadczy o wy

sokim poziomie tej konkurencji.

Przedbiegi 100-metrówki nie przynio-

sły żadnych niespodzianek. Słomczew-

ska, Gębolisówna, Milanowa, Hejducka,

Brodzkówna zakwalifikowały się do pół-

finałów bez trudu. Z zawodniczek, któ-

re zajęły drugie miejsce najlepiej spi-

sały się Wajsówna, Gburkówna i Kału-

Wielkie nadzieje na dobry wynik mia

no podczas skoku w dal. Adamczyk już

w pierwszym skoku osiągnął 705. Skoń-

czyło się nies' ;ty tylko na nadziejach.

Zryty przez dziesiątki skoczków rozbieg

nie pozwalał Adamczykowi na osiągnię-

cie lepszego rezultatu. To też mając za-

pewnione pierwsze miejsce zrezygnował

on ze skoków finałowych. Niespodzian-

ką w skoku w dal było trzecie miejsce

mistrza Polski Kiszki. Pokonał go po-

za Adamczykiem Kuźmicki skaczący re

gulaznie około 6,70. Przedwojenny re-

prezentant Polski Hoffman Karol po-

pr&u4sj się w każdej kolejce i ostatecz-

nie wylądował na czwartym miejscu.

Niezły rezultat osiągnął nieznany Szy-

guła. Potwierdził swe wyniki uzyskiwa-

ne na prowincji Woliński. Rewelacje w

rodzaju Skwarka, który z Zamościa nie-

pokoił już wynikami 6,62 zawiodły.

Adamczyk doskonale spisał się w He-

gu na 110 ni przez płotki. Nie zwalił

(Ciąg dalszy na str. 3 -ej)

ustraiia prowadzi 2sO

Bardzo słaby poziom obserwowaliśmy

w przedbiegach 80 m przez płotki. Jedy-

nie Gościniakówna rnłrtda zawodniczka

% Pomorza ma przed sobą wielką przysz

Jeść. Najlepszy czas osiągnęła Mitan, po-

kąsając, że wciąż znajduje się w dobrej

faimie.

Picrwseą konkurencją dla mężczyzn

był rzut młodem. Przedwojenny repre-

zentant Polski Kocot zwyciężył bezape-

lacyjnie z wynikiem mało odbiegającym

•d rezultatów, jakie uzyskiwał przed

wojną. Pozostali finaliści osiągnęli rów

niei niezłe wyniki. Stary mistrz Więc-

kowski wywalczył sobie drugie miejsce

przed rewelacyjnie
-

rzucająeym na Ślą-
ska Kozubkiem.

NOWY JORK (Obsł. wł.) . W Bosto-

nie rozpoczęły się finałowe spdfkamie

iniędizystrefowe o puchar Davis'a między

zwycięzcą strefy amerykańskiej—Austra-

lią i finalistą strefy europejskiej — Cze

chosłowacją.

W pierwszym dniu meczu Australijczy

cy wygrali obie gry pojedyncze i pro-

wadzą w stosunku 2:0.

Mecz rozpoczęło spotkanie mistrza

Australii Quistra z drugą rakietą Cze-

chosłowacji Cernikiem. Pierwszego seta

Cernik gra bardzo nerwowo i nieregu-

larnie i przegrywa 2:6. Set trwał 23 mi-

nuty. W drufim — walka jest bardzo

zażarta, jednak Quist jest w dalszym cią

Dwa spotkania
zapaśników
z Węgrami

Polski Związek Atletyczny otrzymał

od GUKF pozwolenie na przeprowadze-

nie dwuch meczów zapaśniczych z Wę-

grami. Pierwsze spotkanie Budapeszt —

Wrocław odbędzie się 11 września we

Wrocławiu, drugie «ś Budapeszt —

Warszawa 14 września w Warszawie.

gu lepszy i wygrywa 13:11. Trzeci set

był już tylko formalnością, Au;-ralijcz.»k

wygrał go w ciągu 12 minut w stosunki »

6:0. |
W drugiej grze mistrz Czechosłowacji

Drobny spotkał się z Australijczykiem

Sidwellem. Spotkanie zakończyło się po

3-godziimej grze zwycięstwem Australij-

czyka w stosunku 6:3, 6:2, 9:11, 14:12.

Punktację Igrzysk
Zw. Zaw.

1) Kolejarze

2) Włókniarze

3) Górnicy

4) Międzyzw.

5) Spółdzielcy .

6) Metalowcy

'7) Budowlani

8) Cukrownicy

9) Odzieżowcy

10) Chemicy

11) Pocztowcy

12) Samprząd.

13) Skórzani

14) Leśnicy

15) Naftowcy

pkt.
— 193

— 145

— 136

— 135

— 133

— 124

— 93

— 59

— 54

— 47

— 37

— 30

— 20

-r 11

— 6

Fragment z defilady w dniu otwarcia Igrzysk. Przed trybunami/ głównymi maszeruje czoło kolumny Cukrowników

Cukrowników prowadzi b. olimpijczyk i rekordzista Polski w lekkoatletyce, fliniakowski (pierwszy na lewo obok

obywatela z tetika)

Prezentacja drużyn piłkarskich Związków Zawodo,vych Jugosławii i Polski pr*d meczem rozegranym 19 bm na stadionie W. P w Warszawie. W głębi tłumy wi*ów i olbrzymie emblematy po.

wteacgólnyćh polskich Zuięzków Zawodowych. Po lewej stronic drużyna goi<£, po prawej polska reprezentacja Im.Zm. Sto ją od lewej: Wyrobek, bramkarz rezerwo^, Gędłek, Tarka, Glunas, Gru.

wm^ot *«r, Cebtdet, JNhr, Gmjdgik, Potk* Wiśniewski (tut adj(cm bn* Nowaka)

Jugosłowianie
przyjeżdżają
w niewiele
z sędzici kłopot

Polski Związek Piłki Nożnej otrzy-

mał z Belgradu wiadomość, żc reprezen-

tacja piłkarska wyjeżdża w piątek wie-

czorem. Wynika stąd, iż Jugosłowianie

przyjadą do Warszawy w niedzielę ra-

no.

Pewna komplikacja powstała z sędzią.

Zaproszony p. Iliescu nie przyjedzie,

gdyż Rumuński Związek odtelegrafow.ił,

że w myśl protokółuC?) sędziować ma

Czechośłowak. Telegraficzne zaproszenie

skierowane do Pragi, pozostało' jak do-

tąd bez odpowiedzi.

PZPN nie ponosi winy, gdyż nie wia-

domo, kto, gdzie i kiedy o'.rzyi^i:i! trgo

rodzaju-protokół. Wydaje się, że Igrzy-

ska Bałkańsko-środkowo-europejskie wy-

magają reorganizacji, • gdyż do tej pory

są one prowadzone bardzo po „familij-

nemu".

dzień igrzysk

Związków Zawodowych
Sobota, Jest przedostatnim dniem I

Igrzysk Związkowców — oto program |
dnia:

godz. 10 — 12i1«—Ił:Lekko-

atletyka na stadionie W. P.

godz. 10 — li'siatkówka i szczypio>-
niak — półfinały,
godz. 10 — 12i1«—18pływanie—
finały, • V.
oodi. 10 . 15i-14 — 1?- zapasy

—

finały, .

-

godz. 15.50 — 1» boks — półfinały,
, godz. 10 — 14I.IB — 20 gimnastyka

i podnoszenie eiąiarów, ...

-

godz. U — 17 koszykówka — półfi-
nały,

W nledzlalf 22 bm.. finały w« wszyst-
kich konkurencjach oraz

"

uroczysto
zamknięcia''Igrzysk na stadionie W. P.
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Ćwierćfinały na lepszym
Brak szybkości wadą większości pięściarzy

Z pośród wielu imprez Igrzysk Zw. Zaw. największą niewątpli-
wie popularnością cieszy się obok piłki nożnej — boks.- P iątko wie

ćwierćfinały znów zapełniły tryb-my 1 wielu zawodnikók reprezen-

tujących nne dyscypliny sportu trzeba było przez megafony paro-

krotnie zapraszać by opuścili trybuny i stawili się do swych kon-

kurencji. Bo_też walki ćwierćfinałowe stały już na nieco wyższym

poziomie niż ^czwartkowe liminecje.

etrował, jak dotąd, Trzęsę wski, który
był zbyt wolny i mało celny w cicsach.

Również nie mógł zachwycić Cebulafc.

Nie dziwimy się jednak, gdyż zdajemy
sobie Ejwaivf, że jest to dopiero począ-

tek sezonu.

W półśrediiiej Borcowdd (Spółcfe.)
znokautował w 2 r. SzczepfowwAiego
(Odzież.). Nim to się stało — zwycięzca
otrzymał dwa ostrzeżenia za nieczyste

Z ósemki much, którą oglądaliśmy ma gaz, i kondycję. Poza tym umie już
w walkach w piątek najlepsze wra- to i owo — trochę jest za gorący. Na-

żenie zrobił Karger. Być może, że • trafił na silny i niespodziewany opór ciosy.
nieco jest przesadzona legenda, jaka | twardego Ciupka (Cukrownicy), co zu-J Grądkow=ki (BudowL) wygrał gładko
jui wokół jego osoby żaczęł* krążyć, pełnie widocznie detonowało. Jest to z Maciejczykiem (Chemicy). Grądkow-

niemniej jest to pięściarz zaawanso- charakterystyczny rys u obiecujących ski nie stracił szybkiego refleksu, a je-
Wany o niezłej kondycji. Jego prze- pięściarzy, którzy mieli mało spotkań «Igo ciosy miały niemal przedwojenną
ciwnik robił co mógł, jednak zwycię- przeciwnikami klasowymi. Przyzwycza-' precyzję. Maciejczyk zaprezentował się
stwo Włókniarza było b. przekony- jeni do łatwych zwycięstw na słabeusza- dobrze — jest to ambitny zawodnik, po-

lujące. Przy dobrej dalszej opiece mi, przy natrafieniu niespodziewanego siadający mocne uderzenie z prawej.
Karger powinien zrobić jeszcze po-' oporu tracą kontenans. Brzózce trzeba j Paliński (Cukr.), po zażartej walce

stępy tylko, czy utrzyma łię w mu- teraz dswać silnych przeciwników —, wygrał ze Stynałem (Samorząd.), • Jani-

szej?. ! będzie z niego pigśriarz jeśli go życie i szewski (Mipdzyzw.) niespodziewanie
Reszta walk tej wagi była raczej złe towarzystwo nie popsują. j uległ Michalakowi .(Góm.) . Michalak

blada. Razi zbytnia powolność wszy- Grzywocz walczył lepiej ale nie za- [ walczył spokojnie i celnie bił prostymi,
stkich chłopców. To duży minus. Wal chwycił. W czwartej koguciej sędziowie' Janiszewski natomiast siraół głowę; a-

ka W wadze muszej powinna być przyznali zwycięstwo Stanikowskiemu tokował zbył chaotycznie i odkrywał sif

błyskawicznie szybka. Brak kondy- widocznie za to, ie był agresywniejszy, i niebezpiecznie. Nadto Michalak pokajał

cji? Może złe wzory? Obawa, przed lepszym bokserem od Kurowskiego nie

3-cią rundą? Bokser o ambicjach jest.

pięściarza pewnej klasyf bez szybko-
ści daleko nie dojedzie. Nad szybko-

ścią trzeba pracować, dużo praco-

wać, ciągle pracować.

BEZMYŚLNY KLEIN

Kiedy w pierwszej walce'koguciej na

ring weszli Klein (Kolejarze) i Kujawa

(Spółdzielcy), ktoś obok mnie stojący
orzekł: „Kujawa wysiadka" i to w 1-ej
rundzie". Tak nie było. Kujawa o ład-

nej sylwetce boksera nie uląkł się groź-

nych sierpów przeciwnika. Przeczekał

parę huraganowych ataków 1 przystąpił
do destrukcyjnej roboty, która w rczul-

SZARPANINA

dużo bogatszy repertuar ciosów niż Ja-

niszewski.

W średniej Kossowski (Budowl.) bea

większego trudu wygrał z Mafii arakiem

(Chcra.) . Trzpsowski (Włókn.) wypunk-
W piórkowej ćwierćfinałów nie było.! tował Rajskiego (Kolejarze). Praea

Odbędą się odrazu półfinały w sobotę.' dwie pierwtze rundy obaj bokserzy wal-

Przeszliśmy tedy do wagi lekkiej i za-' czyli bardzo ostrożnie, może nawet ebyt
raz na początku z ubolewaniem mufie- ofŁ-ożnie. W trzeciej obaj dużo trzy-

liśmy przez 3 rundy oglądać szarpaninę mają i rzadko trafiają się wzajemnie.
Krysiaka z b. prymitywnym Kowalskim. Spodnie miało charakter wyrównany.

Fa'aln'y boks. Nic wicie lepiej było w

następnej parze z tym jedynie, że suro-

wy jcBzcr.e Kottas ma rzeczywiście pie-

kielnego „kopa". Wyglądało, początko-
wo, że jego przeciwnik Maciejczyk za-

raz wyleci z ringu lub uśnie na długo.
Cóż kiedy Kottas nie bardzo umie tra-

tacie dała mu supełnie wyraźne i dość, f]a{ na punkt. Jeśli posiądzie tę sztukę,

wysokie zwycięstwo punktowe. W 3-ej
rundzie Klein oberwał porządne lanie

pod którym uginały mu się nogi. Ten

krępy niewątpliwie silny cliło pak nie

umie nic poza silnym biciem. Tok przy-

najmniej wypadło te wczoraj.

DOBRA KONDYCJA

Po drugim
dniu Igrzysk

szykuje się groźny lekki.

Skończyło się na dyskwalifikacji Ma-

clejezyka (po 2 ostrzeżeniach) za bicie

przegubem. Bardzo elueznie.

UWAGA NA STEFANIAKA

RapKM
c

wmorząd.) wygrał t, Kurką
(Górnicy) po walce nieciekawej bez hi-

storii. Ccbulak (Cukrownicy) wygrał z

Posmowskim (Mipdzyw.) w 3 r. przez

t. k. o. W drugim starciu. Posmowsld

już był dwukrotnie na deskach do „9".

W półciężkiej, po zapasach w kiep-
skim stylu, Bork (Leśn:) nieznacznie

wygrał z Kulusiewiezem (Wlókn.).

Pewnego rodzaju sensacją była poraż-

ka obiecującego Urbaniaka JMet.), któ-

rjf w 2 r. otrzymał dość przypadkowy
cios i powędrował na dętki. Wprawdzie
Urbaniak wstał przed upływem 10-ciu

fkund, ale sędzia odesłał go do rogu,

Stefaniak byl o głowę wyższy od • co wywołało niepotrzebny protest pu-

, krępego, silnie zbudowanego Zov<*mbi-, blicznolci. Jesteśmy zdania, ie lepiej
Znacznie więcej podobał eię Brzózka jta jvie jwlnl,i{ potężnych bi- j przerwać walkę nawet za wcześnie, niż

(Chemicy) w drugiej koguciej. Chłopak
1 i umirjęłnie wykorzy- j nnrałać zawodnika na nicbezpieczeń-

«tjwl swe dłtiżeze ramiouin. Przyjemnie! stwo. •
11

*

było 'pMrzcć na proste łotUiiinuio, które

okadzały w miejtcu Zorcmbtkn. Tak by-,
ło w 1 r. wygranej nieznsemie przez

Stefnininko. Drugą wysrał już wyżej,
a w trr.c-e .icj memrl zdemolował Zorem-

b"<i:n', który znpóćno chciał atakować

dołem.

Sfccfmniak zdał r sam in dobrze. To

J]
tiat

^wwuwy
^

łmeJ5gentay ; ,pfrkojnv.
U efekt, który jeszcze spodnie-[ z k,m mu WJ.pK,ll!e walozyć

je: zaciekawienie wynikami walk

Rudzki (Spółdz.) „męczył się" przez

prawie trzy rundy ze słabym Kołodziej-
skim (Spoż.) i wreszcie znokautował go

pod koniec walki. Niestety od czasów

głośnego zwycięstwa w Łodzi nad Za-

górskim — Rudzki nie poczynił ład-

nych postępów technicznych.

Kaczmarek (Chem.) został w pierw-
szej rundzie znokaatowany przez Pełe-

roka (Górn.).

W wadze ciężkiej nie doszło do po-

wtórzenia walki Klimecki — Zmorzyli-
ski, gdy pomorzanin nie stawił się na

ring.

Flisikov.tki (Spółdz.) wygrał wysoko
na punkty ze Skwarą (Met.). Wydaje

się nam, ie Flisi&kowftki, gdy nabierze

więcej wagi i zmężnieje, będzie dobrym
bokserem kategoi^ ciężkiej. Posiada on

niewątpliwie jui niezłą technikę, ale ro

nsjważniejese i talent.

Klimecki bardzo energicznie walczył
z Białkiem (Samorząd) _

i już po pół
minucie wygrał przes t. k. o.

Stec (Chem.) zwyciężył Drabkowskie-

go (Bud.). Ogólnie spodziewano się, ie

walka będzie krócka i Drabkowski pad-
nie pod ciosami piotrkowianina. Tak

Mobilizacja i kontredans bokserów
grzęd mistrzostwami drużynowymi w Łodzi

PO
rozpoczęcia drużynowych, mi- kiewioz, pozyskanie eks-LKS-iaków Sta-

strzorfw pięściarskich okręgu łódz- kiAa i Nuwadciła przyczai Aę takż8
kieso pozostaje dwa tygodnie, a do U* do pednieeienia wartości Zrywu, który,

chwili przygotowania uczestniczących w!znów pokum się e zdobycie tytułu mi.

mistrzostwach zespołów otoczone sę ta- strzowskiego.

jemnicą. Wiadomo jednak, że w stown-j ŁKS nie traktuje odejicia Niewedzi.

ku dó ubiegłego roku zmiany będą po-jła i Stasiaka jako osłabienia. Ostatecz.
WBjne- j nie z Niewadrilein stale kierownictw».

| miało kłopoty, a Stasiak wykazyw.ał wio»,
V ciągu nejbtoazych dni doWme

^ ^^ ^^

forriię. V wadzc mi|

szej Kamiński-jest niewątpliwie lepszym
pięściarzem, niż Stasiak, to też w tej

zostaną wszystkie formalnaśct związane
i połączeniem klubów związku aewodowe

go Włókniarzy: Tęczy, Zjednoczonych i , .. ,. . . -m
_

.

°. ... . .. „ kstegont liAa nie powstome. W <sę>
Wuny a może rowmez Yictorn. Powsta- ,, . ... . . . , ..

_

, . „„„ . . !kiej ŻyŁs w lokalnej konkurencji potia.
ły w ten epoeob RKS Włókniarz dvspo-: , . . w „J -i

. , , , tft * powodeemem zastępie Niewadzil».
noirac bę-fcie bardzo «ln? ósemką bok-.
j« _ ,., „ , . mistrza Polski z gocy emocjona-

serska. Oparta na sacieiecie Tęczy, d«; . . ,

m., . . . |n oe ewentualnym zetknięciem się w

zyoa Włókniarza wzmocniona zostanie 7 ,,, , . ,
• ringu byłych kolegow klubowych i od-

Kargierecn w muszej (dawniej Zjednn.
czone), Stanikowskim w koguciej i Kaw

czyńskim w piórkowej (Wizna) i ewen-

tuałnie Knbaaiewiczcn w półciężkiej M*U

Stefaniakiem (Victoria) w lekkiej.

daje wtęfeese ;«ance Żylioowi.

Pisarski bynejmniej, nie «ezygnow»!
* kariery zawciadczej. Trenuje już ad

iniesiąea i n»pcivno ' będzie znów jci
nym z filarów drużyny.

Czwartym pretendentem do mistrzówWłókniarz dyspobować więc będzie
nie tylko dobrym, wyrównanym pier,-^ fiiega t5,uła jegt Co^cor-

szym «aroiturem, ale będzie miał tow^ ^ ^^^

nie
^^

ttlei wartościowe rezerwy. Osłetnio po-j wielŁich zrailm w zespolej ńt kł6rej pi?

zyskany dla łodzian 13-Iefan Bam-I^^ p(M.zyn:l; niew5tpli^e
ber, utalentowany pięściarz wagi półcięż j p(>3tęj,y g^ m3| v„£l2.y5&ie ^^e

kiej. Trener Włókniarzy Gacncarsk za-1 cbj?cie
^^^

wśród cię&ich, Braói.

powiadał przed miesiącem, ie jeżeli do- Kj^
^

powiriicn ^Mwać putótó-,v swv«

stanie tego chłopca w swoje ręce, j w koguciej, a jeet je«cse Ba.

ni z niego w ciągu roku znEkom^ego [ Maciejak, Scibut, którzy nepe^

się jednak nie stelo, warszawianin uległ. | no nie będą wdziewać rskawic na p>
ale na punkty i stoczył Zupełnie dobrą! Tęcza była jui w roku ubiegłym gruz j radę.

walkę, wykazując niezłą kondycję i wiol} rjw«l««n mfełrza Pol*i ŁKS-u . Wj Te cztery zespoły stoczą wyrównaa*

ką ambicje. Stecowi brak ciągle rutyny. I ty» 'Włókniarz stanie rif poważ- wałkę, tym bardziej zaciętą, że dwie

Nie umie on ieprcr.e „iść za ciosem i

wykorzystywać dla siebie dogodne sy-

tuacje.

laskóła (Włókn.) przeszedł do półfi-
nałów walkowerem, ponieważ Chyln

(Skórzani) zrezygnował z walki.

K. G.

nym kandydtłem

białoozerwońych.

W tajemnicy przygotowują się do

mistrzostw Zrywiacy. W minionym se-

zeeie z tnidem walczyli oni o egzysten-

cję w klasie A, ale w tegorocznych mi-

e&rgostwech wystąpią w znacznie wamoc-

r,innym składtie. Wreca na ring Wożnła

zdetronizowanie pieewwe drużyny awansują do ligi-.bok-

serskiej. A kto me chciałby znaleźć się
wśród elity polskiego pśęśckustwa!
Jest joszcze za wcześnie na omanśanie

szane, wartość zespołów 'ujawnią pierw*
'Łt spotkania, które wyznaczone zostały
na 5-ga wntednie.

W. K.

A WODY w podnoszeniu

na boisku i nasilenie tych walk. i

Słabeusze odpadli to pierwszym |
dniu w sicie eliminacji —

w dra-

kim musieli się zmierzyć ze sobą

silniejsi. Trzeba pylo więc skupić i

uwagę, zaciąć zęby — walczyć.
Jest to nieodparty urok sportu. |

I oto w powodzi walk różnych

w półfinale; ale kichy ?o nie by! — mu-

sisięir !,
m liczyć.

RADEMACHER NA GAZIE l

W ostatniej lekkiej Rsdemaclier ra-

czył uuw.yć na Kazimierczuka (ma też

ci as) b. ostro. Oczywiście techniką prze*

ważał znaczsue. Ciosy obustronnie sy-

dyscyplin sportu padają niezłe lub
^

fię gprto> w 2 r> 51l37fik oberwał

dobre wyniki, jako efekt rywali-svcz,kę
^

ie nogi
^ ^

nim

zacji i cołaz silniejszej konkuren- . ugic.ły 0^al)f po tym choć nad,

cji. Kibice biegają z jednego boi-

ska, na drugie. Moment emocjo-
nalny uozrasta. Oblicza się szanse

swoich barw, możliwości zdobycia
punktów — bo one właśnie stają
się teraz, już w ćwierćfinałach,
istotne i uchwytne.

Zmniejsza się liczba walczących
na boisku, zwiększa ilość obserwa

torów, będąci/ch jednak nadal na

prawach zawodnika. Wyłania się
konieczność seczególnie dużej dy-

scypliny, na którą powinny zwró-

cić uwagę kierownictwa poszcze-

gólnych Związków. Unikniemy
wówczas niepotrzebnego pałętania
się i obijania, które tylko przeszka
dza. Pamiętajmy, mamy da czy-

nienia 2 ilością 6000 ludzi, z któ-

rych już tylko nie wielki odsetek

staje nadal w szranki, reszta ma

Aużo wolnego czasu.

Sądzimy, że rozumieją to wszy-

scy. że ci- wszyscy, którzy wzięli
ttdział w Igrzyskach, sami potra-

fią znaleźć właściwe dla siebie

miejsce, karnie podporządkowując
się zarządzenioms Niech zresztą

dopingują swoich, niech ich tachę
cają do wzmożonego, dalszego wy-

siłku, niech potęgują moment ry-

tealhacji, niech stoją zwartym
murem za swoim znakiem i za

swoimi barwami.

Dziś w trzecim dniu walk, kie-

dy coraz to zmniejsza się zastęp

startujących na boisku czy rin-

gu
— pozostali niech zwartym 7co-

ł«tn otoesą swoich, • dodając łm

bodźca do ztciększenta wysiłkir. do

maksimum, niech czuwają nad vi~

mi, niech patrzą, o także niech, sie
vcz«. (sg)

rnbin-1 miną. Dobra technika ratowała

sytuację. Pod koniec osłabił kolejarza.
Wygrał zdecydowanie.

A oło wyniki ćwierćfinałów w wa-

gach : "

»

Musza:

1. Lindner (społywcy) na pkt Krajew-
eltdogo (Chemicy).

2. Sylwester (Cukr.) na pkt Tyńskie-

go (Budowlani).
3. Karger (Włókniarze) pkt. Majcher-

czyta (Górnicy).
4. Górawdd (Metal) pkt, Smaczyń-

fkiego (Samorząd).

KopicUt
1. Kujawa (Spółdzielcy) pkt. Kleina

(Kolejarze).
2. Brzóska (Chemicy) pkt Giupfca

(Cukrownicy).
3. Grzywocz (Górnicy) pkt. Rudnera

(Metal.).
4. Starakowski (Włókniarze) pkt. Ku-

rowskiego (Samorząd).

Lefcka: •

L Krysiak (Chemicy)
skiego (Leśnicy).

5. Kottas (Samorząd)
ciejeżyka (Odzież).

S. Stefaniak (Włókniarze)
rciubika (Górnicy).

4. Radentacher (Metal.) pkt,
mierczaka, (Kólejaree).

(Sg)

POZIOM walk poczynając od kute

gorii póllrcdniej nie byl zbyt wy

soki — ale nie byl teł słaby. Jest dość

charakterysłycaio, że naogół repr wento,

wali się lepiej młodzi zawodnicy; «lało

•znani, niż rutynowani „starzy" bokse-

rzy. Tak np. dość bladą foraę zademon [września.

Mś& wwaiCMąj
w półfinałach?

Dziś « godz. 15.30 odbędą się na kor

tach Legii bokserskie walki pó!fina!o-\
we.

Spotkają się:
musza: LInder (Spoi.) — Sylwester

(Cukr.),

Karger (Włókn.) — Gorawski (Met),
kogucia: Kujawa (Spółdz.) — Brzó-

ska (Chemicy),

Grzywoea (Góm.) — Stamikowski

(Włókn.),
piórkowa: Matloch (Góm.) — Pan-

ke (Spółdz.),
Borowski (Chtm.) — Tyrsła (Bud.),
lekka: Krysiak (Chem.) — Kolta-:

(Samorząd.),
Stefaniak (Włókn.) — Rad«nache.r

(Met.);

pulśrcdnia: Borcowski (Spółdz.) —

Grądkowski (Cudowi.),
Palińfkl (Ctikr.) — Michalak (Górn.)
średnia: Koe»ow«ki (Budowl.) —

Tr«ęsoivski (Włókń.),
Ccbulak (Cukr.) — Rapocs (Samorz.)

półciężka: Bork (Leśn.) — Szcsyplu-
ki (Kol.),

Rudzki (Spółdz.) — Paterok (Góm.)

ciężka: Flisikowski (Spółdz. — Kli-

mecki (Spoż.),
Stec (Chemicy) — Jc&óła (Włókn.).

0

'/^J, nie ograniczyły się tylko do samych
walk. Poprzedziła je lekcja poglądowa,
a dzięki ltrółkiej prelekcji prezesa

PZA, Wacława Ziółkowskiego publicz-
ność z tym większym zainteresowaniem

śledziła prsebieg bojów. Zawody obej-
mowały trójbój olimpujski, który pole-

ga na wyciskaniu, rwaniu i podrzucania

oburącz. Objaśnienia precesa Zió&o^r*

aińego uzupełnione były demonstracją

pctMcrególnych konkurencji trójboju

piuez je-dmego z zawodników, przy czym

witkowie midi tu o&ację do tapeana-

nid się zarówno z prawidłowymi, jak
1 nieprawidłowymi wykonywaniami ćwi-

czeń.

W zawodach wzifłe wdział kilku mi-

strzów i rekordzistów Poliki, jak: Gło-

wacki, Niedziela, Sadowski, Witucki

i Dojnowici. Dwaj oetatni przybyli nie-
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rwali i podnosili obtirqcz
ciężarów dawno de Polski, prty czjrn pienrtay

z Francji, dragi C Estonii. Rzece SZOK-

gó-lna, że francuz" WitncŁi reprezen-

tuje sowiecką szkołę, zaś „EstończyŁ**
Daino-wićz' — amerykŁięką. Obie azko]y
są dobre a różnica' polega' na tym,' że

według szkoły sowieckiej zawo-daik prty

wyciskaniu i. podrzucaniu ciężaru trzy-

ma nogi razem, natomiast sposób ame-

rykański polega na tym, że w obu wy-

pa*lŁ:Bch i«w«dnik wyrzuca nagi do

przodu lub w bok.

Warto dodać, ie nasi krajowi zewod-

ńicy wiele skorzystali zarówno ad Wi-

tuckiego, jak i Dajnowicza.

Zdaniem pręt Psa PZA poziom zawo-

dów w podnoszeniu cięAarów na Igrzy-
skach Sportowych Zżwiętków Zawodo-

wych był średni. Prezes Ziułkow&i

tpodiiiwał się, ie padną reiiordy pol-

ski, a Jeżeli to nie nastąpiło, tłumaczyć

pkt. Kewal-

dyskwał. Ma

pkt. Zo.

Kaal-

W niedzielę

posiedzenie komisji

PaZaBa

W niedzielę dnia 22 bm. a godz. lG-ej
w Watwawie w lokalu WOZB odbędzie
się posiedzenie Komisji Statutowe • Re-

gulaminowej PZB {.wybranej na walnym
zgromadzeniu PZB w Poznaniu). Po-

rządek posiedzenia będzie następujący:

1) poprawki «atutowe (wferat p. Ma.

B»«*y).
2) amiany regulaminu dotycsąee ant.

ttraoeftw drużynowych i indywidualnych
Polaki (referat prouea Prendowtklego),

3) popjawki regulaminowe struktury

spraw •fdr.iowskieli (referat p. Łauke<

dreya),
' 4) ustalenie lkty (projekt) nowych

wlftds na Wahic Zgrotnadscitie PZB,
5) tMtslenle teclinic»nego «posobti

przeniesienia agend PZB • Poznania ilo

Waessawy.
Przeniesienie PZB do Warszawy na-

stąpi po Walnym Zgromadzeniu (29 bm.

w Poznaniu) przypuszczalnie dnia 15

Za dużo brutalności
u panów szczajpi orna strtaw

W dwóch meczach ćwierćfinałowych Bramki dla Kolejarzy zdobyli: Kulik 1

ezczypiomiaka wyniki były następują- Pasoń po 5, Helfeier — 3, Lampe i Muf-

ce: Budowlani — Mipdzyzw. 18:2 ka po 1. Dla pcJęomanych: Antek, Łat-

(10:1), Metalowcy — Skórzani 9:7 ka, Kurpiński i Libera po 1.

W eobełę (potkają się w półfinałami

W pierwszym meczu Budowlani mieli
zdccydoiv-aną przewagę nad wvoimi pfae-
ciwnikami. Jest to se&pół składający
z najlepszych ligowych drużyn Wąekicfi,
AKS i Chrobrego. Po przerwie gra by-
ła obustronnie brutalna, a Thiel I mu-

siał opuścić boisko wfcutek kontuzji.
Bramkami podzielili cię dla zwycięz-
ców: Thiel II — 7, Thiel I — 1, Klik—

5,Langoae—4iGawal—1,dlapo-
kopanych Wolfram 2.

Wynik meczu Metalowcy — Skórami

był niMpodzianką. Obie drużyny cade-
momtrewały grę z «połową. W Skórza-
nych Knops za nicepoętowe zaeowanie

się eostał osunięty z boiska. W zespole
Metalowców grali l"4ctni zawodnicy
wtród których wyróżnił się Kubieeek
i bracia Chroba. Bramki dla Metalow-
ców zdobyli: Kubiezek — 5, -Górnik
— 2 i Wiko» oraz Potyka — po 1. Dla
Slićrzunych: Knopt — 3, Piotrowricł
— 2, Sudiankt i Dolegała — po 1,
. Sanwrsqdotuey — Spółdtitlcy 20:«

(5:2). Bramkami dis zwycięscy podzlt.
Uli się: Wipcck — 5, Cieślik —. 3, Rest-

cki, BełkowskI po 1, dla pokonanych:
SiAcr.uk i Karpiński po ], Olejłłik, Si-
dełko i Pietrck po 2. Mec,* b>ł brutal-

ny te Mrony Swiiorzątk^eów, co miało
ten skutel., że na ho.icko musiano wzy.

,wać pogotowie ratunkowe dla Jednego
i ciężej kmuuzjftwanych zawodrtików.

Kolejarze — Górnicy 15:4 (6:3). Był
to właściwie mecz bez „historii", w któ-

rym Kolejarze wykazali dułą przewagę.

Samorządowcy i Kolejarzami
ey a Budowlanymi.

Metalów

mtf iókul
w WsKvss^wie

Lokal PoWticgo Zwiąaku Bokeenkie-

go w Waneoawie będzie się majdował

przy ul. Rozbrat 26. W-tym samym «ma

chu znajduje się eala spcrtova Central-

nego Ośrodka Kultury. Fizycanej, która

moie pomieścić 900 widzów. W wli tej

ppzypaeecsalnic będą się odbywały
ntniejsie me«ze bokserckie.

EMOCJE MOTOCYKLOWE

NA ŹU2LU W RADOMIU

MitcnfcaAców Radotnią ocaskują w

niedłsklę emocje na finałowym maefli

ligi iuWowej. Na Madlónte Broni «pot-
ha ją ile o godz. 16 dwa warszawskie kia-

by PKM i Okęcie orne wśeMcopoliW KM

z Jtawncaa.

Wasywkla 3 kluby »meWlbew«ły u«.j-

lepszych ewałeh tailoweóW do decydu-
jącoj rozgrywki i tok w zespole PKM

tfnitują: Dobtoweki. Wąsikowrisi i Chlft

bicz, barw. Okęcia będąsbronili: Mo-

rawski, Zenderowski i Markowski. KM

Rawicz zaś prsysyła do Radomin trój-
k«: Nowacki, SefcaMci i Sralesewtki.

naleśy słymi waniriiani, w jakich odby-
wały aię zawwdy. Zaworłnrui labi ótwao

tą jptBcsbrEeń, a wcjies deraeni impreza

odbywała się w ciacnej i diK-wncj sali.

.,. IgrEj-flia Sportowe ' 2.3⁄4 ---d«ły PZA

sprawdzian do amontowaoia sJiładu

prezwftaeji Pokki na Igrayrica BaScań-

skie, które edbfdą się w Budapeszcie
w październiku. PZA zamierza powołać
na obóz po 3 eawc-tituków z kaidych
a 6 wag, aby przy okazji odnieSi rów-

nież korzyść i inni zawodnicy. De

Igrsy«ik Bałkańskich JtSt jeszcze wpraw-

dzie daleko, ale prezes PZA na pod&a-
•w'" wyników europejdiich twierdzi, że

Polska w Budapeazcie nie zajmie gaf
siego miejsca, niż drugie.

Wynika w podnosccrwu cięłarów były

następujące (wyciekanie, iwanie, pod-

rzut):

Weg* kogucia: 1) Kacaanarczyk (Gór-

nicy) 65 kg, 70 kg, 9® kg, rasem 223 kg.

2) Gloivacla (Międzyzw.) 70 — 60 —•

87,5 razem 217,5 kg — 3) Ścigała (Met.)

<52,5 — 62,5 — 82,5 razem 207,5 kg.

Waga piórkowa: 1) Niedziela

(Metal.) 75 — 75 — 100 raaem 250 kg.
2) Junkert (GórnO 67,5 — 65 — 65 ra-

zem 217,5 kg — 3) Sobecik (Chem;)|

62,5 — 62,5 — 85 razem 210 kg—

4) Kupczyk (ZZK) 60 — 62,5 — 85

razem 207,5 kg.

Waga lekka: 1) Herck (Metal.) 75 —

80 — 100 raaem 255 kg — 2) Kraków*

ski (ZZK) 65 — 80 — 95 rcaem 24«

kg — 3) Słowik (Góm.) 75 — 70 — W

razem 235 kg — 4) Cer«ń (Bnd.) 70 —

67^ — 95 razem 232,5 kg.

JFaga średnia: 1) Sadowski (Bud.)'
90—95 — 110 razem 292,5 kg —

2) Szklorz (Metal.) 82,5 — 82,5 — 107,5
rasetn 272,5. kg. — S) Witek (Góm.y
BO—82,5 —IM 262,5 kg.

Waga półciężka: 1) Dajnowiec (Mię-
dsjw.) 85 — 92^ — 115 razem 292,5

kg — 2) Augustyn (Metal.) 82^ — 82,5
— 112,5 raeem 277,5 kg.

Waga.cięika: 1) Wkiwki (Chem^;

97,5 — 90 — 117,5 razem 305,5 kf —

2) Pluciński (ZZK) 95 — 85 pi 107^!

kg - 3) Hcidek (Me««l.) 95—85 —

112,5 tasem 267,5 kg — 4) Kaszuba

(Góm.) 75 — 77,5 — 100 wen

2533 kg.

PubllemoM miała (poaebao przekonać

•tf, łe katintleneja zawodnika nie s*

wme idsie w ptrae > «H|. Zm\>«di>i«y
niemal wysmukli niejędnokrolnie prze-

wyfawli otyłych, Sip^sób p«d«haAienia
ile oięiardw był iqmyfioMty. VM*6ay
sawodnlcy najpierw ynti klika Awłl

spoglłilsll jidaleka na ciężar, sanlm ru«

Myli nai\ liiby do ataku, a pod*»edłs*y
do cięiaru wykonywali kilka wdechów

i wydechów, r«»proBt«wywiili. palce,
przy cz;m w csaeie wykonywania ćwi«

ezenia pomagali sofcie nieraz okrzykiem*
w czym wtórowała fasi pubłiecność.

Z. W.
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W niedzielę walczą Samorządowcy z Chemikami przyniosła chemiczne pranie

J°T an0 W& Sp0tka ' na bol8k
» dopiero przystanie 1:4 -

z, j grofceg*, h* chociaż celneg. «rmału.

W ma połfinałowe o mistrzostwo późno by obronić swą drużynę od po- Na nic crr.bime wysiUu pomocników i

Związków Zawodowych w piłce noż- rażki. obrońców - inicjatywę przejmuj, che-

nei, Chemicy rozprawili się stosunko- Chemicy: Wyrobck, Gicbur, Gruszka . micy i z bie-iiem rr«--j ewięicszajg sw®

wo rstwo z Górnikami', wygrywając (Ruch Chorzów), Kaczmarek (Azoty prsewegę.

mecz w wysokim stosunku 5:1. Samo- Chorzów), Bartyla, Bomba (Ruch), Susz 1 W 53 md»,. z drogiego rzutu wolnego

rządowcy mieli trudniejsze zadanie z czyk I (Azoty), <?Fus, Cebula (Gajda),, Gruszka uzyskuje prowadzenie dla

Metalowcami. Zwycięską bramkę, a Suszczyk, Kubicki (Ruch). ! zwycięzców. Za chwilę Podeszwa nie

zarazem prawo do walki finałowej Górnicy: Wusiński (Płomień Milowi- wykorzystuje wolnego. 62 min. pnzynosi

zdobyli Samorządowcy przez Rado- , c e), Pytlik (Rymer), Czernik (Szombier bramkę, zdobytą przez Gajdę, który

głości podwyższa wynik na 4:1. Górni-

cy na chw r '^ odzyskali jłly, lecz P :-

deszwa z killcu zaledwie metrów nie

trafia do branki. Wyinik spotkcnia usta-

lił w 81 min. Fus — 'zmuszając do kapi-

tulacji bramkarza Górników Fiskalp.

który w ostatnich-minutach zar.- pil Wu

sińskiego.

Zawody prowadził Kowalski c Łodzi.

Ponieważ boczni sędziowie warszawscy

Ćwierćfinały koszykówki przyniosły

następujące wyniki: Kolejarze — Sko-

wani 47:18 (29:8). Zwycięzcy znacznie

ażając znowu mogli 6obie pozwo-

Ar vystaiwierue w drugiej połowie

meczu rezerwowej piątki. Najwięcej

łowców spotkali się oni zamiast "Meta-,

łowców w mectu *' Chemikami. Zawo-

dy . pttzynioeły iwycięstwo Chemików

36:24 (21:12). Najwięcej punktów dla

Chemików zdobył Kozłowski — 13 , a

dla Pocztowców Szymański — 10 .

punktów dla Kolejarzy wlobyli: Cr2c-j Spółdzielcy — Spoiytvcy 58:45 (22:23).

fhowiak — 16 i Kolaśnieyraki — 11 . J Spółdzielcy wygrali spotkanie dopiero

Budowlani — Samorządowcy 30:13 po ciężkiej walce. Rekordową ilość

(16<:&). Snnior2ądowćy zagrali w ręzer- punktów «dobył dla zwycięsców Pawlak

wowym składzie, gdzie pierwszy ich ze- j — 25, a Mokwiński — 13. I>1s pokon i-

spół rozgrywał w tym czasie mecz sączy nych Spytkowski — 21 i Giergiel—17.

pioraiaka. W Budowlanych G«j<*jt edo- W sobotę półfinałowe spotkania odbę*nia dopiero w 28 min. dogrywki, gdyż ' ki), Buchta (Pogoń Zabrze), Sopa wykorzystuje nieporozumienie obrońcy otrzymali zawiadomienie na godz. 17.30,

w normalnym czasie wynik brzmiał (Szombierki), Gajewski (Rymer), Pa- i bramkarza Górników. Nie upłynęło 5. a mecz rozpoczął się e 16.30 nie mogli był 12 pkt. jdą się na Stadionie WP. na boisku /a

2:2 (0:0). wełczyk (Victoria Wałbrzych), Czepion- mim. a już Suszczyk I z bliskiej odle- pomóc swemu łódzkiemu koledze. \ Wobec uwzględniemia protestu Poez- pływalnią.

Oba mecze odbyły się w Wąrsza- ka, Podeszwa, Krasówka (wszyscy Szom

wie. Z powodu zajęcia Stadjonu W.P. '"erki), Pawłowski fVictoria).

przez lekkoatletów, Samorządowcy Mecz miał dwa różne oblicza: jedno

grali na boisku ZWM na Woli, Che- —
t0 przed przerwą, kiedy Górnicy nie !

micy zaś na boisku w Parku Pade-' pozwalali dojść do głosu przeciwnikom

rewskiego. Zawodom przyglądały się! ' drugie —

w drugiej części zawodów,

znaczne ilości, chętnych bliższego po- sdy prawie nie istnieli na boisku.

V

znania naszych czołoWych zawodni-

ków, kibiców piłkarskich.

Już pierwsze chwile spotkania przy-

noszą kilka niebezpiecznych sytuacji

pod bramką Wyrobkn. Oba zespoły gra-

SAMORZĄDOWCY-METALOWCY j, b. 6zybko, lecz dużo groźniejszy jest

3:2 (2:2; 0:0). i atalc Górników, który łatwo daje sobie

Mało brakowało, a bylibyśmy raJe z liniami defensywnymi Cherni-

świadkami porażki ligowego zespołu' ków. Prowadzenie dla pokonanych zdo-

Na bieżni, skoczni i rzutni
toczyły się przez cały dzień zacięte boje

Cracorii, wzmocnionego (!) kilkoma

zawodnikami . wa r sza wskiej Syreny

(Hauton) i Elektryczności (Gródecki i

Misiak). Zwycięzcami spotkania mo-

gliby być również dobrze metalowcy,

stanowiący właściwie zlepek zawod-

był w 8 min. Podeszwa, posyłając ład-

nym strzałem piłkę ponad Wyrobkiem,

który po niefortunnym wybiegu nie zdą

żył powrócić na czas do bramki. Bez-

pośrednio po tym schodzi z boiska Ce-

bula (kontuzja stnlc odnawia się). Za-

ników, rekrutujących się aż z siedmiu stępuje go dużo słabszy jednoręki Gaj-

klubów śląskiej klasy A. I da (Żary). Za rękę poza pol-?m karnym

Gra przez cały czas meczu najzu- sędzia dyktuje rzut wolny na bramkę

pełniej wyrównana. Cracovia była Górników. Bartyla pięknym strzałem kie

nieco lepsza technicznie, leoz zawiódł ruje piłkę do siatki, mimo rozpaczliwej

atak, w którym najgorszą ocenę wy-

stawilibyśmy warszawiakom Hautono-

wi i Misiakowi. W przeciwieństwie

linia napadu Metalowców była zgra-

na, b. szybka, a co najważniejsze

strzelała dużo i to z każdej pozycji."

Zawodnicy pokonanych bili swych

przeciwników startem do piłki i do-

kładnością podań. Cały ciężar spot-

kania spoczywał właściwie na bar-

kach formacji defensywnej Cracovii,

która trzeba przyznać, wywiązała się

ze swego zadania bez zarzutu. Tru-

dno powiedzieć, kto był lepszy z

czwórki: Hymczak, Glimas, Gędłek,

Jabk .iski I Żaden z nich nie popeł-

r,ił błędu, któryby kosz*.» wał utratę

bramki W
-

ROspwłe M'etft'ió a-fców bar-

dzo dobrze wypadM napastnicy z Szy

murą, Krężlem i Kuboczcm na czele,

oraz środkowy pomocnik Duda, któ-

ry całkowicie unieruchomił Hautona.

Z obrońców lepiej podobał się Ko-

wacz. Na brnmee wystąpił w zastęp-

stwie Janika. Buia wykonując swe

zadanie bez zarzutu.

Samorządowcy: Hymczak, — Gęd-

łek, Glimas — Jabłoński I, Koza, Ma-

zur
— Borek, Róż-:nkowcki, Hauton,

Gródecki (Rc.d~ń), Misiak.

Metalowcy: Buja — Sivfry, Kowacz

— Bawaj, D cla, Ziemba — Kędra,

Brom, Kubocz. Krrżcl, Szymura.

Bramki zdobyli: Borek, Hauton i

Radcti dla Srmorządców oraz Szy-

mura i Krężel dla pokonanych.

Sędziował A1cl"c;?ndrcw:-z z War-

szawy.

CHEMICY — GÓRNICY 5:1 (1:1)

Spotkanie stało na bardzo słabym po-

ziomie. Dość powiedzieć, że finałowe (Skór?
mecze w warszawskiej klasie B były o J

całą klasę lepsze. Oba zespoły wystąpi-

ły w mocno osłabionych składach. Che-1

micy grali bez Przycherki i Cieślika.

Górnicy musieli wystawić. BUiwodników

rezerwowych z powodu licznych -kontu-'

zji. Zabrakło iin Górnego, Renika, Gaw-

la i Suchego. Bramkarz Fiskol wszedł

obrony bramkarza Wusińskiego.

Po przerwie jeszcze kilka minut Gór-

nicy są najzupełniej równorzędnym

przeciwnikiem, lerz atak irh w dnkzyrri

ciągu nie może vsię zdobyć na oddanie

(Dokończenie ze str. 1-ej)

jak zazwyczaj na stadionie 9 płotków

(skosił tylko 4) i osiągnął dobry wynik

15,8 . Wartość tego rezultatu wzrasta

znacznie, gdy uwzględni się, że wrocła-

wianin biegł pod wiatr bez żadnej kon-

kurencji i na ostatnich metrach wyraź-

nie zwolnił. W płotkach ob^ło się bez

niespodzianek. Nie mejna bowiem na-

zwać niespodzianką wyeliminowanie Fu-

zia specjalisty od niskich płotków.

Z zaciekawieniem czekaliśmy na przed

biegi 100-metrówki. Startować "miał w

nich bowiem gdańszczanin Olszewski,

który niedawno uzyskał we Wrocławiu

10,8 . Sprinter Wybrzeża wygrał łatwo

swój, przedbieg w czasie 11,2. Ten sam

rezultat osiągnął nieznany Lampa i prz.?d

Kiszka nie wysilał się w swym przed-

biegu i osiągnął tylko 11,6.

Wśród 400-metrowcuw najlepiej wy-

padł Puzio (53,4), choć tak samo jak

I inni nie wkładał zbyt wielkiego wy-

' siłku.

Dwa półfinały 800 melrów nic były

ciekawe. W pierwszym zwyciężył bez-

apelacyjnie Dyclito wykazując bardzo

dobrą formę. W drugim spotkali się od-

wieczni rywale Wideł i Nowak fawory-

ci tej konkurencji. Biegli oni spokojnie

aż do ostatnich 30 metrów, kiedy na\rle

zaatakowali ich amatorzy na finał. No-

wak i Wiidcł odparli tein atak i zakwali-

fikowali się do finału.

PO POŁUDNIU

Naiciekawszą konkurencją popołud-

wojenny reprezentant Polski Duneclci. nia był mało popularny trójskok, w nionego, moralnego zwyc
:

ęstwa.

którym rozgrzała frapująca walka o Drugi ciekawy finał rozegrano w

pierwsze miejsce. Kuźmicki rozpoczął kuli mężczyzn. Łomowskii po przeży-

od 13,30 , Krzyżanowski rozpoczął od ciach olimpijskich, nieprzespanej no-

13,50. Na czoło wyszedł znów Kuźmi- 1
cv zawiódł rjerwowo i wygrał z wy-

cki! ze skokiem 13,56. Nie długo cie- nikiem znaczn
:
e słabszym niż oczeki-

szył się prowadzeniem, bo K. Hoff- wano.

man uzyskał 13,68, a młody Wein-; Zawód sprawiła Sinoracka, nie .sta-

berg 13,62. Kuźmicki w trzeciej ko- jąc do rzutu oszczepem. Pod jej nie-

lejce poprawił na 13,88, Hoffman sko obecność Stachowiczówna nie miała

czył 13,81. W finale Kuźmicki osią- zbyt trudnego zadania, choć Szędzio-

gnąl 13,96 i obserwował spalone sko- lorzówna spisywała się dobrze. ~ i

ki Hoffmana i wysiłki Krzyżanowskie- Wcteranka Wiśniewska jeszcze raz

go (13,78) i Weinberga (13,71). Pcw- pokazała swą Tclasę w skoku wzwyż,

ny zwycięstwa Kuźmicki zrezygnował Stara mistrzyni dopiero po dogrywce,

z ostatnjego skoku, a K. Hoffman rozprawiła się z młodszymi rywalka-

mający w finale 2 numer wylądował mi. Pankówna i M!cdożeńska mają

niespodziewanie na czele ze skokiem warunki na pobicie rekordu Polski w

14,01! Wysiłki Kuźmickiego poza skoku wzwyż, ale muszą długo pra-

konkursem nie przyniosły mu uprag- cować nad techniką. Dobre warunki,

Pierwsi rekordziści Związkiw Zawodowych
100 M

Seria I — 1) Olszewski (Spóldz.) 11,2;
2) Będkowski (Wlókn.) 11,4; 3) Bukowski

(Sam.) 11,5; 4) Girtler (Met.) .

Seria II — 1) Szymoszek (Kol.) 11,4; 2)
Cholewa (Bud.) 11,6; 3) Dobrzecki (Odzież.)
11,7; -4) Bepa (Spoż.); , 5) Mazurkiewicz

(Spóldz.); 6) Abramowski (Poczt.) .

Seria III — -1) lampa (Górn.) fl,2;- 2)
Madej (Met.) 11,i; 3) Kun ..(Wlókn.) ,,11. ,«; j.
• !) Guzow-ski ,SpoŻ.). . ,

1
. . ..,,.1

Saria IV — 1) Kiszka (Chem.) 11,4; 2) ,

Wyleżol (Poczt.) 12.1; 3) Kostkiswicz

(Natt.) 12,1; 4) Duś (Górn).
Saria V - 1) Dunecki (Kol.) 11,2; 2)

jledllcki (Leśn.) 11.9; 3) Bryłka (Bud.) 12.2 .

Seria VI — 1) Tarasiewicz (Mlądz) 12,0;

2) Lipka (Naftowcy) 12,2; 3) Jarmuntowicz

(Lein.) 12,7. |

I półfinał: 1) Szymoszek (Kol.) 11,4, 2)
Msde] (Met.) 11,5, 3) Olszowski (5p6t.)
11,9, 4) Cholewa (Bud) 12.0, 5) Wyleżoł
(Poczt ), i) Lipka (Naft.) .

II pćlłinalt 1) Kiszka (Chem.) 11,2. 2)
Dunecki (Kol.) 11,4, 3) Będkowski (Włók )
11 ą, 4) Lampa (Górn.) 11,4, 5) Siedlicki

(LeSn.), 6) Tarasiewicz (Miedzyęw.), z bie-

gu dodatkowo o 13 — 1« miejsca: 1) Bu-'

kowskl (Samorz), 2) Bobrzscki (Oodtiat.) ,

3) Bryłka (Budowl).
ICH M I

I przedbieg: 1) Puzio (Sam.) 23,8, 2) Ki-

szka (Chem.) 24,0, 3) Szymoszek (Kol.)
241 4) Gralka (Górn.), 5) Lipka (Naft.).

II orzedb.: 1) Dunecki (Kol.)23,4 , 2) Ol-

szewski (Spól.) 24,0 , 3) Lampa (Górn.) 241,
4) Riżyckl (Chem.) .

III przedb.: 1) Plicfictńskl (Rada) 24,4 ,

2) Kaufman (Sam.) 25,0, 3) Golon (Cukr.)
25 3 4) Paczkowski (Odzież) 2i,2, 5) Gala

NOITA KONKURENCJA W1DŁA

Wideł spróbował w Warszawie nowej

konkurencji.' Specjalista od biegów

średnich chciał przerzucić się na siw-

ki. Pierwszy jednak skok z tramwaju

na ulicę zakończył się dość nieszczęśli-
wie. Wideł ma twarz poharataną jak bv

uczestniczył conajmniej w... boksie.

ZDRAJCA

Rewelacja sprzed dwu lat. Piaskowy

sprsenieivierzyl się lekkoatletyce tak jak

to dwa lata temu zrobił z pływaniem.

Były reprezentant Polski s namiętnością

uprawia obecnie koszykówkę• nie śniąc

jui o sukcesach w biegu na 400 m.

NIEŚMIERTELNA OTYLIA

, Kaluiowa przejdzie do historii pol-

skiej lekkoatletyki pod nazwą „nie-

śmiertelna Oiyliu". Mistrzyni Polski

sprzed lal dwudziestu paru biega zupeł-

nie dobrze, kętluc groźną rytmiką dla

zawodniczek, których jeszcze na świe-

cie nic było, gdy Orłowska Kaluiown

zdobywała tytuły mistrzyni Pohki:

MAGICZNA CYFRA

Trzy najlepsze dyskobolki midły to

sumie tyle metrów ile lat ,<rł>> liczą.

Tą magiczn^ cyfrą jest 110.

IV prtodb.: 1) Kłodziński (Cukr.) 24,«, 2)
Szuster (Odziei.) 27,0, poza konkursem

Lipski 22,9 .

V pnodb.: 1) Bendkowskl (Wlókn.) 23,8 ,

2)Girtler (Met.) 24.3 3) Cholewa (Bud.)
2<,3 , 4) Hllqer (Spól.) 24.8 .

VI przedb,i 1) Mach (3ud.) 29 4, 2) Ko-

rzewa 29,5 .
_

\ »

4(0 M

Sarin I — 1) ieiewski (Spóldz.) 55,«; 2)
Halupka (Chem.) 56.8; 3) Maćkoś (Naft.)
59,9; 4) KuS (Międz.).'

Seria li — 1) Pawluiińskl (Górn.) S7,2;
2) Mach (Bud.) 58,1; 3) Stępiński (Wlókn.)
59.S

Seria III — 1) Krawczyk (Met.) 55,4: 2)
Plicheińskt (Miądz.) 55.8; 3) Kopyto (Bud.)
56,0. 6

Sortami* — 1) Puzio (Samorz.) 53,4; 2)
Nowak (Kol.) 54,7; 3) Wawer (Włókn.)
54,8; 4) Paczkowski (Odzież.) 59,0 .

, Seria V — 1) 3ama (Chem.) 53,6; 2)
Zwoliński (Cukr.) 54.2; 3) Małecki (Spół-
dzielcy) 54,3 .

Saria VI — 1) Rzeżniczek (Met.) 55,0; 2)
Onik (Kol.) 56,1; 3) Zakrzewski (Odziei.)
57 5- 4) Wawrzonkowiez (Spoż.) .

| pi!f.: 1) Mach (Bud.) 52,8 , 2) Puzio,
(Sam.) 53,1, 3) Żelewiki (Spół.) 53,5 , 4)
Nowak (Kol.), «) Chałupka (Cham.). |

II półf.t 1) Krawczyk (Met.) 54,0, 2)
Rzeżniczek . (Met.) 54,2. 3) Plichciński

(Micdzyzw.) 54.3 . 4) Zwoliński (Cukr.) 54,7 ,

5) Pawlusióski (Górn ) 56,0 . ( . s

SMM

SeriaI-1) (Wlókn.) 2:05,0; 2)
Nieroba (Met.) 2:04,9; S) Kura. (Górn.)
2-06 2- 4) Bartecki (Cukr,); 5) Kopyto
(Budowl.); «) Stawicki, (OdZiot); I). Ol-

Kki WŁ »> Witkowski (Spóldz.) .

saria II - 1) Wideł (Samorz.) 2:07,7; 2)
Chudońikl (Górn.) 2:07.Bl 3) Dąbrów,kł
(Met) 2:03,2; 4) Nowak (Kol.); 5) Went-

Lnd Vukr'.,; «) Wenta <^.clz.); 7) Ba-

ran (MHdzyzw.); 8) Wawer (Wlókn.).
•II» MDTM

I pilllnalt 1) Dychto (Włókn.)
Szymański (Sam.) 4:22,0, 3) Klelas (Spól,)

4:22,5, 4) Graczyk (Cukr.) 4:23,5 , 5) Nit

roba (Met.) 4:24,0 , 6) Chadańskl (Górn.) ,

7) Durlik (Bud.) 8) Mańkowski (Reda).
II półfinał: 1) Staniszewski (Sa-n.) 4:22,4 ,

2) Kuraś H. (Górn.) 4:22,8 , 3) Bartecki

(Cukr.) 4:23,7, 4) Kwiatkowski (Met.)'4:23,8 ,

5) Dzwonkowskl (Spoi ) 4:25,2, 6) Boniecki i

(Spóldz), 7) Kurzydym (Chem.), 8) Krze-

siński(Wtókn.) .

4x100 M

I przedb.: 1) Kolejarze 45 4. 2) Chemicy
45,8, 3) Budowlani 46,2, 4) Rada 46,7 , 5)
Odzieżowcy 48,2.

II przedb.: 1) Samorząd 46,4 2) Spól.
51.4, Włókniarza nie ukończyli biegu.

III przedb.: 1) Metalowcy 45,8, 2) Gór-

nicy 47,2, 3) Spożywcy 47,4, 4) LeSnicy
47.5, 5) Cukrownicy 48.0.

110 M Pt.

I przedbieg — 1) Krzyżanowski (Sp6ldz )
17,6; 2) Pawliezek (Chem.) 18,5; 3) Szmyl-
ke (Wlókn.) 19,0; 4) Faulhaber (Bud.); 5)
Żyliński (LeSn.).

II przedbieg —

. 1) Dunecki 17.6; 2) Ma-

łecki (Spóldz.) 17.9; 3) Durański (Wlókn )
18,4; 4) Puzia (Samorz); 5) Krzyszezyński
(Le5n.);,_6) Komander (Bud.).

III przedbieg — 1) Gralka (Górn.) 17,6;
2) Niemiec (Met.) 18.8; 3) Abramywski
(Poczt.) 22.2; 4) Michalski (Spoż.) .

IV przedbieg — 1) Adamczyk (Kolej.)
15.8; 2) Chmiel (Górn.) 18.3; 3) Karbowiak

(Chem.) 19,4; 4) Sękowski (Spoż.); 5) Bo-

siacki (Międz); 6) Łsbuś (Odriai.)
I półfinał: 1) Adamczyk (Kol.) 16,0, 2)

Dunecki (Kol.) 16,3, 3) Chmiel (Górn.) 17,0 ,

4) Karbowiak (Chem.) 18,0.
II półfinał: 1) Krzyżanowski (Spół.) 17.2,

2) Małecki (Spól.) 17,2, 3) Pawliezek

(Chem.) 17,3 , 4) Szmytke (Włók) 18,6, 6)
Abramowski (Poczt ).

KUIA

1) tomowskl (Bud.) 14,66 , 2) Glerutto

(Samorz.) 14,61 , 3) Krzyżanowski (Spóldz)
13,89, 4) Praski (Górn.) 13 86, 5) Adamczyk
(Kol.) 13,53, 6) Abramskl (Spóldz.) 12,86,
7) Zieleniewski (Bud.) 12,58 , 8) Grzelik!

(Cukr.) 12,52 , 9) Kuźmicki (Wlókn.) 12.31,
10) Makulec (Samorz.) 12,25 , 11) Schodnlc-

kl (Naft.) 11,97, 12) Hano (Odzież) 11,96,5
13) Wyrobek (Met.) 11,59 , 14) Grala (Górr )
11,51 , 15) Kołodziejski (Kol.) 11,37 , 16) Po-

lak (Met.) 11,22 .

MŁOT

1) Kocot (Kol.) 43,71; 2) Więckowski
(Kol.) 42,01; 3) Kozubek (Bud.) 40,33; 4)
Szekiel (Met.) 39,36; 5) Szegiet (Górn.)
38,21; «) Kupka (Wlókn.) 33,53; 7) Weis*

(Górn.) 29.82; 8) Kobyłecki (Miedz) 29,71;
9) Nlswolik (Met.) 27,45; 10) Wilczak

(3ud.) 27,27; 11) Krzyżanowski (Spóldz.)
24,53; 12) Trzęsiok (Chem.) 23.86; 13) No-

wacki (Wlókn.) 22,43; 14) Kobui (Spoldz.)
21,04; 15) Urbanowicz (Leśn.) 16,43.

SKOK W DAl

1) Adamczyk (Kol.) 705;; 2) Kuźmicki

(Wlókn.) 677; 3) Kiszka (Chem.) 664; 4)
Hoffman (Kol.) «56; 5) Szygula (Wlókn.)
653; i) Woliński (Spóldz.) 645; 7) Jagusz
(Bud.) 625; 8) Chmiel (C?ćrn.) • 624; 9) Bo-

siacki (Międz.) 616; 10) Skwarek (Leśn.)
612; 11) Hcic (Odzież ) 599; 12) tabuś

(Odziei.) 598; 13) Bryłka (Bud.) 598; 14)
Małecki (Spóldz.) 597; 15) Ignatowicz
(Leśn.) 594; 16) Iwański (Met ) 593.

TSiJSiCCK

1) Hoffman K. (Ko!.) 14,01, 2) Kuźmicki

(Włókn.) 13,96 , 3) Krzyżanowski (Spółdz.)
13,78 , 4) Woinberg (SVórr.) 13,71 , 5) Wo-

łińrki (Spól) 13 35, 6) Zwoliński (Cukr.)
13,21, 7) Chmiel (Górn.) 12,91 , 8) Hof-

fman M. (Kol.) 12,75 , 9) Jagusz (Bud.)
12,27, 1D)Bosiackl (Mlędz.) 12,25 , 11) Gize-

lowski (Odzież.) 12,25, 12) Holesz (Górn.)
12,20, 13) Borodzluk (Międzyzw.) 12,10, 14)
Hanc (Odz.) 12,03 15) Korzekwa (Met.)
11,70, 16) Komander (Bud.) 11,52 .

KOBIETY
1C9 M

I przsdb.: 1) Słomczew-.kn (Włókn.)M3,4 ,

7) Gutkowska (Cukr.) 14,0 . 3) SEUIEVICWICZ

(Skórz.) 14,4 , 4) Biożańska (Poczt.) .

II priedb • 1) Mitan (Rado) 13,4, 2) Ka-

lużowa (Bud.) 13 7, 3) Duśk^wna (Wlókn.)
13,8, 4) Kotasowa (Poczt), 5) Ostojska
(Odzież.) .

t;i przcdb.t 1) Hejduckft (Met.) 13,2, 2)
Wajsówna E. (Górn.) 13,7, 3) Ryszewska
(Odzież.) 14,7, 4) Mroczek (Lośn).

IV przedb.i 1) Orsztynowlcz (Spół.) 13,4,
2) Przesfępska (Kol.) 13,8, 3) Wojdówna
(Cukr.) 13,8, 4) Arenfowiez (Cham.) .

V przedb.: 1) Gębollsówna (Rada) 13,0,

2) Burzykówna (Bud.) 13,8 3) Pltrzanka

(Met.) 13,8 .

VI przsdb.: 1) Broekówne (Kol.) 13,2,
2) Gburkówna. (Spól.) 13,7 , 3) Worobkle-

wicz (Górn.) 14,2, 4) Wyrobkówna (Chem.),
5) Nallchowska (Skórz).

100 M KOBIETY

I przedb,t 1) Gobolliówna (MIędtyzw.)
27,4; 2) CleSlikówna (Odz.) 28,7; S) Woj-
dówna (Cukr.) 29,9; 4) Piechota (Poezt.)
30,2; 5) Worobklewlcz (Górn.) 32,» .

II przedb.t 1) Bunlkowska Cukr.) 29,2;
2) Staruszkiewlcz (Sp-ól.) 29,5; 3) Andrze-

jewska t (Wlókn.) 30,1; 4) Glażewska

(Międzyzw.) 30,3; 5) Makuchwicka (Poczt.)
32,1.

to n'e wszystko.

9 zawodn
:
czek skoczyło ponad 135,

co w Polsce nie zdarza się za często.

Wśród tej dziewiątkif większość Za-

wodniczek może znacznie" poprawić

swe rezulataty.

I Na starcie 800 m dla kob r
et sta-

nęło aż 23 zSwodn'czki. Zaraz pó star

1 cie na czoło wysunęia się C; eślików-

tia, której nie odebrano prowadzenia

aż do mety Was'Iewska długo biegła

50,8; za Cieślikówną, ale od 600 m zaczę-

li ły ją opuszczać siły. Znaczn'e Śwież-
'

sza Bulżatika zaatakowała,. Wasilew-

ską na ostanej próstej i zapewniła'

sbb !
e drugie miejsce.

Niespodziewanie dobre wyn
:
ki przy

niosły półfinały 100 m kobiet. Bro-

ckówna, Heiducka i Głgbolisówna orą

gnęły dość łatwo czasy pon żej 13,0

16) ] sek. Gębolisówna dobrze zaprezento-

wała się tskże w przedbiegach na

200 m.

Półf nały setki mężczyzn dały słab-

sze wyniki. Nic c
:

ckawego nie przy-

niosły i półfinały 400 m. Jedyną n
:
e-

Śpodzienfcą było wyeVnrnowanie No-

waka. Sartował on z Puz'em, Machcm

Żelowskm Ncwsk startujący na

na 250

m dal się minąć 2clewsk
:
emu.

Adamczyk w półfinale płotków

płotków zadowolił się... zwaleniem

tylko 6 płotków. Biegnąc lekko osią-

gnął tylko 16 sek.

Niespodzianką był start Bonieckie-

go i Kielasa na 1500 m. W półfina-

łach nie dali ee sieb
:
e wszystkiego.

Dopiero dziś można będzie ocenić

na (Met.) 10,66; 3) Tkaćzyk (Spóldz.) 10,59 ,

4) CleSlewlez (Poczt.) 10,52; 5) Szędzlelów
na (Chem.) 10,19; «) Brzelniowsks (Kol.)
10,7; 7) Stachowicz (Mlędz'.)9,51 ,\ I) Wi-

lli przedb.: 1) Slomczewska (Włókn.)
28,0; 2) Brockówna (Kol.) 29,0; 3) Piwowa-

równa (Met) 29,1; 4) Galutówna (Górn.)
29,7; 5) Kałużowa (Bud.).

IV przedb.: 1) Orsztynowlcz (Spóldz.)
29.0; 2) Przestępcka (Kol.) 29 5; 3) Pflż-

dziorówna (Mej.) 29.6; 4) B-jrzytcćwna
(Bud.) 29,3; 5) Arentowicz (Chem.)
«) Ostojska (Odzież.).

...' 800„M . .

1) Cieślikówną (Odzież.) 2:31,8, i) Su-

mińska (Cukr.) 2:33,2. 3) Wasilewska (Met.)
2:33,5 , 4) Paryżanka (Górn). 5) Hsćko

(Kol), «) Kożuchówna (Włók), 7) Bunl-

kowska (Cukr.), 8) Durys (Górn.), ?)'Brod-
kówna (Mirdzyzw'.), 10) Andrzejewska
(Włók.) , 11) Tkaczyńska (Odz.) , 12) Smo-

larek (M-:). 13) Bietakówna (M'ędz ), 14)
Pokora (5'oół.), 15) Szymczak (Rada)
Abakanowicz (Ko!.).

80MPt.

Saria I 1) Mltan (Międz.) 13 0; 2) WaJ-

<">v.<na (Górnicy) 15,3; 3) Grelus (Odzież.)
17,5,

Ssria II —. 1) Penners (Kol.) 13,6; 2)
Pachlowa (Spóldz.) 14,8; 3) Orzełówna

(Bud.) 14,5; 4) Matera (Wlókn.); 5) Paź-

dzierówna (Met); 6) Ostojska (Odzież.)
Seria III — 1) Gośclniakówna (Spółdz.) i , , ,

------ --—

13,2; 2) Pajerówna (Górn) 14,4; 3) Felch- ; ^lTM torze "«Począł ostro

nsrowska (Ko'.) 15,0; 4) Nowicka (Met.);
5) Grabkówna (Międz.) .

I półfinał: 1) Panners (Kol.) 14,0; 2) No-

wicka (Mat.) 16:0; 3) Grelut (Odzież.) 17,5
II półfinał: 1) Mitan (Międzyzw.) 13,0;

2) Gośclniakówna (Spól.) 13 8; 3) Orze-

łówna (Bud.) 14,7; 4) Pajerówna (Górn.)
14,9; 5) Wajsówna (Górn.) 15,4; 6) Pach-

lowa (Spół).

KULA

1) Bregulanka (Met.) Jł,46; ?) Panków- , możIiwoSc- długodystansowców W Wal

j ce z będącym w dobrej formie Dych-

tą-

| W sztafetach pokazano tylko,

nie należy zmieniać.

Z Aoczfie/ śryfoewny
PROTEST

Mikrofon w pewnym momencie za-

niemówił. Widocznie elektrownia chcia-

ła w ten sposób zademonstrować, że nie

bierze udziału w Zawodach samodziel-

nie.

POMIĘDZY BRAĆMI

Braterski pojedynek, rozegrany bę-

dzie w trójskoku między byłymi repre-

zentantami Polski Hofmanami. Starszy

Karol, który ukończył w dniu wczoraj-

szym 35 łat daje większe szanse Maria-

nowi, który startuje po dmuletniej

przenvie. Wrogiem nr 1 'określili bracia

łloffmanowia Kuimickiego, któremu do-

tychcxas zabraniano startować w trój-

A-oku.

FAŁSZYWA PERŁA
— Perełka, perełka — dopingowana

s trybun nieslego sprintera Slqsklego

Szymossti*i, który bynajmniej nie jest

perłą wśród sprinterótó . .

ŁOWCA GŁÓW

Morończyk wystąpił na Zawodach

\v nowej roli. Można go nazwać łowcą

tałentóui. Mistrz Polski w tyczce z zain-

teresowaniem śledził przebieg wszyst-

kich konkurencji i zapisywał w swym

notesie n/uwiska obiecującymi zawod-

ników). Przed południem trafili do no-

tesu między innymi 400metroweć Że-

lewski i miotaczka Śląska Pankówna.

ZA-SŁABO DMUCHAŁ

Wajsównie i Dobrzańskiej w pojedyn-

ku ich pomagały dzieci. Widocznie ma-

ły Dobrzański, Uczący tdęccj lat od

dieu synów Wajsówny mial tuięccj tchu.

w piersiach co pomogło matce do zwy-

cięstwa. Wajsówna po przegraniu rzutu

dyskiem swrócila się do starszego ze

stcych chłopców z pretensją, że zbyt sła-

bo dmuchał.

śniewska (V/łókn.) 9,17; 9) Jędrowika
(Cukr.) 9,OS; 10) Nowotniak (Skórz.) 9,03;
11) Dobrzańska (Kol.) 8«; 12) Słowik

(Górn.) 8,92; 13) Flakowlez (Spółdz.) 8,78;
14) Cieślikówną (Odział.) 8,77; 15) Kota-

sowa (Poczt.) 8,77; 16) Walkle\flez

(Odzież.) 8.67 .

DYSK

1) Dobrzańska (Kol.) 38,81; 2) Wajsówna
(Włókn.) 38,08; 3) Stachowicz (Miedz.)
34,04; 4) Glażewska (Międz.) 33,58; 5)
Bregulanka (Międz.) 31,77; 6) CleSlewlez

(Poczt.) 29,87; 7) WHiewska (Włóknl) 29,45;
8) Brzeinlowska (Kol.) 28,75,- 9) Gazdek

(Spółdz.) 27,81; 10) Pankówna (Met.) 27,39;
11) Orzełówna (Bud.) 27,3«; 12) Kotasowa

(Poczt.) 26,33; 13) Klois (Górn.) 25.61; 14)
Paleta (Górn.) 25,00; 15) Flakowlez (Spół-
dzielcy) 23,50; 16) Jabłońska (Cukr.) 23,30.

OtZCZIP

1) Stachowicz (Międzyzw ) 36,66; 2) Szę-
dzielerzówna (Chem.) 36,38; 3) Góralska

(Spół.) 30,51; 4) Machullkówna (Sóm.)
29,45; 5) Pajerowa (Górn.) 2», 12; i) Paż-

dzierówna (Mat,) 28.4«; 7) Szędzielarzów-
(Bud.) 27.93; 8) Balcerkówna (Kol.)

ZŁY ŚLAD

Śladami Piaskowego kroczy tvar^aw-

ska pływaczka Ssulakiewiczówna. Tylko

że Piaskowy odnosił sukcesy, Szułakie-

wiczówna natomiast nie miała wiele , do

powiedzenia w pływaniu i: nie udał jej

się też debim lekkoatletyczny. Warsrn.

wianka występująca w barwach Skórza-

nych walczyć będzie o miejsce 12 — 16

wśród najlepszych sprinterze Związków

Zawodowych,

CUKIER KRZEPI

„Klemens z Nakła" były rekordzista

Polski Bimakowski występował na za-

wodach w charakterze wodza cukrowni-

ków. Biniak denerwował się nie tylko

26,60;' 9) Bregulańka"\Met)""j«"M77o)' Bitte | występami swych pupiłów. ate i 400 me-

(Kol.) 2«,51; 11) CleSlewlez irowców. Najlepsi biegacze na tym dy-

stansie nit zdobyli, uznania w octach

starego mistrza. Twierdzi on, • ie mimo

iniowska

(Poczt.) 2«,40; 12) Tarko (Wlókn.) 24,93 ,

13) Kużma (Międzyzw.) 24,76; 14) Walkie-
wicz (Odz.) 23,64; 15) Jędrowika (Cukr.)
23.28; 16) Pieleszówna (Bud.) 21,7«. '

wz

1) Pcnrjers (Kol,) 140 em; 2) Pankówna

(Met.) 140; 3) Łodożyńska (Wlókn.) 140;

4) Mltan (Międzyzw.) 1?5; 5) Goiclnlaków
ne (Spół.) 135; 6) Kwinta (Międzyzw.) 135;

7) Pajerowa (Górn.) 135; 8) Różalska

(Wlókn.) 135; 9) Paizkówna (8am.) 135; 10)
Felehnerowska .(Kol.) 130; 11) Orzełówna

(Bud.) 130; 12) Wajsówna (Górn) 130; 13)
Herdówna (Met.) 130; 14) Grzęda (Cukr.)
ISO; 15) Waisrab (Spół.) 123; U) Arento-
wicz (Chem.) 125,.

swych 40 lat mógłby zaltuxilifilcować się

do finału.

KOBIECY UPÓR

Dobrzańska wystąpiła do pojedynku

z Wajsómą w nowych kolcach. Jeszcze

przed założeniem ich na nogi zapowie-

działa że służyć jej będą cónajmniej do

najbliższych Igrzysk Olimpijsłcich. Jak

widać Dob.rzańska, uparła się by raz

chociaż startować na Olimpiadzie.
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Pomiędzy czwartkowym remisem a środowym».?
Oczekujemy z ciekawosciq i niepokojem piłkarzy Jugosławii

MECZ Związkowców z kolegami z Jugosławii natchnął piłkarzy na-

szych sową otuchą- Widząc, że diabeł nie taka straszny «wierzyli,

iż to co udało się kol eg on z pod znaku KCZZ może 1 udać się pod sztan-

darem PZPN. Optymizm jest naogół rzeczą zdrową, byle tylko nie był

przesadny. Jeśli czytaliśmy gdzieś, że kapitan sportowy liczy nawet na

awycięstwo z Jugosłowianami, to życzymy mu z całego serca,, by słowa

fego sprawdziły się, ale wolelibyśmy większą ostrożność w wypowiedziach.

ROZUMIE H; same przes się, śe p.

Alfus i podlegle mu hufce wierzyć

muszą w możliwość sukcesu, w przeciw-,

nym wypadku sprawa była by przegrana

sanim jeszcze piłkarze z Białym Orłem

znaleźliby' się na boisku. Mimo to jed-

nak należy zachować spokój i trzeźwość

eą -odpowiedź, czy aby nie to właśnie roz

wiązanie jest owym tajemniczym kamie-

niem mądrości. _

Nasz korespondent londyński twier-

dzi, że Duńczycy sami zawinili klęskę,

szukając własnej drogi, podczas gdy wy-

: który nie ułatwia prowadzenia twardej, ] kaś nauka przed środowym meczem?

nieustępliwej walki, wymaganej w tur- Bynajmniej. Nie widzimy bowiem, by
niejach na wiór olimpijskiego. drużyna nasza dysponowała takimi właś

, , . .1 nie środkami, którymi mężna by dobrać

Wiadomość, że w Lendyme szpetnie
^

do
^ S}owi,n.

.. Brak zdecydowania i konsekwencji nie
.nastrój ,, . , , . .

obliczu °brym lekarstwem, a tym właśnie
1 odznacza się w dobie obecnej polskie

«wy.
T . .

• piłkarstwo.
sprawiły psikusa. I tą »erwowoseią za-

rażona była zdaje się cała drużyna, ja-j Dlatego też obliczając wszelkie pro i

ko, że charakter Duńczyka różny jest contra trudno naTS jakoś „doliczyć się"

od ciężkiego, konsekwentnego Szweda, wniosku, który by wyraźnie wykazywał

sądu. Należy dobrze ocenić siły przeciw , mjilonj w Anglii system „WM

wiła. Potrafiliśmy «ię wczuć

tego „wolno-ducha", któremn

ciężkiego egzaminu niesforne

nika i odrzucić słynną naszą kalkulację

na „jakoś to będzie".

Własne boisk* ma swoje znaczenie —

rozumie eię uuie przez się. Nie należy

jedntk przeceniać ziły sugestywnej włas

nej ziemi i własnych rodaków. Stadion

Wojska Polskiego widział już niejedną

perażkę własnych barw, a trybuuy ."ły-

siały już nieraz gwizdy niezadowolo-

nych ziomkom

JESZCZE RAZ TO SAMO

Czwartkowy sukces, jakim b>ł re.nis

ze Związkowcami Jugosławii, jest pocie-

szający. Nie chodzi naturalnie • wynik,

ale « przebieg gry. Miała ona mumi-nty

budujące ale było i zbyt wiele starych

wad i błędów. Trndno i darmo, piłka-

rze nasi nie posiadają ss\pły, nie posia-

dają zdrowych silnie zakorzenionych Ł.a

sadniczych pojęć o piłkarstwie i .dzięki

temu raz grają tak a drugi inaczej.

IAMJEŃ MĄDROŚCI j

Nasz korespondent londyński dobry

znawca piłkarstwa, piszący pod krypto-

nimem „Player" podkreślił różnicę za-

cię

TRIUMF OPORU

W Londynie wygrała żelazna konset

wencja. Tak było bowiem również

uznaje odeżczepieńców! Rozumiemy ko- mpc,u fina}owym Szwedów z Jagosło

legę z Anglii, który żyje jej atmosferą

i wierzeniami, jednak, niech przyjmie

do wiadomości, że my tu ns Kontynen-

cie wciąż jeszcze nie zrezygnowaliśmy z

nadziei, iż odkryjemy szlaki, które do-

prowadziłyby piłkę naszą do sukcesów

przy zachowaniu walorów artystycznych.

Być może, że w rzeczowej i suchej

Anglii tego nie rozumieją. Trudno, Kon

tynent jest i pozostał — mimo wszyst-

ko — romantykiem, pięknoduchem. I

dlatego właśnie podobała nam się gra

Duńczyków w Kopenhadze, aczkolwiek

dziś przyznajemy, że było w niej TJÓW-

czas może zbyt wiele intelektualizmu,

1
nasze szanse. Naturaliffe pamiętamy e

j nieobliczalności piłki nożnej. Pamięta-

| my o nie mniejszej nieobliczalności pol

| skich piłkarzy, w których wejść może

i nagle jakiś bies i każdy grać będzie po-

wianami. Drugi ten fakt przemawiał by natł jwykłą normę. Są to jednak rachun

za teorią kolegi „Playera", ie system
^

y nieprawdopodobieństwa, w których

angielski nie uznaje żadnych koncesji, wypadało by operować chyba składnika-

Jugosłowianie należą bowiem również mi z czwartego wymiaru.

do drużyn, kroczącvch swoimi drogami, j

Ponosi ich temperament i werwa, to też CZY BĘDZIE CUD OTWOCKA

Nie mamy bynajmniej zamiaru wywo-

dami tymi gasić optymizmu i I dobrego

nastroju, jaki opanował piłkarzy na-

szych zebranych w Ośrodku Związku

Młodzieży Polskiej w Otwocku. Istnieje

tam wyjątkowa atmosfera, sprzyjająca

pogodzie ducha i radości. Przez obcowa-

nie s naturą staje się człowiek lepszy i

gra ich oparta na systemie „WM" dale-

ka jest od szablonu i stereotypowości.

Zapłacili za to w walce z Czechami,

którzy są bardziej zrównoważeni. Zapła-

cili w czceie, gdy piłka czechosłowacka

nie przechodziła kryzysu, a Jugosłowia-

nie byli... u szczytu potęgi.

Co z tego wynika? Czr ma te być ja-

w obecnej sytuacji nie wydaje HM*

się by ryzyko byłe zbyt wielkie. Nie ma

prawie ani jednej pozycji, która mi A

by pewną obsadę. Wiemy, że musi grać

Cieślik, mimo. pewnych edchylen Gracz

oraz Parpan. Wszystko inne je* płynne.

Kapitan , sportowy chce, jak wynikało

by, z pewnych zarządzeń, oprzeć się na

reprezentacji kopenhaskiej uważając, io

była ona wówczas wyjątkowo' niedyspo-

nowana. Z diagnozą tą moieniy zgodzie

się tylko do pewnego stopnia. Uważamy,

że doświadczenia kopenhaskie' nakazuje

jednak przeprowadzenie- pewnego prze-

grupowania, gdyż cofanie się do meezn

z... Czechosłowacją doprowadzić - musi

do fałszywych przesłanek.

Przede wszystkim okazało.,dę .później

aż nadto dobitnie, - ie czechosłowacka

piłka jest w b. poważnym kryzysie i nk

ces ówczesny nie'ma już tak wielkiego

ciężaru gatunkowego, poza tym są Jugó>

leży mieć • to pretensji de p. Ałfusa.i Powianie przeciwnikiem zupdnie-inne-

Nie chcemy też wpływać-na jego de- g(>
^^^

Szkoda, że p. Alfusnie był

eysję.

NIECO ODWAGI

spokojniejszy. Być może, że bohaterom

polskiego piłkarstwa, których ostatnie

tygodnie obdarły brutalnie s nimbu he-

roizmu,. powietrze %twockie przywróci

równowagę nie tylko sil ale i ducha.

Kto wie bowiem, czy przyczyna

ostatnich bardzo nierównych wystąpień

nie ma raczej źródła w pewnych „zakłó-

ceniach" psychicznych, nia w złym sa-

mopoczuciu fizycznym.

Opinię (portową interesuje naturalnie

skład. Kapitan P^PN chce nominować

drużynę dopiero we wtorek, a więc bez-

pośrednio przed zawodami. Tak więc

wrócilibyśmy do złych obyczajów, sto-

rę w swoim czasie wyplenione .zostały

już z polskiego piłkarstwa. Maję one

jednak źródło swe w przymusowej sy-

tuacji. Gdy poziom jest mniej więcej

ustabilizowany, wybór, nie nastręcza tru-

dności, inaczej dzieje się w okresach

,raz do góry raz w dół"; to też nie na-

Warszawska woda nie pomogła pływakom
do osiqgnięcia rewelacyjnych wyników

P'yw«ck3« Igrzyska Zwię^kowe nie cieszą się względami aury, to też

mimo zaciętych walk o punktowane m'ejsca wyniki są w pewnych kon-

chodzącą między Szwedami i Duńciy.ci- karencjach słabsze niż na reszłoty go dniowych mistrzostwach Polski. Są

mi. Szczerze mówiąc uwagi mocno nas

zastanowiły. Nasz korespondent -przypi-

»uje niepowodzenie Duńczyków ich : «c-

zdecydowaniu, gdy chodzi o szkolę.

Duńczycy chcieli zrobić jakąś rnixt irę

złożoną z elementów środkowej Europy

i Anglii. Tak jest w rzeczywistości. Je-

śli podobała nam.się piłka w uuńAiin

wydaniu^ to,,włąśniedUtegq. jc. .wprowa-

dziła cna do gry nowe elementy. Mimo

całego uznania dla szkoły. angielskiej,

gdzieś tam głęboko w zakamarkach du-; m st j-las. kobiet. Mówi się kobiet,

szy pokutuje sentyment dla artyzmu, ja aie wlaściwie na starcie zebrała się

jednak i lepsze np. na 100 m st. grzbietowym mężczyzn. Wynik Jabłoń-

skiego w tej konkurencji zasługnje na tym większe podkreślenie, że

zimna woda wcale nie sprzyjała uzyskaniu czasu 1:17,9.

Bardzo dobrze wypadła młodziutka skini i po zaciętej walce wygrał o dłoń

Dobranowska (Samorządowcy) w sty- w tyiu samym czasie.

\u klasycznym. Zaciętą walkę sto-

czyli dwaj odwieczni konkurenci —

Rnmola i Marchlewski na 400 m st.

dow.

Jako perwszy rozegrano finał 200

kim obdarzyło nas pilkarstwo Pr^

Wiednia i Budapesztu. Stąd może w

każdym wypadku, gdy na wierzch wy-

chodzą pewne znamiona tej właśnie

szkoły, która umiała połączyć wzorową

technikę z inteligencją i bogatą inwen-

cją, mimo woli rodzi się pytanie, na

które- chciało by się otrzymać twierdzą- |

stawka uroczych dziewcząt. Faworyt-

ką była Kaletowa. Pływaczka Meta-

lowców objęła z miejsca prowadze-

nie, o drugie miejsce walczyły zacię-

cie Dobrzanowska z Przybyłą. Czas

Kaletowef" na pierwszych 100 m
—

1:36. Walkę o drugie miejsce wygra-

DZIECIĘCY TALIZMAN

Angielka Gardner, która po porywa- i

jącej walce w biegu na 80 m pł. uległa j

Holenderee Blankers-Koen- • zaledwie

*/« sek., nie proejmuje się zbytnio swym

niepowodzeniem. Już za 5 tygodni-wy-

chodzi zamąż za swego trenera (podob-
nie .jak to uczyniła jej swycięzezynł) i

pragnie mieć dwoje dzieci (snów tak

samo jak Blankers-Koen).

.— Tenx s nią przegrałam — mówi

młoda Angielka — ale kiedy będę miała

dwoje <Łaeci, to napewno będę tak ta-

mie dobra na bieżni jak moja przeciw-

niczka.

młodziutka Dobranowska, która

na ostatnich 50 metrach ostro fini-

szowała i niebezpiecznie zbliżyła się

do Kaletowej. Dobrzanowska płynie

bardzo ładną żabką, ładniejszą nawet

niż Kaletowa. Jest ona narazie zbyt

słaba fizycznie, aby móc wygrać ze

Ślązaczką. Ale za rok, dwaf powin-

na zdobywać tytuły mistrzowskie.

W finale o dalsze miejsca prowa-

dziła od startu Rosicka (Spółdzielcy),
która do mety przyszła jako zdecy-

dowana pierwsza.

Z PARALITYKA —

OLIMPIJCZYKIEM

Zwycięcea 400 m

był we "wczesnym '

tyfusu, po którym tak zaniemógł, że

stracił zdolność poruszania (ię. Dokto-

rzy nie dawali rodceom żadnych na-

daeŁ Alfe ejaec Bill», policjant z Ho-

nolulu, wynalazł metodę leczenia.

C» daea brał małego BiUa nad brzeg

REWANŻ- ZA WROCŁAW

Finał 100 m st. grzbietowym męż-

czyzn był pojedynkiem Jabłońskiego

(Sam.) — B. Langer (Met.). Jabłoński

zrewanżował się za porażkę wrocław
' ską i pokonał rywala w czasie lep-

Iszym od wyniku uzyskanego na mi-

strzostwach Polski przer Zemyra

(1:18,2). Po starcie cała stawka pły-

sL dow. Bill Smith, I niemal równo, ale na 50 metrze

dzieciństwie, ofiarą' Jabłoński zdobył nad Langerem mini-

malną przewagę. Na 75 metrze Lan-

ger wysunął się nieznacznie do przo-

du, ale. potężny finisz Jabłońskiego

dał mu zasłużone zwycięstwo.""

Na 203 m »Ł dow. kobiet p rzepo rwa-

dzono - tylko jeden finał. Na starcie se-

naecza, nacierał mu skórę olejem a po- braIo się 18 Mistrzyni Pol-

tm saeużsał w falach. System ten oka-

cal s»i ihawiennjTŁ Jaz w wieku 14 lat

KB saezął bić rekordy pływackiej sa

nse *7«p hawajskkŁ, a potem świata.

ski Bemówna (Sam.) poprowadziła ca-

łą stawkę przed Dzikowi». Na bliskim

trzecim miejsca płynęła Liszko wna. Na

100 m Bemówna miała 1:32. Kolejność

ta utrzymała się do końca wyścigu. Na

finiszu rozegrała się rozpaezliw walka

o drugie miejsce między Dzikówna i

Liszkówną. Wygrała nieznacznie pierw-

sza.

WA1UMKI PKBtOMEUTT
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Wpłacać wyłączał* m adres AdarieHtr*
«5 —- «rtuii, et. Mokatowsfca i

„Ptzcgląd Sportowy*. kuW P.ŁO. I-1RI

CBfT o«tosxs* > POJEDYNEK MISTRZÓW
se 1 m w Ukiei* mnkiW łodaa] j

MW':lT - N ał.

W|«*»»itg-- ZMP , Warszawr

t«<t«9«]« Komitet

} AtfelaMMcJo
*»»»:»*«. MOKOTOWSKA

IIUTCNT: U Ml. SJI-tł. MI41

Skntka iiocktow* Itl
HM: •ra^anita W, Womawa

Finał 400 m st. dow. mężczyzn prze-

mienił się w pojedynek Rzmąli z March

lewskim. Po starcie sa czoło wyrjtdł

Marchlewski za nim pł>-nął. spoko itiie

Ramola. Za tą dwójką jako bliski Incci

{płynął Gremlowski. Kolejność 'ta i:t.-zy-

• mała się do estatnieh 50 metrów. Ni fi .

TteesoBO w Dmkimi JRoboUik" Nr. 11 niizn Ramola, silniejszy fizycznie 1

W finale pocieszenia 400 m st. t',-w.

mężczyzn wielką sympatią wzbudził udo

dy pływak Pocztowców Durlik, zatvoduik

bez lewej nogi. Mimo tego handicapu

walczył ón na eał\-m dystansie birdw)

ambitnie. Musiał przebrać, bo tracił ra

każdym nawrocie po parę metrów.

100 m st. grzbiet kobie było w-ilką

Niedziclówny z Kaleową. Potężna Nie-

Jzielówna płynęła do 50 metrów na dru

siej pozycji, ale na finiszu z łatwością

wysunęła się przed rywalkę.

Finał 200 m st klas. mężczyzn stał

się pod nieobecność Szołtyska łatwym

łupem Krausego. Jedyny zawodnik uży.

wająey motylka — Dobrowolski — nie

odegrał żednej roli.

W przerwie między sztafetami zorga-

nizowano pokaz skoków do wody, w

którym wzięli odział mistrzowie Polski

Formańska-. i Skorupka oraz Przyborew-

ski i Brandler. Ewolucje wszystkich za-

wodników, zwłaszcza skoki z wieży, wy-

wołały na trybunach gromkie brawa.

EFEKTOWNB SZTAFETY

Na zakończenie rozegrano finały szta-

fet4x100mot.klas.kobieti3x100m

st. zmiennym mężczyzn.

W sztafecie kobiet po starcie wysunę-

ła się na czoło' pływaczka Kolejarzy Ma-

temow*ka. Za Matemowską płynna ra-

wodnic^a Metalowców a dalej Drozdow

eka (Sam.) i Kacprzak (SpóŁ). Ale już

na następnej zmianie pływaczka Koleja-

rzy traci sporo przewagi ocyakaeej

przez poprzedniczkę. Pod koniec swerje

odcinka Nitka (Koli) oddaje prowadze-

nie potężnie płynącej Niedzielównie

(Met.) i nlega nawet pływaczkom Samo-

rrądowców i Spółdzielców.

Trzecia zmiana prryrvi oała dalszą po-

prawę sztafety Metalowców pływaczka

Kolejarzy Kubiak wyszła znów na trze-

cią peeycje. Na ostatniej emiame Metn-

IOWTJ- zwiększają jescze "swą przewagę,

^jeko druga przychodzi do mety sztafeta

Samorządowców, a dalej Górników i

Spółdzielców.

Sztafeta mężczyzn —

po pierwszej set-

ce w stylu grzbietowym prowadzili. Me-

talowcy (Langner) przed Międzrzwiąr-

kowcazni (Gadzikiewicz) i Samorządow-

cami (Kita). Kita stracił wiele płęcząe

adę w linach. Od 150 m kolejność wr-

clsdala następująco: Metalowcy, Sano

rządowcy, Górnicy. Na oetatnie jania-

nie Procel (Met.) utrzymał pnewagę ja

ką zdobni Lanser i Szołtysek i włobył

pieTwsse miejsce. Jcio druga uplasowa-

ła «ę sztafeta Samorządowców.

Organizacja zawodów bardzo ^jrawns.

W -wyścigach o dalsze miejsce uzyska-

Po pierwszym dniu w punktacji pły-

wackiej sytuacja przedstawia sie nastę-

pująco :

1) Metalowcy — 132 pkt.

2) Samorządowcy — 172 pki.

3) Międzyzwiąikowi — 156 pkt.

4) Górnicy — 14" pkt.

5) Kolejarze — 107 pkt.

6) Spółdzielcy — 98 pkt.

7) Włókniarze — 71 pkt.

8) Budowlani — 15 pkt.

9) Chemicy — 4 pkt.

mN»ow.

I-iza teria — 1) Marchlewski (Kolejarze)
5:53. 2J Kornecki (Samorz.) 5:50.2, 5) Szaf-

ran (Górnicy) 5:50,7 , 4) Fudała (Metal.)
6:17,4, 5) Godurkiewicz (Bud.) 7:55,1 .

II-ga >oria — 1) Ramola (Międzyz*.)
5:54,4 , 2) Szczezik (Górn.) 4:04,» , 3) Mrów-

czyński (WI6kn.) 4:23,3 , 4) Kotecki (Spół-
dzielcy) 4:54.7 , 5) Durlik (Poczt.) 7:00,0 ,

i) Kaźmierczak (Chem.) 7-.C9.9.

III-cia ««ria — 1} Gremlowski (Międz.)
5:40,2 2) ludwikowski (Sam.) 4:01.4 . 3)
Procol (Met.) 4:04,4, 4) Gołębiowski (Ko-
lejarze) 4:11,1 , 5) Domagała (Włókn.)
4:44,4 , 4) $. Nowak (Spółdz.) 7:33,4, 7)
Szrama "(Budowl.) 7:34,4 .

Finał:

1) Ramola (Międzyzw.) 5:30,4; 2) March-

lewski (Kol.) 5:30,4; 3) Gremlowski (Mi$-
dzyzwiązkowy) 5:43,4; 4) Szatron (Górn.)
5:50,1; 5) Kornecki (Sam.) 3Si,7; i) lud-

wikowski (Sam.) 5i?,4; 7) Szcręzik (Gó-n .)
4^1.5; I) Procol (Met.) 6:02,8 .

finat o » — 1« miejsca:
1)Fudała (Met.) 4:04.9; 2) Gołębiewski

(Kol.) 4:10,0; 3) Mrówczyński (Włókn.)
4:14,7; 4) Domagała (Włókn.) 4:43 J; 5) Ke-

tecki (Spół.) 4:59,2; 4) Durlik (Poczt.) .—

4:59,9 .

w-Belgradzie, zdał by sobie wówczas

sprawę, jak trudno "jest uszczelnić de-

fensywę przy lotnym i pomysłowy-m ata-

Mamy, gdy chodzi o -mecs środowy,. tu jugosłowiańskim. Parpan może udzie

pewne własne może zbyt śmiałe koneep- lić informacji. Dlatego też wydaje nam

cje, które kapitana sportowego wprowa-' się--że pierwszą zasadą '"'musi być zbnde-

dziły w niepokój. Rozumiemy, ie rewo- wanie tak silnej-własnej zapory, by na-

lucyjne kroki są zawsze ryzykowne. Ale pastnicy jugosłowiańscy w piervrinyin

Iimpecie starli swe siły. Metoda ta dała

dobry rezultat o tydzień później w' Bu-

kareszcie.

! Gdy ustalimy tego. rodzaju zasadę na-

• leży bardzo poważnie zastanowić się, jak
:

obsadzić stanowiska w obronie i pomo-

cy. W każdym wypadku muszą to być

| gracze bojowi, energiczni, szybcy i

twardzi. Załamanie . się jednego: przędą

(Sam.) — 3:11,4; 1} Dobrowolski (Miedz.) może z miejsca doprowadzić do całko>

^-1 ]' 7 "
....

* witego zdezorganizowania svstemn obron
Finał o t — Ił miejsce: i- . ,

- -

1) Zawadzki (Kol.) - 3:14,8; 2) Chwal- ne £° i-katastroir- Na „rozgrywanie się
ciyk (Górnicy) — 3:19,1; 3) Sokuiski nie będzie czasu.

(S-pćl.) — 3:20,1; 4) Grześkowiak (Kot.) — i

3:28 7; 5) Krogulec (Włókn.) - 3:2S,9; J . Żałujemy ogromnie, ze proponowana

Suchocki (3ud.) — 3:30,2 . na tym miejscu z początkiem sezonu

I X19 *
M

*
T
- ZMISK akc

:
a szkoleniowa reprezentacji, która

1) M.talowcy _
3:49 0; 2) Samorzaccw- ob;jmowa}a br ,:>C£niż jeden zespół

cy
— 3:51,3; 3) Międzyrwiązkowcy —

5-X8.7: 4) Górnicy - 3:58,7; 5) Kołojarze -
1 rezerwowi;.^ nie zost łs w ciągu se-

4:13,5; 4) Włókniarz» f— 4:14,; 7) Spół-' zonu . przeprowadzona. Wówczas kapitan
d
-

Zl*'J»jŁ~ BudewI
*

nI— ^^

ow^pM.Mri m ®lf- »d« ry-

zyka" i przekonałby nie ma ko-

nieczności trzymania się stałego szablo-,

nu. W wypadkach koniecznych przerzu-

canie graczy -, na inną pozycję nie jest

grzechem, a może dać lepsze rezultaty,

KOBIETY
IM M ST. DOW.

I-tza seria — 1) Drikówna (Samorząd.JA
3:05,8 ,2) Liszkówna (Met.) 3:11;5, 3) Ma-

tejówna (Miodzyzw.) 3:25,4 . 4) laruszew-

ske (śolej.) 3:51, 5) Zawodna (Spółdz.)
3:54 i) Salwicrek (Góm.) 3:57,4 .

II-ga toria — 1) Bemówna (Samorząd.)
2:58,5 , 2) 2urkóvrna (Miodzyzw.) 3:1!,8 , 3)
Achtelikćwna (Metal.) 3:44.4 , 4) Laskow-

ska (Spółdz.) 3:57. S) Tyrała (Bud.) 4:03.4 .

Plnnl: (j
1]i Bemówna (Sam.) — 2:5»^; 2) Dzikiw-

na (Sam.) — 3:02,4; 3) Liszkówna (Met.}—
. 3:02,5; 4) 2urkówna (Miodzyzw-) — 3:21.4;
- { S) Matejówna (Mi- .dryzw.) — 3:2£.4; 4)

' Jaroszewska (Kol.) — 3:35.4; 7) Acnteli-

kówna (Mot.) — 3:43,9; 8) Zawodna

(Spółdz. — 3:50.1; 9) Laskowska (Spółdz.)
4:03; 10) Sawiczok (Góm.) — 4:03.4 . |

2SS M ST. KLAS.

I-iza «aria — 1) Kaletowa (Met.) 3:27,8,
2) Przybyła (Górn.) 5:31.4 3) Malicka

(Międzyzw.) . 3:53,3, 4) Dobnnowia (Sa-
morząd.) 3:33,4, S) MatomowłTca ^Kolej.)
3:38.9 . 4) Kacprzak (Spółdz.) 5:49,9 , 7) In-

sunaid (Włókn.) 3:38,4. Jakubowska iSpo-
iyw.) została zdyskwalifikowana za zmia-

nę stylu.
II-»o soria — 1) HullokAwna (Motał.)

3:34,7. 2) Istoł (Góm.) 3^4, 3) Maternów-

ska (l^olej.) 3:37, 4) Rosicka (Spółdz.)

IMMom.

l-eza toria — 1) B. Langor (Metal.) 1;21.8,
2) Kita (Samorząd.) 1:22,1 , 3) Dlueik (Gór-
nicy) 1:23.4, 4) Kurek (Koloj.) 1:27.2. 5)
Witczak (Włókn.) 1:27,4 , 4) Franezuk (Mio-
dzyzw.) 1:29 7) Olejnik (Ipółdz.) 1-33,3,
8) Matuszecki (Chemicy) 1:35,2, 9) Su- (wiókn.) 4:04,5 .

chocki (Budowl.) 2:05. 1 1) Kaletowa (Met.) — 3-75,4; 2) Dobra-

Ił-ga toria — 1) Jabłoński (Samorząd.) nowsk, (sEm.) — 3:28.8; 5) Iiteł (Górn.)—

3:30,4; 4) Przybyła (Górn.) - 3:31,7: 5)1:19,4, 2) Gadzikiewicz (Miodzyzw.) 1:19,7 ,

3) Piotrowski (Góm.) 1:23,4, 4) Zambek

(Góm.) 1:23,7 , 3) Winkler (Motał.) 1:32.4 ,

4) Szymkowiak (Cukrown.) 1:34.4, 7) No-

wakowski (Spółdz.) 1:41, 8) Banaszczak

(Włókn.) 1:48.

Finał:

1) Jabłoński (Sam.) 1:17,9; 2) Langer I.

(Met.) 1:18.1; 3) Gadzikiewicz (Miedzyrw.)
1:20.5; 4) Kita (Sam.) 131.S; 5) Zembefc

(Górn.) 1:22.0; 4) Dłueik (Góm.) 1:22,4; 7)
Piotrowi ki (Kol.) 1:24.2; 8) Kurek (Kol.) —

1.29.1 .

Finał o 9 — II miojaco:
1) Franezuk (Miedzyzw.) 1:27,<; 2) Wit-

czak (Włókn.) 1:27,8; 3) Winkler (MeL) —

1:32,4; 4) Olejnik (Spół.) 1^2 ,8; 5) Matu-

szewski (Chem.) 1 J5,2; i) Nowakowski

(Spółdz.) 1:40,4; 7} Banaszczak (Włókn.)—

1:49^ .

m M ST. KLAS.
!-«za totła — 1) Brzączek (Miedzyzw.)

335^ , 2) Krauzo (Metal.) 3:07,8 , 3) Marok

(Samorząd.) 3:08.0 , 4) Źysnarski (Spółdz.)
3:10,7 ,

- 5) Chwałczyk (Góm.) 3:22,0 , 4}
Grześkowiak (Kolej.) 1:28,9, 7) Krugolec

niż uporczywe forsowanie .zawodników,

których kwalifikacje są wątpliwe.

Nie było
niespodzianek
w siatkówce

WSPOTKANLACH ćwierćfinał®,

wych w siatkówce nie było nie-

spodzianek. W siatkówce męskiej naj-

ładniejszy dotychczas mecz rozegrali

Włókniarze z Chemikami. Walka był*

zacięta i Chemicy oddali punkty dopiero

po interesującej walce. W zespole Włók

nitrze wyróżnili się Piotrowski, wycho-

wanek Akademii Fizkultury w Moskwie,

doskonały gracz zespołowy. Jako ścina-

jący dobrze wypadli w drużynie Włók-

niarzy Ożga oraz Johan z zespołu Che-

- J,. ,„ , ,, mików, eks-gracz Sokoła lwowskiego.'Z
3:484, 5) Drozdowska (Samorząd.) 3:50,3 , ; .

' v

4) Maślankiowicz (Międzyzw.) 3:59 3, 7} ' Inn ^ ch
respołów warto podkreślić do-

Kujma (Budowl.) 3J9.3, 8) Wojciechowska ' brą« grę Michniewskiego (Spółdzielcy) i

Klejna (Kolejarze). Ze wszystkich dru-

żyn najlepiej przedstawia się obecnie

zespół Kolejarzy.

Wyniki ćwierćfinałoic<\ Kolejarze —

Samorządowcy 2:0 (15:5, 15:6), Skórza-

ni — Spożywcy 2:1 (15:8, 10:15, 15:9),
Włókniarze — Chemicy 2:1 (8:15,

15:13, 15:11), Spółdzielcy — Miedzyzw,

2:0 (15:9, 15:7).

W siatkówce kobiecej najładniejszy,

mecz oglądaliśmy pomiędzy Kolejarza-

mi i Cukrownikami. Kolejarze wystąpili

z Knre - Pogorzelską na czele, nsjlep-'

tzą zawodniczką turnieju obók^Skrods-

kiej se Spółdzielców.

Wyniki atierćfinulowe: Kolejarze

Cukrownicy 2:0 (15:1, 15:4), Pocztów,

er
— Włókniarze 2:L. (10:15, 15:7;

15:6).. Spółdzielcy — Międzyzw. 2:8

(15:7, 15:10).

Malicka (Miodzyzw.) — 3:33,1;. 4) Hjllo-
kówna (Met.) — 3:33,2; 7) Metsrnowska

U. (Kol.) — 3:40 7; 8) Maternowska H.

(Kol.) — 3:40,9 .

Finat o 9 — II. nlojsee:
1) Rosicka (Spół.) — 3:44,4; 2} Drozdow

ska (Sam.) — 3:49,9; 3) Kacprzak (Spół.)
3.51 ,4; 4) Maślanlćiewiez (Międzyzw.1 —

3:54,4; 5) Insunajd (Włókn.) —i 3:55,1; fl

j Kuima (Bud.) — 3-JI; 7) WojSechowska

I
(Włókn.) — 4.-04,4.

^

1N M ST. 6«ZB.

l-tsa teria — 1) Niedziełówna (Metal.)
, 1 37 ,8, 2) Dzikówna (Samorząd.) 1i8, 3)

Banioł (Góm.) 1:41 A 4) Teisseyro (Kolej.)
. 1:41.5, 5) Matejówna (Miedzyzw.) 1:44,4,

I4)
Inslumajd (Włókn.) 2:05,7 . 7) Botwin

(Spółdz.). 2:21.8 .

Ił-ga toria — 1) "Kaletowa (Metal.) 134,8,
2) Szymikówna (Samorząd.) 1393 S)
Szczepańska (Kolej.) 1:44,4 , 4) Rosicka

(Spółdz.) 1:44.3 , 5) Roczniakówna (Mią-
dryzw.) 1:48,4, 4) Jawo rok (Góm.) 2:04,4 .

Fi Ml: '

1J Niedziolówno (Met.) — 134,4; 2) Ka-

I mniej zrównjJ »ę s )Iarehlew{ biegów.

(Włókn.) 333,4, I) Suchocki (Budowl.) letowa (Mot.) — 133.8,- 3) Szymikówna
537 9) Andrzejewski (Chem.) 5:45.4. (Sam.) — 1:40,8; 4) Dzikówna (Sam.) —

Il-ga toria — 1) Kuklok (Metal.) 3:04,0," 1:40,4; 5) Daniel (Góm.) — 1:43,4; I)
2)Nikodenftki (Włókn.) 3:04,4 , 5) Seratin Szczepańska (Col.) — 1:45,0; 7) Rosicka

(Góm.) 3:10.5., 4) Dobrowolski (Międzyzw.) (Spół.) — 1:49,0 .

3:13,4 , 5) Zawadzki (Koloj.) 3:14,1 , 4) FImI • S — H mtojMo:
Sokulski (Spółdz.) 3:23,9 , 7) Jakuszko (Sa- 1) Matejówna (Międzyzw.) - 1:43.1; J)
merząd.) 333,4, 8) Dobuckł (leśn.) 3:40.8. Rocznlakówns (Międzyzw.) — 1:47; J)

no czasami ««y lepsze, niż oetatni ^ 4 1 °> \ gjf "

wodnicy fipj-Vj». Nie vie!e to jednak' 1) Krauso (Matalowcy) — 2:51.9; 2) Se- *X1** ^ ST. KUtt.

pomagało, gdri w kh*jflkacji zajęli dłl '» ,in (Górn.) _
3:64.4: 3) Kuklok (Met.) 1) Metalowcy — 4:50.1; 2) Samorzadr-w-

-k"H-iem eorszvch przed-! 5:W7: Nncod,młkI (Włókn.) - 3^5 .5; 4 cy
- 4:53 7; 3) Oómley - 7*4.1; 4) Spól-

i) Brzęczek (Międzyzw.) - l«.|; 4) Zy dziotcy - 7:18,7; 5) MiędzynHązkewey -

t mnM (Sp*ł«łi.) - 3flł.4; 7) Marok 1 737.4; 4) Wlókniaao - 1:15.4 .

sze miejsca.

NOWY RING Z USA

Warscaweka YMCA otrzymała z USA

nowy ring. Ring jest już rozpakowany i

może być w każdej chwili oddany de

ożylka.

BOKSERZY USA WYGRYWAJĄ

. W IRLANDII

DUBLIN (Obsł. wł ), Bokserxy «^e -

rykańscy — reprezentanci USA na Oliai

piędzie w Londynie, rozegrali towarzy-

skie spotkanie pięściankie s reprezenw-i

cj| Iriandii, •Sooaoąc z*ycięttwe w t**-^

snlnt' 12:4.


