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Bfqd bramkarza kosztuje utratę dwu punktów

jajfaa JsaJai jat Aeuwce, a Joim'& przygląda się tanu bezsilnie* Widoczny z prawej strony Gajdzik juz
zawraca do środka Foto Frmtckowiak

Co mowief

nasi gracze

Immt W. Kadwae teraz hAc nie powiem.
Pófnrej, Ja* się uspokoimy, możemy poga-

<tać. Chłopcy też tą zdeoefwowani, mogli
wygwtćl

CMUht Jugoctowtarwe ofcC wfęcej
aeczęścia! Gdybyśmy mieli tyłe szczęścia
co oni, to mecz byl do wygrania.

hntlwitai Mecz byl nerwowy! Jugosło-
wianie uzyska» szczęśliwe zwycięstwo.
Szkoda, że grali brutalnie-i trzymali ręka-
• vi.

CaJdiHr: W pierwszej połowie- byłiśmy
gorsi, ale druga należała całkowicie do

•tas. MiolKiny pecha — powinien być re-

Ataier: Grało mi się dobrze tyfko w T-ej
polowie. Potem odnowiła mi się kontuzja
4cięgna w lewej nodze. Szkoda, że prze-

graliśmy, mecz byt do wygrania.
Parpaac Trener Kuchar postawił nas na

• ogil Wytrzymaliśmy wszyscy kondycyjnie,
graliśmy jak równi z równymi. 2ałuję, że

nie potrafiliśmy zdobyć ani jednej bram- j
ki. Jugosłowianie grają na pamięć.

•obutai Mecz przeprowadzono w niesa-

mowitym tempie. Mimo to wytrzymaliśmy
tempo doskonale. Krótki obóz w Otwocku

dał doskonałe rezultaty. Jugosłowianie
mieli wiele szczęścia.

Waśko* Powinniśmy wygrać, należało nam

się to. Ważne, że wytrzymaliśmy kondy-
cyjnie.

•arwMskfc Po Kopenhadze odsądzano
nas „od czci j wiary") Pokazaliśmy, ie

mamy ambicję i potrafimy grać. Osobiście

nie grałem najlepiej, ale ' tylko dlatego,
że już w I-ej połowie chwytała mnie kol-

ka. Miałem pęknięte żebro i zawsze, kie-

dy uderzy mnie tam silnie piłka, odczu-
wam bóle.

Gracz: Grało się dobrze, ale mecz był
brutalny. Goście potrafią faulować. Nale-

żał się nam remis.

landuda: Trudno — przegralfśmyl Mnie

szło dobrze. Kiedy nie ma upałów, zaw-

sze mam lepszą formę.
Janik: Puściłem jedną bramkę, ale nie

ma
w tym mojej wielkiej winy. Mitic

strzelił fałszerzem i piłka szła najpierw
prosto, a później skręciła. To mnie zmyli-
ło. Później już gnałem dobrze.

Skromny: To był trudny strzał. Obserwo-

wałem spokojnie z za bramki. My nazy-

wamy taki strzał „czeskim". Piłka Idzie
fałszerzem i trudno jest połapać się w

i®i kierunku.

Gńiner: Jugosłowianie miełi ogromne

szczęście. Należało się nam zwycięstwo

W,CZOKA) » btn. m stadionie W. P . w Warszawie rozegrano piłkarski maci

międzypaństwowy, którym Jugosławia wicemistrz olimpijski, odniosła szczęśli-

we zwycięstwo nad Polską w najskromniejszym stosunku 1:D (0:0). Przebiegowi

spotkania odpowiadał by słuszniej wynik remisowy. Jedyna bramka padła

w 24-oj min. pierwszej polowy gry. Zawodom przypatrywało się ponad 3<.0M

widców.

Sprawozdanie z meczą zamieszczamy na słr. 2 -ej.

Tym razem~ poszło lepiej. Janik chwyta piłkę w trudnej 'pozycji-i nadbiegający CsajjkioMtsIA II spóźni się o ńłamek

sekundy. W tyle widać Parpan*. foto Franckotmak

ZŁE JĘZYKI

— Czy wiesz, jak się mogą uchronić

piłkarze przed porażką podobną do ko-

penhaskiej
— Powinni nie stawić się na mecz I

oddać • walkover- 0:31

Taki złośliwy .dowcip krążył po Warsza-

wfo w dzle* meczu. Jednak nasi repro-

nntowtl pokazaN, i* „złe J*eykf ni*

Tabela gier o puchar

środkowo-europejski
gier pkL st.bk

1) Węgry s 5 11: 1

t) Albania I:.'4 1:0

I) Jagosławia I -I 1:0

4) Polska i 5 4:S

I) Rumunia s 2 3:12

i) Bułgaria i 1 • S:4

7) CSR 2 • 2:5

Kapitanowie drużyn losują. Od lewej stoją: Parpan, sędzia boczny Michalik,

sędzia główny TVemcovpky (CSR), sędzia boczny Kmiciński i.Brozovic (Jug.)
. Foto Franckowiak
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powraca na ring

W-dniu 5 września odbędzie, się mecz

bokserski w Ćhodakowie pomiędzy re-

prezentacją ' Warszawy a teamem żyrardo-

wianka, Bzura. Dochód z tego meczu

przeznaczony zostanie na odbudowę Cen-

tralnego ' Ośrodka • Kultury Fizycznej w

Warszawie.

Skład drużyny warszawskiej: Tyczyński,

Szatkowski, Ftisiak, Komuda, Janiszewski,

pierwsza waga średnia Zagórski druga

waga średnia Majewski, ciężka Grzelak.

Walka w wadze półciężkiej nie odbędzie

się.

Janik piąstkuje. Sekundują mu Parpan (z lewej) i Janduda (z prawej -

nr. 2), Z lewej strony nadbiega Gajdzik
Foto Franckowiak

ZWIĄZKOWA
Rada Kultury Fizycznej i Sportu K. C. Z. Z. składa

podziękowania wszystkim ~-Instytucjom, Organizacjom i Związkom,

których współpraca przyczyniła się do organizacji i usprawnienia I-szych

Ogólnopolskich Igrzysk Sportowych Związków Zawodowych. Tylko wspól-

nymi wysiłkami wszystkich tych, którym na sercu leży rozwój wychowa-

nia fizycznego klasy pracującej należy zawdzięczać powodzenie Igrzysk.

Fakt, ii po ras pierwszy so Polsce tak duży wspólny wysiłek dał tak poważ-

ne efekty rokuje jaknajlepsze nadzieje na podniesienie zarówno strony

organizacyjnej jak i sportowej naszych imprez.

Związków Rada Kultury Fizycznej i" Sportu dohfży wszelkich starań,

aby przodować tc dziele powszechnego wychowania fizycznego i służyć

będzie zawsze pomocą to osiągnięciu jaknajlepszych wyników przez sport

wyczynowy. •
_

Zapewniamy, ii II Ogólnopolskie Igrzyska Sportowe Związków Zawo-

dowych zgromadzą podwójną liczbę zateodników i odbędą się na nowo-

wybudowanym Mediom* w Warszawie.

Za Prezydium Rady

Przewodniczący

(-) Dr. Z. ZAJĄCZKOWSKI

Sekretarz

(-) E. KOSMAN

Na licznych stadionach Związku Radzieckiego odbywają się stale imprezy lekkoatletyczne, których często padają

wyniki lepsze WWh TM *« OilgfMti OUmpiadzie. Na zdjęciu Piotr, Golowkin (Nr. M) m*?"* bieg na 200 m

» Kijowi• '
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Szczęśliwe zwycięstwo Jugosłowian
nad ambitnie giajqcq drużyną polską
Jak ło zwykle bywa z wkflda} chmury zrobił dą mały deszcz.

A jeśli jedna kropla przeciekła niestety przez nie dość szczelną za*

slcsę polskiej bramki, to Jest to przykre, al* nie tragiczne. Przegrana
Cii ze srebrnym medalistą olimpijskim ale jest hańbą, a w każdym
razie wywoła niemałą sensację w międzynarodowym światka sporto-

wym. Polacy otrzymają znów przydomek nieobliczalnych rycerzy

okrągłej piłki, Szwedzi poklepywać będą Duńczyków: „nie chwalcie

się zbyt mocno, udało wam się psim swędem". Przykre jest to, ie

straciliśmy zapełnis niepotrzebni* bramkę, a w konsekwencji i dwa

cesse pnnkty w tabeli rozgrywek balkańsko-środkowoenropejakicŁ.

Przypadkowe bramki

zawszą, jak jednak t a „zdarzyła"
słę Janikowi, trudno odpowiedzieć. A

raczej można stwierdzić, ie sprawdzi»
ła się teoria o jego nierównej grze.

Potrafi zabłysnąć fenoraenaną formą i

zawieść w najgłupszej pozycji. Jeśli

jego koledzy próbują rehabilitować Ja

nika, twierdząc, że piłka szła fałszem,
to św'ax£czy to pochlebnie o ich po-

czucia solidarności, ale nie zmienia

faktu, iż tego rodzaju piłka absolutnie

ni* śmiała wejść do bramki. Nie był
to zresztą przypadek, gdyż i poprzed
nie, jak i kilka późniejszych interwen

eji przed pauzą było tego rodzaju, że

widowni zamierało serce. ~ I

zdarzają się ło. Był* pcoŁty lepsze, słabsza i bardao

słabe, ale takt iće oszczędssł eię, kni-

dy sterał się dze k ciebie wszystko
Łat* należy się — podziękowanie.

Laesa spcawa s mmejęłaościanB. Tutaj
nie nai sobie co mydlić oczu jedąyin,
car drugim szczęśliwym wyniŁifm, lees

powiedzieć jasno i otwarcie, łe mus»

<ię przysłąpić do radykalnej kuracji i

smolenia. Nie chcemy, by piłkaise naa

nstanńcacśe jsŁinU n*Jlu(hfcłiiii Kry-
wani lafcrywaii braki. Udaje aę to jesa
ese ot witanym bekkn, a na sbcym
Loóery się katastrof?.

ZACZĘŁO SIĘ ŹLE
- Bendzo nie przyjemnie kształtowały

sc pierwsze minaty gry, kiedy (o prze-

Prażenie optyesoe pop«v3 po pcicr- ujętego na łącznika, zajął Tomasza-

Później Janik jakoś się opamiętał 1 j ^„g.
^ fa^tkim wyKrndawcmu sy-

gra! jui swoją normalną manierą. Naj | „^„y} „ręceiara
gorsze w tym wszystkim jest to, że na

! p^a^^ w atak Ja-

ogół nie miał zbyt wiele i zbyt cięż- i j obronę. Widziało sin

kiej roboty, gdyż napad Jugosłowian- j jgfc wielkie mamy mank amen-

ski absolutnie nie spełnił oczekiwań. ' ^

teduskaue, jak zupełnie inaczsj idsie

Powiedzielibyśmy nawet, ie był do pa j£Ła bSa przez obrońcę Jugosłowian,
wnego stopnia wręcz słaby i nie dzi- ttiry zbiera ję pev.Tae z każdej poey-

wimy się, ie Geśii tak grał) nie strze- | eji, a js& wygląda to q n^i, gdzjs wy-

lił Szwedom więcej, niż jedną bram- twrecaję »jf jtiaei fałsze, I ródere pera-

kę. Ale o tym później. jboJe i tcw. mit wyewsbadsajacy nie il>

SOSTARICZ NA STRAŻY je- swobody. Jeśli ntówicraa of««y.

Polacy mieli mniej szczęścia, tj. na
-

wa

ofcońceyła się gorcej, nii

pastnicy nasi znaleźli przed sobą ais **** P«y-P«&owej bramki, to zadufa

tylko dobrz* operującą defensywę ;
w 1701

zwlek&jęcych ee etrra-

przeciwnika, ale i Sostaricza w bram- ,

Iem ^t^iovim M i dobrej poeta-,vy

ce, który był mistrzm swego kunsztu. V°TMocy.
Nikt z tycb, którzy byli na boiska war • POMOC NIE ZAWIODŁA

szawskim nie uwierzy, ie Soitariczo- ! Wa&o i Gajdzik poszli z miejsca 1

wi mógł by się zdarzyć podobny kiks. 1
zęberu w bój. Tarsssansaiin wprenrdsie

Każda jego interwencja była zdecydo i parokrotnie wpadł w nrykłę manierę
waaa, szybka i przytomna. Wykazał poenagał eoide rękami, jednak był We-

to w momencie, gdy rozpędzony Gracz i waględnie pozycję dodatnią. Gdy cho-

nsiłował go wepchnąć z piłką do bram j dzi o Gajdiika, to nie należy w pnzyss-

!-a. Sostaricz wprawdzie wpadł poza I łośei wmszać się ełsbszę jego formf w

linię bramkową, ale nie zapomniał u-' maciersyrłyni klubie. Powołany do rr-

praednio wyrzucić piłki. Dał też i po

sa tym kilka próbek swej amiejętno-
ści( a ponieważ w sumie okazji eo

zdobycia bramki było niewiele, więc
tei „pechowa" Janika zadecydowała
a wysika.

Obiektywnie rzecz biorąc na pod-

prezeotacji edaje sowsze egzamin.
O Pupan!» dyszlem rozbieżne Od-

nie. Pora jednym faktem zaraz s po-

czątku, kiedy te Tomaseowic nabrał 50

i jednym o^-iAnym swroteni ciała wj--
rwolił i»ę całkowicie s pod jejo opie-
ki, piiniej -jai trzymał mocno w swoim

stawie przebiegu gry zasłniyliimy na rr-ku środkowego nepaetnika Jogoeło-
rem

;
a i to raczej na 0:0, które Hustro ' wi«n, który nie doŁrzywW cudów. Par-

najlepiej indolencję obu aapa- psa był wcawsj rtopperera w całym te

g* «Jowi snacxeniu, tj. zakrjwcł central

nejo napastnika jngc^owianekiezo f

dćw.

UMIELI WIĘCEJ
Jfi« nł«a wętp&wośel, śe Jtz$<asjowia.

nie umieją więcej od na*. Tcofcnifcą,
«paMBraiicin i cwrsta eisła prze-

wyssrają nas o peina klssę, podsraa ich

praeweżnie dokładna, wyeyxe!<nvaae
i etloasfc, crienŁłcja bardzo dobre. Nie

tracą głowy w trudaiejezych
sytuacjach, to teś w-fcorpy a pod bram-

ki ben wzflęda na t», czy pcrkotlsiły
°d ofcrońeó\T, -

czy pomocników były
czyse i leęiej wymierxctie. Gdyby *ri"C

pnnktowa^ na wzór bokserski, aiytk.ili
by n be=ftrorjaych **driów pnowagf.
Była ona mimo tych walerów tylko „lsk
kau

m nwaą oa przebieg gry. O ile

płoed jscerwę osodo^-ili się 001 na po-

ła Polaków, Ło po piccrwie większę Ini

ejatjirę i nięks*i merpę wykazywali
wlaćrae połacy psłksrze. Było to tym

bardziej chsra;tery.siycir»e, łe na try-
bunach sadaweno eobie niepekojgee py-

tanie, czy sŁy graese nasi, któroy do-

b«e nabiegali Hf aa iotvglnjjcymi pił-
karzami jugoełowiań&ms nie slracę
czasami tchu.

PŁUCA L. SERCE

Vidai jednak, że powiełrie otwockie

irobiło «woje. Płuca polAicŁ futboli-

tów miały tak wieScg cbłonnoćć, ie

starczyła nawet na końcowy iryw, w

którym przeeń-nik nie bmko jui do-

traymywsl kroku.

To j» objsrtry dodatnie, jsfc i dodat-

nie punkty zapiszemy eswocoikom na-

szym aa wielk? ambicję i ofiarność, s

jakę posdi w bój, ehc?e wadoesnie spe-

babSiłować się w oczacb v^a<nej pa-

hliczaofci zarówno za klr-k? w Beljra-
dzie jak i cięik? poraifcę w Kopwba-
dxe. Nie wszystkim wszystko się ndawa-

OPINIA JUGOSŁO^flAN

JiatycŁmiast po meczu rozmawiamy t

kierownictwem drużyny jujosłoiriaó-
skiej. Ini. Arsenjewics jett bardzo nie-

zadowolony ze swego eeepołu, natomiast

podkreśla, ie Polacy w porównaniu
rokiem ubiegłym bsrdao tir poprawili,
również technicznie. Zjadza rif z ty.n.
ie zwycijstwo było ssczęiliwe i *-ynlk
reciiaowy był bsrdzo możliwy.

Identyczną opinię słyszymy ed

Vrchovaca, któremu Polscy podobali
asę na tle wspomnień z zeszłoroczne

go występu ich w Belgrad*;»,

środkowe pole. Nie oddalał aę zbytnio
poea swój rejon i mimo, ii -iric grał
błyckotłinrw rtanowii bzrdae wartościo-

wi ponycj? w nassym zespole.

OBROŃCY

Obrońcy Jaododa I Bsrwińdd nie

dorównali wprawdzie ewoini kolefom z

r-jpe-rorfwka, jednie między grą w Ko-

^enhadze a d^siaj było niebo i ziemia.

Inna nees, ie obydwaj skrzydłowi ju-
Soafwriańsey w żadnym wypadku nie

csdiwyej£ i mesym nie przypomi-
nali błyskotliwycłt napastników flanko-

wych esy Partyzanta, eay tei zesr.!crocs-

nej reprezentacją »0 tei obrońcy na^i

«taH prsed łatwiej«ym sadaMetn, s kto-

rego ił-rw-śęi.-sJi się na -dc ^eesnie".

KRAKOWSKI MURZYNEK

O Janiku jui mówiliśmy, ł,-;pomnie-
liany o roli pomoenrków y-o-

hec caego możesny eić sig do na-

padu, w którym pierwsze miej.ee nth-

ży się Graczowi. Lokatę otrzymuje nie

tyle xa grę napastnicy i{e'ia całoksatiłt

p«cy. Nafz ^atursynek" barowsł, gdzie
się dało, widzieliśmy go pod jedną i

dragę bramkę 1 nawet w technice był
godnym partnerem Jugosłowian. Na dra.

gim miejscu wymieńmy Cieślika. Graez

Ruchu dopiero po przerwie rozegrał
się należycie. Błysknncaie prredłuie-
łde piłki Gracza była majstersztykiem
znamionującym dobrego technika. Jeśli

kto, to przede wszystkim CieJIik wisiał

pod koniec jak ięp nsd Soetariczem.

Czy Alsser zdd egzaman? — No cóż

starał się. Nie chcislihyróiy 2 pierwsw-
fo występu wymuwać riyt dalekich

wukwŁów, ale —

na najfaliwzy mwH z

^ęgrani sprawa obsady pozycji środ-

kowego napastnika poaostaje zupełnie
otwarta. (Nie tylko ta pozycja).

Obaj naw &rzydlowi nie bardzo da-

wali sobie radę a obrońcami jugoslo-
wtaó&żmi. Pised przerwę lepiej wypaiil
taczej Przecherks, później " więcej w

wie, kiedy wysiło ma ki&a dobrych
skeji, oe wysarezyły one jednak d« de

cydujęeego praebiesa rssłooy praeciw-
nlka.

NIE ZACHWYCILI

Jugo^owtEaie rooczarowrfi nas. Trud-

po shóerdiać, esy eę n praemęezeni
Esycsaie, czy teł maję do pokonania
pewne opory psychiczne. W kaidym ra

eśe sra ieb była daleka od tego, co ocze

kiwaliśmy. CaŁowIcie zawiódł napad,,
który grał w stylu dla mego niexwyk-
łym Zamiast szybkich prae«ułów e m*

mentalnym wybie^em na pozycję Aza

łowa, wd&aeliimy jatseś przyraemne

kemirinaeje 1 nadmiernymi diS^ŚEga-
mi. Zawodnicy fck bardao mó&csn&e za

koebali óę w tycb mrtódi sztucdcach

technacmych, że prcejechsweEy jednego
przaerwmka chcieli konieccme pojśsić
aę dalej pwą Łndyiyitłuakł? umsejętno-
£eię i dzięki temu hamowali płysoość
akcji. R«£ło to szczegałme n skrzydło-
wych, którzy vr semie nie oddsłś zdaje
się eeterecb wysokidi c-enter. A prze-

caea tę metodę można było zsiacssae łat

wiej roetśęgaęć i sfoesować defensywę
po-bŁj.

Być może, te na grę nspsdu wpłynę-
ło dokonane w osta&aej chwili prze-

StsHTOsie. "Wobea podrryśssonej tempe-

ratury ŁrecTgTwwcł» s dobrego prswo-

AisEyiflowego Micbarlovicaa. Na maejsee

wicz, którego Parpan zakrył bardzo

dokładni». Tak więc aapad jngosło-
•wiański, który dawniej podobał nam

się dla swej nieszablonowej pełnej
inwencji gry, tym razem był «ajsłab-
szą formacją swej drużyny, tym bar*

dziej, i* w przeciwieństw!* do roku

ubiegłego mało strzelał, a jeili jni to ^oo C M kfotak ogrodzuńa budującego
niecelnie. Również Bobek 1 Mitic

nie zachwycili.
TRUDNO PRZEJŚĆ

Pomoc i obrona grały przed prze-

rwą bez zarzutu. Prrez linie te ściśle

zazębiające się przechodziła Sąd-
ną piłka. Po przerwie Jugosłowianie
nie byli już tak jednolitym zespołem.
Łącznicy mniej się cefali, w środku

wytwarzała się łuka 1 obrońcom mcc

niej zaabsorbowanym zdarzały się

Ze stojących miejsc
o... zaszczytnej porażce

Z BILETAMI Ttback" n ochotników). Wyruxmo nawet dr=id s

f&ttrsJd, f Ładna pnyjemnoić. ubikacji, by źrebić platformę, na tto.

A jednk hacze} ni, moine było dostcić. r,j mogło stan* około 30 osób. Ai«

sit na stadion W. P. Bo jui nu kilkaset' śmiałe próby milicj^U, pilnująceso oy.

metrów pned bramą iUwJy postanoi- sfcretots» domku, pnythanumo
Id milicji, któr« M by ^apy" '

mu J>anie,k* b&i* miał csa> »a t«

nie przeszły. ! ki* nec=y~"
Amatorzy fet* wejścia bes pardonu] Widziałem tylka jednego ctloirieka,

przeżyli prsykr« rozczarowanie. Tssyst-' który nie chciał oglądać meczu. Zmęcz»,
kich ich przytrzymano na stadionie, ale rty pomaganiem to budoicie trybun usiadł

spokojnie na trawie i u? przerwach mię.
dty pijacką esksteką krzyczał: J^mia

Dobreicolszczak jaki wynik. Dobrounl,
skiego co prawda ni* było słychać, «I*

baidy u tddsAie iwswsał %a mój iuńętf
obowiązek poinforinowai niessestmegm
o przebiegu gry, nie gont} mU zrobiłby
to sprawosdetMK radiowy.

Dopiero po przerwie, kiedy iuneU

! wszyscy, ie Polucy zrebili więctj & ^

spodziewano, podchmielony jtgomeii

ido W. F. Wyglądali jak Mcieneki w

się stadiom Legii, gdzie urządzono tste.

kdęraRAuatf.

A widoeimM » %» tniejsem mołnm

było okreśBi stopniem zerowym. Nie

mo&na było wmjśS nu ładne mury, tao

moina było trefie na ktiknpiftrouy ko-

min, który był wspaniałą lołą jeszcze
na meczu z C. S. R. Duś naic*t ,ileAu
bruk p0 kominie. \ j

Zressę- nie tylko z vJicy nie było vA- j vxtat i vgramoUvtuy sit. me jsiąi jjjy
dać mecnu ffawet ci, którzy uimiali się 1 jję, starał słę utrzymać chidtjną róteno.

błędy. Z obroiców lepiej podobał nam tśćaęśliteeów, kupiwszy bilet w 20» j tcc^ę, sypiąe w wdędsycsssłe fsdiewt'

się Stsnkowicz podczas, gdy w porno

cy początkowo błyszczał Czajkowski
II i Jovanowicz, późsiej Czajkowski
również grał nieco słabiej. O bramka

rzu wspomnieliśmy na wstępie,
i W całości Jugosłowianom brak by-

ło wczoraj zwykłego rozmachu i ńn-

! peta, zbyt wiele ioaglowaso piłką,
| myśląc o efekcie wzrokowym w^ęc«j,
: niż o ostatecznym eela, tj. zdobyohi
bramki.

Sędzia p. Nemcovsky z Brafulary

jego przerzucono lewo&raydłowego Vo- m»ł początkowo kilka słabszych BO-

kasa, s prawę flenkę obsadsił Czajków-; mentów, później poprawił się. Na H-

ski U, grajęcy na łęcraka. Fiekt był j wagę zasługiwało bardzo obiektywna
taki, ie renomowany Vuk« ca naeswo- [ stanowisko liniowych, a w szczególno

jej poeycji absokrtnie triezego nie poka- ści p. Michalika, toteż główny arbiter ^ ^

sał. Urzędzał pojedynki i «arf racu nie miał ułatwione zadanie, tym bardziej, j syfa toczono pod górą beezU, na M-

podał piłki górę do ewwSca. Czajkwii że gra prowadzona była przez obie ryeh rosłdadano styny Md* sam* ssy.

II ró^Tież nie grsl jak Arzydkwvy. strony bardzo fair.

W frodku na pozycję Bobka, przesu T. M^Iwwdd

zł (godzinę przed maczeto) lub 150 tli moegi
(tai. przed gtcizdklem) nie megU ob ej- j —Au wigr*, kto stę pasm

rzec spotkani*. Z miejs* ttojęcyA było. bat — zmndasotoełiśmy znawcę,

b, dobrze widać reklamę piwa, w kló- j _ Parpan! Patrz pan, jdi się w (6*
raf • szlachetnym tym płynie mStóo-1 wartego bawi % tym bubkian {Tc;
nm, ie Jest • AUb w stenie skroplo-
nym (wódka to skroplone kartofle dida

łem przypomnieć reklamiaiom).
Pfa pół godziny przed meczem Jry-

bano sHojęccC przypominała nie stadion,
ale trwsę W — Z. Ludzie Jak mrówki

wpijali się m s*A rozwalali go i rozpo-

czynała się budowa trybun.
Cwaniaki, którym jui w domu zda-

rzyło się, pomyśleć 0 stołku, zestali po-

mytłowoidą prześcignięci przez innych.
Widzieliśmy jak na podobieństwo 5y-

ny, które przy procy (na dniówkę)
dźwiga W osób, przenoeOo po 2 — S

wicz, grajqcy na śr. napadu został w opi
itH znawcy zamieniony z BobkivrJ*

Test na lewo, to i Parpan na lewo, e4

w prau0 i Parpan w prmwo. Itmeet

widać, ł9 to jest centerluń}^
WspatJd* sytuacjo do wyrótmmsht,

jakie na&rzdy eię Połakom w okresie

ich wMkioj przewagi wprowadźmy
wszystkich w atłupiesd* SudUmy Jdt

łona Lotm, mimmdona w słup mli. Do.

plan przy którymi tam polskim kom*

rtm odazusd słf }Aii głos: * kor

neła nie nie zrobią".
Nad mogli jodnA mocz wygrać. A*

nic nie jwyszłom l znów trzeba pitai
o_ zaszczytnej porałoe. fi»)

Dwa razy po 45 minut
i dwie różne fazy gry

Przed przerwą dominują goście
po przerwie przewaga Polaków

Jugosławia — Polska 1:0 (1:0). Jedyną bramkę dnia strzelił w 24

Biis- Mitic. Kornery «:4 (0:2) dla Pcipki.
Jcjoslawlai Szostariez, BrozoTicz — Slankoricz, Cza^ow^d I —

J.jTPnotlcz — Atanaskoricz, Voka< — Mitic — Tomasevicz — Bobek
— CzajkoTski II.

Polska i Janik, JaadwU — Barwiński, Waśko — Parpan — Gaj-
dzik, Prztcherka — Gracz — Alszer — Cieślik — Bcbula. Sędzia
główny — Nemeorsky (ĆSR), sędziowie boczni —

pp. Michalik

i KmicińskL Widzów 36.000 .

dno jest wyrobie sobie odpowiedni» po- i bardzo prryleSEie
{pole tui przedrycję łtrzdowę. jpol« łn* pr«4 "'-^ -siks, w zicrr*>

NAPÓR CIĄGLE TRWA— | Polak wpycha go dc bramk:'. Stfńs.

Ataki polski* przybierają na sile. j .odgwisdoje rzut woky.
^ 23 --es-

Publiczność dopinguje naszych graczy i cic Parpan rłt-jje grsfs?^s-j-sr.c-.t .w?

cbóralayni okrzykami' ..Polska Śóla**. J biciem piłki na fcorasr. Cs£.|ksv.»ski li

W 25 min. Gracz główkuje do Oe-! strzela rzut rożny, f'c bi?a gc v a«t.

ślika, tea strzela, al* bramkarz jugo-i LECZ NA TsM £iĘ ECSCZj
słowiański ratuj» robinsonadą. Za j Jugosłowianie rozpoczynają śrac wy

chwilę strzał Przccherki łapie znów bitnie defensywnie. W ataku pozosta-
Szostaricz. W 36 min. piąty korner dla | wiają tylko dwa skrzydłowych i środ

PolskŁ Bije Przecherka jednak zbyt ] kowego. Reszta kotłuje s:ę pod wła-

dsleko w pole. W dwie minuty póź- j Sną bramką, ni* dopuszczając Pola-

Bcbula^ Mamy do niego pr,_ . kiedy po centrze Czajkowskiego U Pnr'

psn źle odbija piłkę. V 2" min znów

dreszcz niepewności. Janduds podaje pił
kę Janikowi, a ten znów niepewnie
chwyta. Atak nasz idzie lewę stronę.
TTeiko podaje Boboli, ten ttrzch, rle

Szostariez je« ns posterunka. W 30

tnin. pierwszy korner dis Jugosławii. Jan

duda wyjaraia ijtuację d^TUn,

Jugosłowianie wybieraj? boisko s lok- j pem. Nasz następny atak następuje w S4

kim wiatrem. Grę rozpoczyna Polska.

Jednak już za chwilę Jugosłowianie sę

przy piłce i «unę na nassę bramkę.
Pierwizy atak i pierwsze niebezpieczeń-
stwo. Silny strzał Jugosłowianina wybi-
ja Janik w pole, piłkę przejmuje Par-

pan i odsyła ję znów dalej, ale esyha
jus Bobek, strzela, Janik pięstkujs, ma.

wa itrzsł^— na szczęście aut. Ns ?ry-
bynsch miny niewesołe, tym bardziej,
ie pierwsze akcje Janiks sij bardzo nie-

pewne.

ZACZĘŁO SIĘ ŻLE

Rewanżujemy (ię atakiem w 2 min-

ale kończy się on strzałem w aut. 3

min. za fsul Wsiki lędzia nakasuje rzut

wolny. Silny strzał Csajkovekiego I wy-

bija w pole Barwiński. Jusodowianie

gnioti, Polacy atakuj} wypadami. V 8

min. wypad taki omal nie kończy się
bramk;. Przebija się Cieślik, podsje na

prawe tkrzydło, piłkę łapie Przecherka

i strzela. Silny „szczur" mijs jednak
prswy słupek o centymetry. Jni w mi-

nutę później wolny dła Jugosłowian bi-

je Stankovic. Piłkę łapie Mitic, ale też

strzela w aut. Polacy dopiero w 20 min.

decyduję się na energiczny atak. Ale

znów strzał PrzecherkS idzie na ant.

JEDYNA BRAMKA

Od tej chwili Jugodowianie zmienia-

ją nieco taktykę. Zamiast, tak jsk to ro-

bili dotychczss, dojeżdżsć s piłkę Mo

samej niemal bramki, zaczynaj; strzelec

z daleka. Taki właśnie strzał kosztuje
nas porażkę. W 24 min. Mitic strzela z

24 metrów. Strzał s daleka wyględsjscy
na słaby, ale w rzeczywistości silny, su-!

chy. Piłks idzie lekkim fałszem. Janik

robinsonnje, może trochę za krótko,
chwyta piłkę niepewnie, wylatuje mu

ona z ręk i wpada do siatki. Napór Ju-

gosłowian trwa. W 2 min. póiniej Ber-

wióski rataje niemal pewnę bramkę,

tensję, że nie ryzykował straaJu, gdy był
mpełnie wolny lees centrował. "U7 każ-

dym rasie i on cbad=ł dę z kepenha.
siaego Ietfrgn i przynajmniej t**rał

«ię walczyć.

saiaie nspsd nasz właściwie nie

był zbył groźny i defensywa jugoel-v
^-iaiia mocno |o tzynta2a v szacha.

mm. Przecherka mocno strzeln, Szosta-

riez paruje, piłkę łapie Cieślik —

strzał, ale Szostariez chwyta.

ODDYCHAMY—

Gra wyrównuje się. Strzał Atanssko-

vieza grzęźnie w rękscb Janika, -wypad
Cielłiks końezy się na Szoitaricsa, atak

Gracz — Cieilik i znowu Nt, Wreszcie

gwizdek sędziego kończy pierwsię poło-

Po pauzie zaesynajf Jugofłowisnie, ale

jni po pieiwssych ssgranisch widsf, ie

Polacy nis ograniczę się tylko do de-

fensywy. Zsczynsmy atakować coras

śmielej.^W 2 min. dalekie doirodkowa-

nie Przecherki łspie Szoitsrics. V chwi-

lę później Cieilik bije wolnego. Jugo-
slowisnie robię mur i strzał dlęeaka od-

bija się w pole.

W 7 min. mamy doikonałę okazję.
Graes łsdniff wypuszcas Bobulę, nieste-

ty jest on o ułamek sekundy wolniej-
szy ed Brozoviczs. Jugosłowianin do-

chodzi Polaka, nie pozwala mu ustawić

się do strzsłu i Bobuls musi centro-

wać. V chwilę później Gracz ulega lek-

kiej kontuzji nogi i schodzi s boiska.

Po opatrunku Krakowianin wraca i gra

tak samo dobrze, jak poprzednio.

NAPÓR NASZ ROŚNIE

Napór polski wcięż utrzymuje się na

sile. Teraz Jugosłowianie atakuję tylko
wypadami. Jeden taki atak w 11 min.

kończy się strzałem w ant W 13 min.

róg dla Polski. Bije Przecherka, piłka
idzie ślicznym łukiem wprost na Gracza.

Silna główka, ale... w brarhce jugosłomań
fkiej jest nie tylko bramkarz, lecz ob-

rońca! Brozoviez ratuje bramkę głów-
kę, piłka idzie ns fcorner. Tym razem

Przecherka bije w aut. T 1! min. sa

faul Barwili-kieęo sędzia dyktuje rzut

wolny. Egzekwuje Stankovicz, ale strzał

idzie w aut.

W 20 min. znów korner dla Pohkł.

Strzela Przecherka, pod bramkę Jusjo-
iłowi sn powstaje okrapne zsmiętssnic,
piłka wfdrjje od graess do gracza, wre-

izeie idzie znów na korner. Tym razem

bije Bobnla. Ładna centra wywołuje nie.

mniejsze zamieszanie. Jednak na polu
,M M.-/..I-I .H*._. •

, t , .

siej niebezpieczeństwo. Parpan faulu

je i jest rzut wolny. Strzela Mitic, ale

zbyt wysoko i piłka idzie aa aut. Ata

ki nasze nie ustają.

ków do strzału. Ostatni korner zdoby
warny w 37 min. Znów bije Przecher-

ka, piłka dostaje się do Parpana, al*

nasz wielkolud pakuje, mocną bombę
W 31 min. centruje Gajdzik. Szo- ponad poprzeczkę. Jeszcze kilka ata-

staricz chwyta, al* w tej samej sekun- 1 ków polskich, kilka nieudanych strza-

dziś szarżuj* go Gracz. Jugosłowianin łów i sędzia odgwizduj* zawody.

Bez Antklewicza

pojadą bokserzy do Albanii
Skład draiyny budzi zastrzeienia

APITAN Związkowy PZB wyznaczył skład drezyny polskie}, kttfra

wefmi* ndzisl w tnmiejuw rtmach Igrzysk Bałkańskich w Tir ani*

(Albaafa). Torniej roatpoczyaa się 12 września.

Skład drużyny: Kargier (Łódi), Grzywccz (Śląsk), Krtiia (Pomorze), Rad«>

mach*r (Śląsk), Chychła (Gdaidc), Ćabulak (Pomorze), Szymcra (Pcznań),
Klimccld (Wrocław).

K

Jednoczeini* ustalono, że jako kie- dowiódł w czasie turnieju Związków
równicy drużyny pojadą Bielewicz, Zawodowych, że jest w dobrej for««

Plewicki, Neuding, sekundant Feliks i ie w tej chwili jest lepszy od Steca.

Sztam. Ekspedycja wyleci specjalnym' Ale ł\-spomnieli$my dlatego, że jeżeli
samolotem z Warszawy w dnia 9 do drużyny wyznacza się młodszego
wrzeinia. j Cebulska, to konsekwentni* należało

t zamiast Klimeckiego posłaó Steca.

Analizując skład drużyny f,bałkań-j
skiej" nasuwa się nam pewna uwsga: | Analizując w dalszym ciągu skład,
mianowicie kapitan związkowy, zda- ; wydaj* się nsm bardzo dziwne, ie A'

niem naszym, popełnił pewną niekon- j miast Antkiewicza wystawiono Kruię-
sekwencję. Polega ona na tym, ie Kruża nie odegrał żadnej .roli ani na

iii chc* się odmłodzić drużynę i wy-. mistrzostwach Polski ani też w tar-

2nacza się do wagi muszej Kargiera,' nieju przedolimpijskim w Łodzi, ni*

a da średniej Cebulaka — to dlacze-' startował również w turnieju Zw. Zaw.

go już ósemka nie została kompletnie Na czym więc kapitan opiera swe

odmłodzona i zamiast dajmy na to wiadomości o formie Kruży?
Klimeckiego' nie wyznaczono Steca. <

Ni* jest bowiem isdną Ujemnicą, ie'; Z*»*»i*ai. może również wywołać

ICclczyński jest dziś jsszcze ciągle dlaczc ^° w wadze ®««ej ni. będzi*
lepszy od Cebulska. Ma on więcej do-,

^ re Pr«entował Kasperczak. Prze-

świadczenia i oszlifowania w ciężkich
cież włożono w niego duży wkład

prscy przed wysłaniem na OUmpiadj.
Kasperczak chyba czegoś nowego na-

uczył się obserwując turniej w londy-

turniejach.

Trzeba jesseze dodać, że Cobulak

w turnieju Zwitków Zawodowych nie.' Poznań czy k nafeży p^edeż" do

raczej ssw.ódl n.ż zadowolnił. Jeste- gwardii młodej i w nim pokładane są

imy óf jywiicic zwolennik.mi popie- duże nadzieje. Rozwiązani, tej zagsd-
młodych talentów, ale w tej po. ki pewni* polega na tym. że kapita.

litye* musi być jakaś konsekwencja,
l'ovjył«| wspomnieliśmy o Klimec-

kiiw, tt^ dlstefio abyśmy byli przeciw-

PZB nie ma zaufania do Kasp*ónak«'
i obawia się, czy t*n potrafi «fcgyjuĆ
wagę, bowim sa taraięj Imk

»t«nwi us* M&óOft teMto



Kr. K
PRZEGLĄD SPORTOWY Hr. 1

Liga idzie swoim torem
A kandydaci do niej pną się w górę

Najciekawsze nawet spotkanie mię.
dzypaństwowe nie zdoła odwrócić uwa-

gi «d meczy ligowych. Można przegrać
lab wygrać wysoko i renomowanym

przeciwnikiem zagranicznym, ale kibica

wzruszy bardziej porażka pupilka, choć-

by to był klub C-klasowy.

A najbliższa niedziela zapowiada się,
jeśli chodai o gry w ekstraklasie, bar-

dzo ciekawie.

"Warszawska Legia wyjeżdża do Byto-
mia. Wojskowi ponieśli w II-ej rundzie

rozgrywek trzy klęski: z Wisłą 0:8, z

Tarnovią 0:2 i z ŁKS-em 1:3. Taka se-

ria nie wpływa dodatnio na morale dru-

żyny. Polonia bytomska przegrała rów-

nież swe trzy ostatnie mecze, z tego

dwa na własnym boisku. Widzimy więc,
że obaj przeciwnicy nie mogą pochwa-
lić się dóbr; form; i że Bzanse ich są

właściwie równe. Toteż jeśli typujemy
ewent. remis, bieżemy pod uwagę, że

Legia będzie chciała pokazać nowemu

kierownictwu i swym kibicom, że jed-
nak Eftać ją na coś lepszego, niż... klę-
ski.

Polonia warszawska zmierzy swe siły
x Wisłą. Obie rywalki mają ze sobą sta-

re porachunki, tak stare niemal, jak hi-

storia polskiej piłki nożnej. Na wiosnę
„czarne koszule" wybrały się do Kra-

kowa, głosząc wszem wobec, że zainka-

s»łją pewne dwa punkty. Rezultat był
zgoła nieprzyjemny — 0:6. Tym razem

nie typujemy tak wysokiego wyniku, ale

nie wydaje się nam, aby Polonia mo-

gła wygrać. Wiślacy są w dobrej for-

mie, a atak ich zdobywa na każdym
meczu sporą porcję bramek. Dlatego też

wielkim sukcesem Polonii będzie wy-

nik remisowy.

«Murowanym" zwycięzcą jest ZZK,
który na własnym boisku spotka się z

Widzewem. Łodzian nie już nie nratu-

je przed spadkiem do II-ej Ligi, a mecz

* bojowym ZZK nie daje im żadnych
szans nawet na remis.

ŁKS gości Tarnprię. Oba zespoły za-

grożone są spadkiem z Ligi i każdy
punkt ma dla nich wielką wartość. Co

ciekawsze, obie drużyny wykazują zna-

czną poprawę formy w porównaniu do

okresu wiosennego. Sądzimy, że po cięż-
kiej walce dwa punkty powędrują do

ŁKS-u, który na meczu z Legią w War-

szawie zademonstrował dobrą zespoło-

wą grę.

Rymer „opromieniony" sukcesem nad

Polonią, wyjedża do AKS-u . Nie dajemy
mu jednak szans. Pojedynek dwu dru-

żyn śląskich powinien zakończyć się suk

cesem gospodarzy, tym bardziej, że w

szeregach AKS-u wystąpi paru
'

graczy

reprezentacyjnych, doprowadzonych do

formy na obozie otwockim.

W Krakowie odbędą się dwa cieka-

we spotkania: Cracovia — Warta i Gar-

barnia — Ruch. W pierwszym spotka-
niu faworyzujemy Cracovię mimo fa-

talnego występu w barwach Samorzą-
dowców. Biało - czerwoni byli bez Par-

pana, a jego nieobecność osłabia ich ze-

spół. Warta podciągnęła się poważnie
od czasu rundy wiosennej, ale Cracovia

zrobiła w tym względzie większy krok

naprzód.

Spotkanie Garbarnia — Ruch może

być bardzo ciekawe i wynik jego jest

wielką niewiadomą. Napastnicy Garbar-

ni wykazali dobrą formę w ostatnim

meczu z Polonią bytomską, a Rucli,
chociaż pokonał Wartę, nie zachwycił.
Najprawdopodobniej spotkanie zakoń-

czy się remisem.

Mecze te nie wyczerpią programu nie-

dzieli piłkarskiej. Pozostają jeszcze
dwa spotkania.o wejście do Ligi, oraz

mecz o awans do II-ej Ligi między

ostatnią w grupie II-ej Legią z Krosna

a wicemistrzem Śląska, Naprzodem.

W meczach o wejście do I-ej Ligi, Le-

chia gościć będzie w Gdańsku Radomia-

ka, a Szombierki spotkają «ię na Ślą-
sku z PTC. W obu wypadkach gospo-

darze są zdecydowanymi faworytami.
Tak Radomiak, jak i PTC nie spisały

się w swych ostatnich występach. Ra-

domiak przegrał z Polonią świdnicką, a

PTC z Lechią.

W meczu o drugą Ligę Legia z Kro-

sna powinna wykorzystać atut własnego
boiska i rozprawić się z wicemistrzem

Śląska tak samo, jak to uczyniła na po-

czątku rozgrywek z mistrzem tego okrę-
gu. (gw).

5 Czechów i 3 Węgrów
startuje w katowickim turnieju

D O chwili, kiedy piszemy te sło-

wa (środa 25 bm. przed po-

łudniem) do Katowic na Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Polski w tenisie nie

nadeszła jeszcze odpowiedź od Szwe-

dów, ani negatywna, ani pozytywna. Wia

domo jest jedynie, że Szwedzi przyjęli
swego czasu zaproszenie na turniej ka-

towicki, obiecali wysłać doborową staw-

kę swych tenisistów i do tej pory ci-

sza.

Obsada turnieju jeśli chodzi o gra-

czy^za granicznych nie jest taka, jakiej
się spodziewaliśmy, niemniej jednak star

tuje paru dobrych graczy. Węgrzy przy-

słali Catonę i Szigietiego oraz p. Er-

doedi. Catona wg opinii węgierskiej

jest dziś drugą rakietą swego kraju tej
samej klasy co pucharowy 'ićh gracz

Stolpa, Oczywiście ustępuje klasie

Aebothowi, którego niestety w Katowi-

cach nie zobaczymy. Szigetiego znamy

i gwoli przypomnieniu podajemy, że'

właśnie Węgier w zeszłym roku zdobył
tytuł mistrza Polski w konkurencji mię.
dzynarodowej.

Z Czechosłowacji startują w Katowi-

cach dobrzy nasi znajomi: Zabrodsky,
Vrba i Dostał oraz panie Miskova i Ve-

lecka. Rumuni w turnieju udziału nie

wezmą.

Stawka naszych' czołowych- graczy jest

w tym roku osłabiona brakiem Końeź»

ka i Niestroja. Tak więc jedyna nadzie-

ja to Skonecki, który po słabym okr«*.

sie walk w Poznaniu ostatnio w Sopo-
cie, jak się wydaje, powrócił do formy.'
On też jedynie ma szanse do stoczenia

równej mniej więcej walki ac wszystki-
mi naszymi gośćmi, z którymi zresztą

Bokserzy i piłkarze Pomorza
szykują się do jesiennego sezonu

29 września rozpoczynają się na Po-

morzu okręgowe drużynowe mistrzostwa

w boksie. Na ringu stanie 6 zespołów:

Zjednoczenie i Brda z Bydgoszczy, Ko-

lejowy KS. ZZK. Inowrocław, Legia z

Chełmży i dwa kluby toruńskie WKS.

Gryf i ZZK. Pomorzanin. Z uwagi na

to, że dwa pierwsze zespoły będą wal-

czyć o wejście do ligi bokserskiej, dru-

żyny pomorskie przygotowały się do

mistrzow.- kiej młócki solidnie. Bokserzy
toruńscy startują: Pomorzanin w Toru-

niu ze Zjednoczonymi, zeszłorocznym
mistrzem Pomorza, oraz WKS. Gryf
wyjeżdża do rewelacyjnej ósemki Legii
Chełmża. Tak w jednym, jak i drugim
spotkaniu walki będą zacięte. Pomorza-

nin będzie miał ciężkie zadanie, bo-

wiem nie rozporządza wyrównaną ósem-

ka. Obok dobrych bokserów, jafk Dukow

ski, Brzeski i Bunkowski ma szereg sła-

bych, na których punkty nie można li-

Marnuje się tor kolarski
Apel sportowców z Żarów

Smutne lecz prawdziwe. Ktoby przy-

puszczał, że w trzy lata po wojnie, ;est

jeszcze miejscowość, w której znajduje
się potężny obiekt sportowy w stanie

zupełnego zaniedbania!

żar/ k. Żagania — Żary ośrodek Prze

mysłu Włókienniczego i Węglowego, li-

czące około 20.000 mieszkańców, z któ-

rych około 15% pasjonuje się sportem

i z utęsknieniem oczekuje niedzieli, w

którą zwykle odbywają oe skromne im-

prezy
— te same Żary Tnogą 6ię posz-

czycić jednym z największych welodro-

mów nie tylko na Ziemiach Odzyska-
nych, lecz kto wie czy nie w Polsce?

Niestety jest to tylko jedna strona

Zwycięzcm maratonu olimpijskiego,
gattyńcsyk Cabrora, na mecie.

Fotografia brytyjska

BRODY NA OLIMPIADZIE

Większość bokserów nie goliła się w

czasie turnieju, byli nawet i tacy, któ-

rzy zapuszczali bródki. Podobno esym

większa broda — tym więcej szczęścia.

Turniej jednak wykazał, ie nawet wło-

sy na brodzie nic nie pomogą, gdy się
w pięściach nie miało dynamitu.

medalu — bo druga to aż strach ogar-

nia!!!

Wspaniały ten tor o długości ponad
500 m zieleni swe piękne lica jakby się
wstydził swojej nagości przed tymi, któ

rzy dopuścili do takiego' zaniedbania.

Piękny okaz trawy wystającej z po-

między pęknięć toru jest całą ozdobą.
Nie mówiąc o ogrodzeniu toru, z któ-

rego pomysłowi właściciele działek roz-

bierają polewane błyszczące cegły de

ścielenia ścieżek w ogródkach, a beto-

nowe słupki oddają im nieocenione

usługi przy ogradzaniu ogródków. Bije-
my -na alarm do kompetentnych czyn-

ników — ratujcie betonowy tor kolar-

ski, który przy nie wielkim remoncie,
może stać się nie tylko jednym z naj-
większych obiektów sportowych tego

rodzaju w Polsce, lecz może również

oddać nieocenione usługi w rozwoju na-

szego kolarstwa torowego.

Sportowcy żarscy, spodziewają się, źe

apel ich odniesie pożądany skutek, a Ża-

ry wkrótce staną się ośrodkiem szkole-

niowym kolarstwa torowego, świadkiem

imprez na większą skalę choćby już z

samych względów propagandowych.

czyć. W Chełmży drużyna Cebulaka i
_ Bokserzy w ramach „Dni Torunia"

Palińskiego ma wszelkie dane, aby w stoczą dwa spotkania pięściarskie z ry-

tym roku sięgnąć po mistrzostwo okrę-
gu. A zą tym pierwsze spotkania, zakoń-

czą się prawdopodobnie porażką bokse-

rów toruńskich. Trzeci mecz odbędzie

się w Bydgoszczy, gdzie Brda ępotka się
z ZZK Inowrocław.

Drużyna wicemistrza Pomorza WKS.

Gryfu wyjeżdża do Legii w składzie na-

,stępującym: Gumowski, Krzemiński,
Przybylski, Krukowski, Pietrzak, Szy-
mański, Stocki, Zmorzyński.

START PIŁKARZY

Piłkarze pomorscy startują również

w niedzielę do ciężkiej młócki, która

odbędzie się w tym roku pod nieobec-

ność Pomorzanina, który zaawansował

do H Ligi. Największe szanse będzie w

tym sezonie miał zapewne grudziądzki
SGKS, kory rozporządza młodą i wy-

równaną drużyną. Druga drużyna gru-

dziądzka, po powrocie Nawrockiego zy-

skała bardzo dużo i być może, że i ona

będzie miała coś do powiedzenia. Byd-
goska Brda, legitymująca się wygra-

niem szeregu spotkań z drużynami, któ

re walczyły o wejście do Ligi, zapowia-
da rewelacyjny skład. W najbliższą nie-

dzielę będziemy już za tym znali obli-

cza tegorocznych pretendentów do ty-
tułu mistrza okręgu. W Bydgoszczy Brda

gra z SGKS-em . W Chojnicach Chojni-
czanka spotka się ze Zrywem Wąbrzeź-

no, w Grudziądzu Wisła gościć będzie
bydgoską Polonię, oraz w Inowrocławiu

Cuiavia gra z Gwardią Bydgoszcz.

„DNI TORUNIA"

W ramach tegorocznych „Dni Toru-

nia" odbędzie 6ię szereg imprez spor-

towych. Piłkarze przygotowują dwa spot
kania: 5 września odbędzie się mecz

Pomorzanin z reprezentacją Torunia,
złożoną z zawodników Gryfu, Metalow-

ca,
- wnfc.jfł • Gwardii, oraz 12-

września Pomorzanin spotka się z Bzu-

rą z Chodakowa, która zakwalifikowa-

łasiędoIILigi.Wdniachod6do11
września Ośrodek WF. organizuje mi-

strzostwa w koszykówce i siatkówce

męskiej i żeńskiej. W niedzielę 12 wrze-

śnia przedpołudniem odbędą się lekko-

atletyczne mistrzostwa Torunia w kon-

kurencji męskiej i żeńskiej osobno dla

seniorów i juniorów.

klu drużynowych mistrzostw Pomorza.

4 września przeciwnikiem Pomorzanina

będzie bydgoska Brda, a 11 września

Gryf spotka się ze zeszłorocznym mi-

strzem Pomorza Zjednoczonymi z Byd-
goszczy. Poza tym 5 września mecz repr.

Torunia z piłkarzami Pomorzanina po-

przedzony zostanie spotkaniem finali-

stów turnieju starszych panów. Regaty
zorganizowane przez KWT, na Wiśle bę

dą miały pierwszorzędną obsadę. Zgło-
szenia wpłynęły od klubów bydgoskich,
Kruszwicy, Płocka, Włocławka. Odbędą
się one 5 września. (Ko)

Kto upoważnił
pana Inspektora
w Kołobrzegu

Leży przed nami afisz o treści, w któ-

rą nie wierzylibyśmy, gdyby nie stało

„czerwono na żółtym". Oto jego treść:

powiatowy Inspektorat Kultury Fi-

zycznej w Kołobrzegu organizuje Mię-
dzynarodowe Spotkanie Piłkarskie:

POLSKA (Kołobrzeg) —

CZECHOSŁOWACJA (Brno)".
Pozwalamy sobie 'postawić, uprzejme

pytanie, kto upoważnia p. Inspektora łowi nasi juniorzy. Dobrze' się stało, ż*

W. F. do" organizowania; jak wynika z | będą mieli możność wzięcia w nim

ogłoszenia, spotkania o charakterze udziału, gdzie prawdopodobnie nie od-

Miskova i Dostał nosi mili goście z Cr®-

chosłowacji, brali udział w międzyna-
rodowym turnieju w Sopocie.

poza Catoną już swego .czasu walczyŁ
Jeśli byśmy mieli zamiar typować fina-

listów turnieju katowickiego uwzględ-
niając, że Szwedzi się nie stawią, to

najwięcej szans dawalibyśmy obu Wę-
grom, z których zwłaszcza Catonę bar-

dzo wychwalał Asboth, Czecha Zabrods-

kyego i naszego Skoneckiego. Z !ej
czwórki powinien się wyłonić tegorocz-

ny mistrz Polski w tenisie w konkuren-

cji Międzynarodowej.
Jeśli chodzi o panie nie jest nam bli-

żej znana Węgielka Erdoedi. Należy
jednak przypuszczać, że jest ona niewąt-
pliwie, silniejsza od obu Czeszek. W

związku z tym Jędrzejowska jak aij wy-

daje najgroźniejszą przeciwniczkę bę-
dzie miała właśnie w Węgierce.

W turnieju biorą udział również czo-

między państwowym.
Do tej pory przywilej ten posiadał je-

dynie Polski Związek Piłki Nożnej za

wiedzą jeszcze wyższych władz. Okazu»

niosą jeszcze większych sukcesów, lecz

jednak z pewnością nabiorą, tak po-

trzebnego im szlifu. Turniej, którego
początek wyznaczono na wtorek 24 bm^

je się jednak, że na Wybrzeżu można rozpoczął się dopiero w środę, ponieważ
to zrobić łatwiej. | we wtorek w Katowicach lał przez sały

Nie wątpimy, że Główny Urząd Kultu- dzień deszcz, (sg)
ry Fizycznej pouczy p. Inspektora WF. ^

—

w Kołobrzegu, że wedle stawu grobla i ŁATWE ZWYCIĘSTWO
nie wolno zbyt hojnie szafować mianem JĘJ)g2EJOWSKIEJ

We wtorek, 24 bm. zakończony zo-

C7P7PVA W RACFNIT stał w Sopocie turniej tenisowy o

W BAoŁINlfc Międzynarodowe Mistrzostwo Wybrze

O wielkiej sile jaką wielu bokserów ża. W singlu pań Jędrzejowska po ład

wkładało w swe ciosy świadczy szczęka nej grze pokonała Czeszkę Miskovą

ochronna, która została wybita jednemu 6:2, 6:4.

z bokserów i utopiła się w basenie pły-
wackim... ' Pozostanie ona na dnie na

pc.miątkę olimpijskiego maratonu bok-

serskiego ! . .

W deblu panów Dostał (CSR) —

Skonecki pokonali w finale Piątka —

Bełdowskiego po dość emocjonującej
grze 6:3, 10:8, 4:6, 6:3.

JKrkadU BrxezlcKI

JSiesportojvy rekord

W ZIMIE 46 r. w Karkonoszach

prowadziłem bodajże pierwszy
jv, wojnie w tych górach kurs narciar-

ski, złożony • 60 podchorążych.

Zima była piękna, w górach panowa-

k eisza i całkowity brak znaków jakie-
gokolwiek iyeia. Schroniska, których

nazwy odczytywałem z niemieckich map,

wiały zimnem i pustką. Dopiew w dra-

gim tygodniu pobytu w górach, na jed-
nej z wycieczek zatrzymałem swój od-

dział przed oszronionym i zasypanym

śniegiem schroniskiem „Schlesier Haus"
— jak mapa Rosiła. Przed schroniskiem

kilka par nart piętkami wbitych w

śnieg świadczyło o tym, że ktoś jednak
jest w tej pustej krainie.

Przez tunel wykopany w śniegu prze-

dostałem rię do obszernej sieni i otwo-

rzyłem drzwi, na których widniał prze-

kreślony kilkakrotnie napis „Eingang".
Z wnętrza wionęło przyjemnym cie-

płem i dymem lichego tytoniu. Za sto-

łem siedziało kilka żołnierzy. Patrzyli
na mnie z zaciekawieniem, a najstarszy,
kapral zameldował mi placówkę Wojsk
Ochrony Pogranicza.

Tak, w tym czasie jedynie żołnierz

polski przebywał w tej pustej krainie,
• ee alałej śniegiem i wichrami. Tkwił tu

i czuwał. W śnieżnej kurniawie, w mle-

ka górskiej mgły, eiy w wyiskrzonej
Mrozem nocy m mirtach przemierzał
fNpucMtf grań. Pilnował gór i nowej

polskiej granicy, aż przyjdą ludzie z rów

nin mazowieckich, z pobrzeża bałtyckie-
go, czy z krainy tysiąca kominów fabry-
cznych — Śląska.

Wracałem przez nieprzetartą leśną dro

gę do Karpacza. Zamyśliłem się. Ileż

to jeszcze lat musi upłynąć zanim góry
te odżyją i zaroją się narciarzami, za-

nim je wchłoniemy tak jak wchłonęliś-
my Talry?

TAKŻE prędko góry te ożyły. Schro-

niska ziejące pustką i zimnem je-
szcze trzy lata temu, dziś tętnią życiem.
Zaroiło się od narciarzy. Wielkie do-

my i wille kapitalistów niemieckich

wypełnili ludzie pracy, zjeżdżający to

na wczasy, by nabrać sił w zdrowym
górskim klimacie.- Wchłonęliśmy te gó-

ry i przywiązaliśmy się do nich. Wybu-
dowaliśmy tu to, czego Niemcy przez

tyle lat nie potrafili zrobić, — wyciągi
saniowe i skocznie narciarskie. Wydaliś-

my swoje mapy i przewodniki.

W LECIE 46 r. w drodze na Mię-

dzyzdroje i Warpno, gdzie mie-

ściły się, niewielkie zresztą obozy wy-

szkoleniowe ówczesnego Państwowego

Urzędu WF. i PW . szybkim Willyscm

minąłem w pobliżu miejscowości Wo-

lin placówkę W.O.P . i bramę usUwio-

ną wpoprzek szosy z napisem „Trzyma-

my straż nad Odrą".

Od dawnej niemal graniey polskiej
jechałem przez kraj pełen zniszczeń,
miast spalonych i ruin, wsi bezludnych
i eiągnących się dziesiątkami kilome-

trów nieuprawnych pól pełnych ostu.

Niełatwa było przez ten kraj jechać.
Mosty powysadzane, a na ich miejsce
prowizoryczne kładki i pontony, drogi
poniszczone, przy których czerniały roz-

bite czołgi i samochody niemieckie. Nie-

kiedy zwracała uwagę mijana tablica z

trupią głową i napisem: „Teren zami-

nowany".

Ogarniało mnie przygnębienie. Puł-

kowniku — zwracam się do siedzącego
obok mnie dyrektora Akademii Wycho-
wania Fizycznego płk. Górnego —

czy

my w ciągu 10-ciu lat zagospodarujemy
te ziemie?

— Na razie ważna jest ta brama, któ-

rą minęliśmy, x napisem „Trzymamy
straż nad Odrą" i to, że jmł na tych zie-

miach mamy swoje zadanie, • resztę je-
stem spokojny. Powstanie tu btijne ży-

cie i wcale 10-ciu lat nie trzeba będzie
na to czekać — odparł pułkownik.

TAK, pułkownik był optymistą, ale

nawet i on zapewne wówczas by
nie uwierzył, gdyby kłoś utrzymywał,
że w ciągu trzech lat W6ie i miasta na

tutejszych ziemiach zostaną zaludnione,
że na miejsce rozległych pól i bujnych
ostów falować będą łany zbóż, że zbu-

dowane zostaną stalowe mosty, że liej*
ne fabryki zostaną odbudowane i nra-

chomione.

Teras chodząc V* wystawie Zieas Od-

zyskanych mimowoli przypominają mi

się pierwsze wrażenia z tych ziem.

Osiągnięcia nasze na Z. O . zdumie-

wają, oszałamiają i napawają nas dum:;.

Osiągnięcia nasze są olbrzymie i muszą

być doceniane przez wszystkich, a na-

wet przez tych, którzy głosili, że Polska

Ludowa nie da sobie rady z białą pla-
mą na mapie.

ZIEMIE Odzyskane niemal zaraz po

zakończeniu wojny zostały uznn-

ne zarówno przez I-szego wiceministra

Obrony Narodowej gen. inź. Spyclial-
skego, jak i Dyrektora ówczesnego jesz-
cze Państwowego Urzędu WF. i PW . inż.

Kuchara za teren naszej pracy wyszko-

leniowej. Na Mazurach, w wojewódz-
twie szczecińskim czy na Dolnym Ślą-
sku miały miejsce niemal wszystkie obo

zy i kursy wyszkoleniowe wf. i pw.

Chodziło nie tylko o to, ażeby oży-
wić te ziemie, ale przede wszystkim po-

kazać. licznym rzeszom młodzieży ich

piękno i wszczepić do nich miłość.

Na W. Z. O . wśród setek ważnych
problemów, wśród zasadniczych dla Pań

stwa zagadnień jak rolnictwo, przemysł,
zaludnienie i odbudowa znalazły zasz-

czytne dla siebie miejsce również sport
i kultura fizyczna.

Na wystawie Główny Urząd Kultury
Fizycznej dorobek swój przedstawił w

dwu odrębnych pawilonach, jak również

w stoisku w Hali Ludowej.
•

WHALI LUDOWEJ strona prawa

dużej Sali Młodzieżowej jest poś

wi{M<M Kulturze Fizycznej.

Rozpoczyna ją nijako duża rzeźba

prof. Potrawiaka pt. „Światowid". Wła

ściwie gdyby nie obawa narażenia się
językoznawcom można byłoby ją nazwać

Sportowidem. Na wysokiej czterome'

trowej kolumnie w płaskorzeźbie są

przedstawione wszystkie rodzaje sportu

Głowice kolumny tworzą w cztery stro-

iły zwrócone głowy, na nich piastwoskie
rły. Poszczególne plansze umieszczone

w głębieniach przedstawiają dorobek
' kultury fizycznej na Ziemiach Odzysk»

nych. Dorobek .ten jest imponujący.

862 obozy i kursy wyszkoleniowe,'
30.711 osób przeszkolono,

971 powstało organizacji sporto-

wych,
6.398 odbyło się imprez sportowych,

486 odbudowano obiektów sporto-

wych.'
t

Wszystko to się stało na przestrzeni
trzech lat!

. Na. osobnej planszy przedstawiony jest
Bieg Narodowy. 91.499 uczestników sta-

nęło do biegu na Z. O . w dniu „Święta
Pracy". Kultura Fizyczna stała się na

ziemiach tych zjawiskiem masowym.

W jednym % wgłębień stoiska, na tle

pięciu kół olimpijskich i sylwety biega-
cza ze zniczem, ustawione jest popier-
sie Janusza Kusocińskiego, dłuta art.

rzeźbiarza Wildena. W ten sposób za-

akcentowano sport wyczynowy i oddano

hołd pamięci symbolicznej niemal po-

staci naszego sportu i ofiar barbarzyń-j
stwa niemieckiego. |

Stoisko'dopełniają wydawnictwa Głów

nego Urzędu Kultury Fizycznej i sprzęt

Sportowy.

Jest to stoisko zasadnicze. Synteza
naszych osiągnięć. Niezależnie od tego
na Wystawie Ziem Odzyskanych przy

Stadionie Olimpijskim im.. Gen. Świer-

czewskiego istnieje Pawilon Kultury Fi-

zycznej G. U. K . F . W pawilonie tym

szczególny nacisk {włożono na .osiągnię-
cia Wojewódzkich Urzędów Kultury Fi-

zycznej Ziem Odzyskanych, Obrazuje je

szereg plansz, w sposób plastyczny. Zna

lazła tam również miejsce wystawa jtu-
ki. Obrazy i rzeźby, o temacie sporto-

wym u zwiedzających wzbudzają duże

zainteresowanie. Również należy wspo-

mnieć JO Pawilonie Żeglarstwa, który

znajduje się nad Odrą, na tyłach tere-

nów „B". Pawilon ten obrazuje doro-

bek sportu żeglarskiego. Na'tym jednak
zagadnienia kultury fizycznej i wptrta
na Wystawie nie kończą się.

Znajdujemy je jeszcze w sali Przy-
jaźni Polsko - Radzieckiej (Hala Lodo-

wa), gdzie z dużych fotografii poznaje-
my radzieckich sportowców, kórzy goś-
cili u nas. -Z zagadnieniami sportu wiej.
skiego zapoznajemy się w Pawilonie Sa-

mopomocy Chłopskiej. Zaś na terenia

_,C" jedna z plansz obrazuje. sport mia-

sta Wrocławia. Dla dopełnienia całości

trzeba jeszcze zwrócić uwagę na bo-

gactwo imprez, z jakiemi sport wystę-

puje w czasie trwania Wystawy. Trzy-
dzieści kilka wielkich imprez, w tym
około dziesięciu międzynarodowych w

żywy sposób dokumentują wielką aktyw
nctBĆ sportu aa Ziemiach Odzyakanyek,
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sMa po
Mecz bokserski Polska-CSR we Wrocławiu

WNABP5P52A§ą siffeiflf wnm? 99 wek?» M&i reprg*

bsiWPW w^gfyć bgdzje ? juniergmi e*#chgstei

waeji. Obudzi* «« * Ni l-ęiswd wt Wrocławiu, « wiis I»», gtef
II {gi jeag «§szg feęmkg Pi4iłwewą «pokuła <ic * N-memi,

BrjHSStygiRif brjBlslf WPWęzaj 4Świ«ki BsbFfiwsfclelp. Nie-

wielka gronka Polaków cząl» «« iifc aą wuikaaia hitlerowddgge żywlpłu.

Inaczej zabrzmi w aiedzael* Mazurek, a «lodzi chłopcy $ białymi prfłflli RS

flęiSSęk bfdg wkraczał; S* ń§g jsl"» reprezentanci gospodarzy odwUpz--

ąrcfc ziem pi»tewsfc?efc

oiejg ^W, Ząw pf?ggr§ł gjezgggfgjs j 3=SĄ CS®

Na krakmskiej fali

z Pąjmsjiim. W gółplsżkiej WrOR?S'
[ w-^Bja Sntyk przggrg? pigdgwBS S

(inate®. Kgpitaa £wią?kpwy~4§4aąk

Skład drciyay

lestfpcjeeyi

Hsstk, Kęsrtecr,

+ Ostatnia niedziela rozgrywek o waj-
idę do |ęl. A rozstrzygriif f

ty»
5 W wfjdzif

pbok lgt?»8W'«RH <1° ^ 1
»»*

gł^iyny ipstkajj ii« n? fesiifcB Ofcsslm-

jklefle. W pierwłffj ryndzif Trjebipja par

(conala Okoći.Tj 7:8, obtęnlf ity/gr/iam
jest J»dr)»k rflciej dritfyn» gotpadlip/,
Ma m wlanym łrygni i««l ś*

, psfesnsnir eolwis^syl? ftfp rewsigf !
ci«ck»siewsęk!pj łobzowianka ppkqnana w Otocimiu 5:1.

Bsleat, Msa

Prasa krakowska podają tę środko-

wy porngęnik Legjl — Szczutej:- pa zjjs)jar

pń«R?«i# fit
^

•priYHtyff': i8?
on

?9 e?
Krakowa I ?«!•!!'* J«dcn z miejscowych

± geBfeitnfaej?
w miefl«cu' yrzgfniu i ęi<?żki3

itania: 2.00 ii» 4l?ski«m w gho^pwif,
12:89 f tflFifił w Łodii {gbydwi 8 PH-

ctisf Wrfy)» '15*9 i Praga. w i^Kswie

i" l§-g9 ? W Krewię.
' JL. Obecny trenjr Vfiilv Kyjftynfca

ć^-u^cinskirn wyraził#69 W.- 1 ii^8!Ifii!9W»!y »!f gwifl ...

- fJrySyr.y W3?i»J?» ' j wywiarfzfe ..

rtj, pfiJ,,iriei wj. w»r
^

8*k, frrt, 83⁄413⁄43⁄4 JSS.-SS2ISS rs,^

wipclswski wssefll w skltd naigtl ka II groiygy nig^Ji»!! ę«H«96lł9»l6t 54 on atołuje w WHle »ysłam_.! iH f 1115! W

dniiyąy. Smyk rpprpzenł«ia równia* may sędzia mitdzya&ro4o«y Bf?sfrsl9 i MitEfi9W8W I* (łń) N?nym IB8RS ItSIS^N PSlSl* li?

szko|« „półdystansowców''. rzak. J «»«€15» W M!#«*9Wffc ' """" "" v

Stec iest niewątpliwie talentem I jr Itfimy H?9R l^kltoitfstyęwy v

znaczne »§f? pr(tięk|gw»sy M Krakowi? WPS&yn* !!9 *

,,., . , , ,. «aaezne tt iei.ak wabac •rrlcaiaai»
5

P bm.. trćibojgm pa/i. plącobojąf.
siety skład drutsuy polskiei nie pyl postępy, o czym mogliśmy prze-

" s s«B»(ti wbbbs wj^ssip, ( ,róJb0jem jUń?arćw.
* ' dobrze ze«tawi»ay. | konać w czasie turnieju Związków temm * Sfsk«!t^ 14»

! Bardzo fęlłp4m ciekawi jak WMlMtBł <» M WrtBflt," W*b*
JU W niedziele rusza za itartu równiał

Ligi »?g?vBi9FBia^a B9 feilla tyas^Biawym

Mgęz wrocławski ^gi® P» ^ 86 " 03 ' ktÓry

izya ipętkanięn? juniorów: PitFWSzy

tt|Q rodiaie sec? 9<ibył |i« 10 kwi?t- , . ,

w WMCZ ipllTrko^a '^paSe na Ue"c^ ^ ^ W"! ^H*

^WSISI 443. ^a-j Teru Inów ,e$łei3iy w pr2cdedal«
:

,k5ego przeciwnika. W kaidvm ra,l, " " i!? '^IM ^^
-

*: drugiego spotkania juniorów i j*<zpz« udział Steca w reprezentacyjnej dr^,
Malua ' b?dz je me M*" A?S "

, .„, , ńadmtm

młnrtziU-ńw iest Ufieika zdo- wiedltwions. '

«zej ósemki był WŚwczag taki: Bąikie-

V*cz, Maręif?kow|ki, Mąrgysiak,

i Dp.„!?r Nasi bok.^ wyważyli W?dhw?oay,

wówczm tylke etfry F-mU? (Ba^fkip- b ;ksa Polskje2o. N«wątphwi. (

^'Mt^ulfeWikl/OUiW «'Pflifep- po rodzą,B mmjBrzyęzp- .ą
s

;' |

wkz).GT§dkoW§kj prz.jrał w trzeciej
duże ' do HaniCW

r^zie przgz tgehRieYny i# r^ms- Pozwolą oa#

sjyp o g-tery kilg ^ubiakiep. W dfp- ^*' 015 '** ptypy

iy»i. niemi,gkięj w wVfe» dfiklfi nB
«

9W6 W W§ls§ 9

słafłąwał Ten Ho{| W• . „ . . v

wodować. ! Mjir
^

,

ąbf lTTMy
PifrwiM spotkanie juniorów raczej !W

aa^ Fozczarpwało ąjż ?adowolilQ. 'fafea i SWfl P ° lltTCe ^'^zTflW^PWe]

8>& I ei9tf9Włię|.

WŚiiy g-
r? ?y$«smeR V/m a !y?y

ftaryp fźyli ł'koękiB) feny raz qdwrainlf,
?vty ivitemtm WM a 55=r3iRte

ząwp^R^ fzkoin WtąfsdRie ..alie??

kąBiI" czg;k{m{.
i krakowski?, ki^re pgchlu-

^ic s!a reogą zwyęigstwarn pęd ligowa
erpjf W B»jblii?z^ rsiEdzieję (t? bm)

? F»Brs??Hf3Pi8 QfZgngara w gfi??2R9^i»
łW 5 w)?ejfl!3 W Bi«S?9Wis ? f^

i ???d?igcit| e^lps W9J'fkg Pglsklego
¥Yi*3P' W dniu J2 «rrzeinia na zas-odach

ifannych w Krakowie.

o)fę>B byta błfdiO «zczęsiiw». aU cif-

Niemcy chsicli
zaimiś Olimpiadą

Niemcy, którzy nie mogą zapom-

nieć, ił nięciopuszczono ich ds

Igrzysk 6ł; mp
:

jskich, zorganizowali

n;ędawno mistrzostwa Niemiec w

Norymberdze, chcąc zwrócić na siebia

uwagę dobrypii wynikami. Nipmcy czesną szkęłę boksu, są to po większej

jednak nt pokazali nic nadzwyczaj- ! czgsei faitensy = Kłf?

nego. Jedyni? wynik Storcha w mło- giera dpbr?S Ifl^ffi? i prze^oi nipijr
cie zasługuje na uwa^ę—57 m 22 cm.

' skiego turnieju w Lodzi, znamy ga

Rów-nieł Ulzhe.mer uzyskał ^pbry , FÓWBiPż isko zwye^Ssf tsmifiB ?
w

-

ez« ąa soo ip 1:51,1. Zew. Tp dębry, twardy bekjer, BP
|nne wyniki: 100 m Fischer 10,7- rktórym zsać f?ks}f S?tan?ą w

J00 m Luckęrs 22.2. 400 m Auder D?iekąaęg. Kargifr iędnąk mufi W*

49,5. 1^500 g Wcslaręhęier 4:f.O WfpsUw'» Wf??» polwlfeę
5.000 m Wefnemunde 15:4,4. 10 000 tp uwagi g» lapązę kfyęig: Brzś?kg jfSl

Ęitel 31:49. }1Q m pjotkj geęker I nie raniej znany Baksęr ten już szczy

HWfglfgg:} djlszf meęze j^iprów.

8*A PQŁ§RA

Skład drużyny polskiej aa mecz

s C»eches?owE<a będzie tak'! Kargłet

fŁótjć), Brzóska (Łódź), Kedlacik!

(Gdąpsk), Ratajczyk fPezaań), Słysia!
1

(Kraków), ecbęlsk (Pomorze), Smyk

(Wrocław), Stec (Łódź). j

Wszysęy bokserzy, którzy fijjunłją
w tym skłzdzjf reprezgntuią ppw9'

jednocześnie najlepszych
Od jednego z większych znawców koszykówki ®trzyłanjgmy z Łoa-

dypn (akie o{p refleksje z oł-mgjj^kięgę {uraiejn:

Z pongd 30 pspstw, które y-jrązily ęhsę W?iea!« ndziajg w tur-

nieju, jedynie 23 przysłały swoje łepr«eB{*ęyjnf gespqly, Qflfc; »Jfi

m"nacji zostały ggf gp^ztęj^gg (w (kofes lę§Oftgaig) gg 4 grgpy,

W gn:p==b cł?g»igzyvłd §yst8a „kążgjy z kzi^g": ? plerwi?*

?Y3J W Srupia wcbodgify dg pdi lisglswej. ©ligrą tcgg systegs

p§djy tak dobre zgs0g{y f|k Argsatyas, P§fg j Egngdą, felófg |f§-

fi?y ijp br Bpcayeb grep, a feiśrycb e^sle slf wystać

ósepkj flEilpwpj. K? spęęfsłąe ppikr§|lanjs IzsfBgSig dzi«}af wy-

WglgzeniiB spb ę mie
:

seg w fipąje grzez G??ęhy, kiśfg «i

ł *af f t!# i które irg|i|y 4 3 ąi!§ilifeiss«»i s gna. 8iff?«<^*

ąię wezęśliwie łegewśia Frgaeja, która zsslasia s'ę w najsiabszaj

grapie i tepsu kdyaje poję z#wd»:ęęzać swoje przedostanie si^ do

pąsie,

Sgnjacją rozgryy, ęk ęliminąeyinyęh I

by{o nięznaęzn§ i r2e=?i 5?S?sśliwe! wanc.

S?§iz.ęy» tego inig zgsppłcai Ąrgenr najsłabszą spos'ród drużyn połudato-

hrSy. która przez cały ę?ąs seWpdgw ^-o -amerykańskich oraz wyb tnie nie-

dnia Brazylię, któ-

trójsko Vo«ł 14.34t tyczka GloUer r?an,i polskimi np. Czarneckie. Piotr V Z?*"""' w "'V"'? ira ne a?.** ' es2 ?ze do ?isbie

mw* 14.S0, dv,k Ro,W kpwtó jest typowy^ przedstawicie
^^ ^ ^ P ° -yci,stw=e z

400 m p|. HidM §5.6 . Wzw?* Kog-! ci sś« wi?Ionja «uj^^tpąnii pigiesiony- ... . ...
••

p.aw8l„fr W. w dał Lu\h?r 732. >i W walkach z czofewy** pieśgja- » j4?ęyeowaa,, do pr--; dysponowaną tego
•

s
• - .„„„y; .W? ! W : rą nie może jeszc

tąbi 46.68 . 9ł?ę??p Will W,50,

SUKCES ZAPLATSI

Igra fiqwP=ze§nej §zkp}y — fąjtęr^w.
Niestety nie jest op w {gi shwi!} W

najlepszej g W tun^^iu

Zaw. wypadł rączej blado.

Kudłącik walczył jui raz w ca§ęzu

fni^dzyaąrą^awym w Gd.ńjky prze-

ciw ekipie radzieckiej. Rgtąjęząk W

C-fenęff Karfiifeiił (Fykonęscczęgp

Al§Y — sen- ^arphy ktepie & f6/?h>

4**- Zepbikt,
— Mister Zapletli, ie P;>n i Ig^kiej b$dzi^ nigwaJgl'W"<g jednym z

we sędziuje. Czy pan wie, ie po Dubli• najlcgszyę}i t^chnikgw na§Z|2gp zę:

nie uznaliśmy pnąę jećnęsiaśflit za Raj- i sgpłu. KrąkQ>viaB;0 Stysią) r= tą bo:

lepszego sędziego Ęąfępy. | k^SF lębiiny i bojowy- W tu|;

punkty. Zbyt ufa w swojg «i|y Ąmp;, Cjechami (28:23) oba spotkaoia oie

ryksa^e , wystawiając 4o tego m9 > ZBicnie wvg Franc|a (z Chile

ęzu swaiph pai epszyęb graczy, ; rójn|ca , puaklu „iedwieJi c0 w rę.

dzanvch pa daisie spotkania, swa lek i. •
'

... . ,

, 'y , , , zultacie zapewnia jej zaszczyt wałcze
komvslnoscia omal że n

:

e przepłać
-

'!:! • W'jii- •«.' ii
, , . r

r
! nia o złotv medal or.mp:iski w ostaj-

we
-

scia do końcowe) puli rezź ywek "

§EZ PIZEPW - ĄNI RUSZ

SrHżypy, fetóre pgsiagaly łleb? rv

zerwy, ni«Wf\Him\? tsk ęifżkięgg
tUFBi«i« (8) speftań. (nlggajaę BF*«dr

w?zpspe?nu przgmgezeBfg, ę§ poęiageło za sebą obniienie nalaiaej isbll
i lokaty Wzarowyio tego przykładgjp

była Argentyna (dyspanująeaj dwie tześeiemą kissęwyaii zawodai-

I kami), która ca początku turnieju po

| trafiła «agrezić nawet Aaerykąao»,
: a w dalszej jego fazie znaesnie eb-

Iniżyła swój łot.

Ffancja, która gig byls W-flką W?

są, pgmiffio zigbycis srgbraego ag4?
I la, dysponowała b. wyrównanym ze-

I ... u_ bfg Isdnycb wrbJtjiysb indy-
! f-^l^f^S*!:. widnałaofci, rozkładając pały cięiar

ty?F:giu aą w§zystkjęb pr?TWi§zi0
rtfb BF?g? fifbit Igwo^nfjfów. T?

ClfiV-T^F 5f?yęzyą:łą ii; ^o ZWISI-

sfWg Frgnsji w półfipglę pa^ wyg?ef=

panytni Brszyłijczykag} i Tąa zdobyr

ęi? pigisęg W k9?zykar?kigj Olimpia-
dzie.

MAJ§TER§ZT?g BftĄZfLII

Widowai wywołuje fakt rćwnoF?ęi[ne|
gry, jaka raa miejsce przez pierwiz»
7 ia''nut. Brobai Francuzi razpaęiłi*
W"ie b;oaią tią przgd kalosalaą praa-

Wagą wzrosta twoich przesiwaików,

którzy dysponują pięcioma „dwusaetra

WyTnł" zawodnikami, przy czym aaj
Vir

y*siy z aick ^ryb}as§waty M"?!??4

mą2m17ęawSFPita64§r?)
nu|y gry ga kgdsg sgg||ias

:

g=t§

i"? syitgffistygsBy pejres Ffssssz^w,
H§F??f g^yfe? 8§wg| FgpFSsgatswiU
lepszy gę-ziom kę;zykęwki mi| Ąse?

ryktnig, musieliby jdeęydowś!?!? PT?f

grać. gzyaaik fegwfgfl? aienormalsif

wybsi^lg^p w?rp?tg g§ pia§

dalszy w??5?'Wg ęB^jętsoięi kpjzyr

karskjg, zaprzeczając tya iętocię grf
i wypąęząjąc jgj w??l?iwg

• Rudawfgry Kurland, uwążagy pr?f?

i samych za aaisłabszgge ko

szykąfą.a g jęb .fi WS ljjMWr Ifljn

} aąjskgtggzaigiiifya (figifS tuFlicff;
i Dzięki |wę?ni} Higjąctykąperąu wzra

i stęwi ffiógj z dużą łatwością apęra:

; wąć w łfgfzg aig ^e§tggąjaej ^ła isd
'

nggo ia^ęgo lawsdniką. Szkota, if

Mecz decydujący e 3 «śejsee, a roj «rgdzyfiars^^y Z^ązak f£9szykóW*

nim meczu turnieju. P8cJiowo wMte
9

.

58 ffą 1
i M gjg BełFafi zdobyć $fS ag arggala,

sie Meksykowi (zdobyć, brgzowego przya.osł aa^ekszą n^sao-1 ^ ^ ' Nit?!*

msdaiu na ostatnie"! Olimoiadz.e 13⁄4 i \ fortuaag uchwaf» Kaagresn OHmpijt
DOBRY gTART FRANCJI . , . , .,

msąaiu ną ostatnie! yllmoiadzte 193§). . .. ,

Dalsze soo tkania odbywały sie ,y: fetóry d?sta} ' się do połówki ąpjery- /Ta* *******^ Bi t?»it ?s4gish

,tgmem"Pucharo^7inrprzy "czym pi,r k^skięj, tracSę tym aa pglep uwaiąaa dotąd przez zawo żp„3 w ząlgżapśgi w?ff

Wize razstąwienie drużyn ~ wy 1 gso? szęaie §wej Jpkaty z Bf^pa, ' ' " Z
,

eSP ° !
stu (graa^a 1 » m), wfilft flf

Lekkoatleci zbudzili
Tfshda 10-ciu najlepszyoh nabiera kolorów
Patrząc na listę . 19 najlepszych wyui-J ważniejszrch zagadnień, jakie mu5zą I Lipski. 21.8 na 200 m, to wspaniały wt.

ków, moirray przekonania, ie

lekkoatletyka pohka nahrała rumień-

ców. Czołowe w>-niki już bez obawy me-

łemy konfrQBtswte z rezwHataęni

wajean>tnł. Brak nam BpsywUcjg wejfż

aastepców na pasyejc ssów, d^iesig-

te wyniki słoja aa poiiojińe. Tp jest

moie wainiejsie ais posiailanie

tawednika ekstraklasy światowej,

Tea stąp polskiej lekkoatletyki powi-

nien każdego radowai. Bo nic możemy

prredei porównywać sezonu prsedwot

jennego 1 powojennym. Mecze aiig<Łs)>

narodowe, więłomecze klubowe przycjy

oiąły się dq osiągnięcia dobrych rezul-

tatów. Obecnie na palcach możemy di?

ęzyg okazje do ęsijrnijęi» rekprdo>>-ych

wypików.
^

wąlęzemę senji«| |lm« sfery w poU

rozwigzać władze P.Z.L.A. Oijivienie j nik. Szkc 3
- fvlkj, ie padl on iv 5icli

sezonu prayciyni się do znacani^jszego , racb. Lipski jesl zdolny do pobicia tp;

jeszcze wzrostu wartości wyników. kordu Polski i prawdopodobnie pasta-

Qb?tr>iiją? tabelę dojdziemy 4o pr?e- j
ra fif pou " tórz>ć w '^ 1 roku z

kdRgniSt M jgdpąk nie w??F=<k9 jest j
?iedłec w poważniejszej miejscowości.

|pm fiobFS: pięnine plamy jak oszczep

i skok wzwyż. Ale zgtjŁjżrny sjf z tym,

:e ząwsap tpjelUniy jak^s P!£lS achille-

6Q>Vł-

Kilka wyników t tabeli wywolnje po-

ważne wątpliwości. Dopóki jeEnik nie

zdyskwalifikują sędziów, nie możemy

skreilać i wyników z tabeli.

Do reznkataw sprinterów nie taamy

iscfania od wiela lat. Ale i dawniej

działy się te same cuda eo dziś np. (Ol-

szewski 10,8). Można więc porównywać

nsweł wyniki sprinterów.

skjaj łfkkaatleyęe, te jedno 1 najpor j Bohaterem wśród rzybkobiegsczy jest

Wjró^ średfiipdyitąnsowców syśuąpją

jesf cprąz lepszą. Dor;ekalj;'niy si® ^rp-

iscie paru reiiilta|ów poniioj i mir), aą

S00 m. Warto przypomnieć, ?e w Pąa^

sach gdy chcieliśmy uchodzić za naród

sfedniadystaniQwcQw, aif było więcej

niż 9 rejultątów paniżej 3 min- Czoło-

wa piątka halfmilerów zasługuje wifc

na uznanie.

Dyęhta jest »ięlką zdpbypzj. Chło,

pąk ma warunki pa dabręsa średniodyr

«tapsoHcą. Rok fgpin biegał P9Wpej

4lI<J = 1100 13⁄4 tgłfa jui 4;0p."|Śą
Ełlpdiiką tą b. {łahry rg?sj!ąt

Zbyt pewny siebie Meksyk nie do-

ccaią aaieźycie Brazylii. Nie dal z sie

V;g wszystkiego w B§łs*1« i

Wftga punktową, j§ką w S!gj 9?yłk»f
(6) okszafą §i$ njgwystąręzijąęyai za

Wśród długodystansowców na uznanie !
pasem aa „czarną godzinę", która rze

zasługuję weterami Płotkowiak i Osiń.! czywiście nadeszła w FT-ief połowie
ski. W czołówce długodystansowców [ gry. Odświeżona przerwą Brazylia^ w

aloslg, 09 eigbywala zael8lej walca. prąkfygzag, aie mtih &»

zasłużoaą porażkę, oddając brązowe • w«?s 'zą§to§pwaaą dotąd gni fazą. ai«

medąlg w Ffgf «zalgjącypb « zdając tys ęgzaB[ga Ifgigwefó: '§«!*

Brazyl jęsyków Był to nąjpifkaięjfzy j tęf"zny wfaik |p9|kgBią Ameryką
i najbardziej emocjonujący mecz w cią Ftggejg §i;2} mów? 18® za tjgbif.

gn całych Igrzysk koszykarskich.

żywiołowym zrywie wyrównuje i, po

okrefię ziaiennegp prgwa^zenig, ktgr
ry rpzpalg 7:tysięęzaą wjffowaf| de

białości, różnicą 1 kosza rozstrzvtfa
(HlfUl). , ,

* '~ff~

spowodował ' S Pp ^ anl
? korzyść. Tak dwu

stronp.:ę żywiołowe akcje i błyska-
wicznie zmienne sytuację, jak rów-

cfcybionę należały do wyjątków) =-

ąię oglądane były dotgęl ng iadnya
turo:eii| aiiędzynarodowyg.

OLBRZYMY SZALEJĄ,»

Spotkanie finałowe Amgryjjj _

Francja aie nasuwało żadnych wątpłi

WeSS!, kto Zgjaka$uj( ae^,le f

... Sigć ragąej chgFgjf{eF p9ka«
na obecnej tabeli, nie stanowił '^gpc^ : H95zykówk| w wydąaig ąaerykłliT

W§go ąkardn aąszyi lgkkgątlplew I iilW, TfS Wlfkszą kggjtgjHtgjj "

brak jest Dycbty. Ale cói arobić, skoro

sędziowie nie zmierzyli mu aa mistF^a-

stwaeh Polski wyniku.

W prutach aie notujemy toiele ąniian

Najbardziej rewelacyjnj

Kuźmicki. Ltinuodntj en, że prapą za§:

czy wjfppj niż fjpskpnąłe waninkj fizy:

ę;ne. Ambicją też robi swoje!

Rewelację spowodowali specjaliści

ed trójskoka. Pisaliśmy o tym jednak

W gb. tygodniu. To samo można powie-

dzieć | e rewelacjach w płotkach.

WrąBsjfń będzie dla fiąszygh lekko:

atletów pracpwitym mi^rj|ęęto. I Hsift

my mięć nadzieję, żę rekordy, jakie H

ALE mfiAM MAJŁIFi?

Myliłby si« jadeak tea, kto by tą:

dz'ł, tg tylko dzięki wzrsstpwir Ąmg;

rykanie zdcbyli łauFy oliapijskip. Na}

lepsza abok żółtych zespołów (Fiłipi-
ay, Chiay, Ker?») tggbgika, mgszyjjg
wa niemal precyzja strzała z każde-

go miejscą j 1 obu rąk, g przede WF?y
stkim zawrotna szybkość akcji oraz

gajpowpczgśnfgjszą tgkfykg gry. zape-

wniły zaszczytny tytuł mistrza nlimpij

iklgga taj najlępszgj chyba abecgje

ą^atorskiej (ifuiynia świata.

Ostateczną klasyfikacja pał; fiaało

wei Igrzysk: I. Ameryka; 3. frąacff,
3. Brazyi:ą. 4 . Meksyk, 5. Urngwaj,
6. Chilg, 7 Czechy i & Koreą.

ysi?ę?5g psbjicraofć, przygląda;

jąca ąią f!f?a|pwi tsraięjn prsę^-si-
agi IWti ailsi Składała fi|'?
zigaspw. kąszyljówka bswiąm
spprłga. Móry w Ąagl;;S;§ idebył
sąb;g jssjiłf ps|a§gsgwBę|a obywi;

teUtwg,
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PRZEGLĄD SPORTOWY Str. S

Było ryzyko - eksperyment udał się
Pierwszy rok Motocyklowej Ligi na żużlu

1\ nia niedziela przyniosła sensację wielkiego kalibru, w postaci irfespo-

;Z-'M P
n,K

ad
r * »mu,ąCya przed witanie J+h

w tabeh Motofelube» Rawcz. Drug, niespodzianką, chociaż mniejszego
kaUbru, była ponowna Węska GKM Gdańsk, który na torze w Pucku zdo-

był w spotkaniu z LKM Leszno i KM Ostrów zaledwie 9 pkt. Wyrfki
trzech ostatnich trójmeczów wpłynęły bardzo poważnie na końcowy układ

tabel-. Obecna klasybkacja drużyn odbiega bowiem dość daleko od wy-

ników. pierwszych rozgrywek eliminacyjnych, na zasadzie których ustało-

ny został skład I i II Ligi żużlowej. *

PKM .MISTRZEM LIGI . we,0 4wiat"a sensacji: Motoldubla-

Pierwsze mistrzostwa Ligi Żużlowej wicz mający wspaniałe wyniki z eli-

zdobył, zgodnie z przewidywaniami, minacji ligowych jeszcze tydzień te-

angażowanie ambicji już nie tylko instytucją trwałą,

pojedynczych zawodników, ale zespo-

łów klubowych, wraz z wszystkimi
ich kibicami i sympatykami, zdziała-

ły to, do czego nigdy nie doprowa-
dziłyby wyścigi rozgrywane z po-

działem na klasy i punktacją indywi-
dualną, tak jak to miało miejsce w

ubiegłych latach.

Skasowanie podziału maszyn na

klasy (w zależności od pojemności

Łazarczyk
wychował
następcę
! Najlepszy kolarz, jakiego wydala Cif.

stochowa, Bolesław Lazarczyk * Victo-

rii, zapowiedział, źe po bieżącym sezo-

nującą poważne ny zawodnik czechosłowacki Franta TMe wycofuje rię już s czynnego życia

bowiem na rozgrywanie mistrzostw

ligowych mniej skomplikowanym syf
stemem, w bezpośrednich spotk»»
niach dwóch, a nie trzech drużyn. Na

torze znajdzie się wówczas czterech,
a nie trzech zawodników, co znacz-

nie zwiększy atrakcyjność poszcze-

gólnych biegów. Dotychczas bowiem
J \ rt «.utbMlWdVI VU ^VJtlllUUOV1 I j

silnika) zmusiło zawodników i kluby
1 zd

"z*}° nieraz- ie Men * trójki
do przygotowania maszyn możliwie .

* TM<kowie W* Radkami

widoki na dalszy rozwój. A na ten Seberka. Ukoronowaniem tegorocz-
k ° lar,ikie S0> P°°więci się natomiast szko

rozwój liczymy bardzo, pozwoli on neg0 lezonu motocyklowego będzie
leniu nlłode E° narybku.

pierwszy po wojnie mecz międzypań-
stwowy na żużlu Polska — Czecho-

słowacja. Odbędzie się on w War-

szawie w dn, 26 września. Skład re-

prezentacji Polski ustalony zostanie

na zasadzie wyn'ków obozu trenin-

gowego. Trudno jest w tej chwili

Pód jego kierunkiem wyrasta, W Tifr

torii nowy alent, którym , jest 18-Ietni

robotnik fabr. Union -Tcxtile — Marian

Szpryngier. Zadebiutował on rok tema,,

a w r. b. wygrał Pierwszy Krok Kolarz

ski, wyścigu Sosnowiec — Siewierz '-—

Sosnowiec, oraz zdobył mistrzostwo włó*

przewidzieć, którzy z zawodników; kiennicze Polski w grupie juniorów,

startujących dotychczas na wysłuźo- j
^

ub. niedziele Szpryngier zanotował
' oych maszynach przystosowanych nowy tukces, wygryWając Wyścig" dla

PKM Warszawa. Wprawdzie porażka '
mu zajmował 8 m. w tabeli i tylko ' najsilniejszych, o' większym . litrażu. =

iekav ^ e

go widowiska w któ- J tylko do wyścigów na żużlu, będzie
:

Młodych na dystansie 75 km^Na 15 km

x Rawiczsm kosztowała PKM stratę { doskonałej jeźd-ie Siekalskiego — Częste starty w silnej konkurencji " —>—» J

jednego punktu, tak że zakończył on ! który stał się ub. niedzieli rewelacją' najlepszych zawodników polskich

rozgrywki z ogólnym dorobkiem '
toru w Radomiu, zawdzięczać może

'
wpłynęły bardzo dodatnio na pod-

.
_ j «w njs^su» ua muu,. Miociycn na aysiansie o Km.,na u sin

dwóch juz tylko s;ę dobrze czuło na szybkich i zryw- przetj „ictą Szpryngier uciekł pozosta-
trotme znajdują- . .M !»rt-«»*V i«t,»1r <<»1«-» • » - i .1- ...—...i u-a*.

11 pkt., tak samo jak LKM Leszno, I utrzymanie się w I L ; dze...

jednak 90 pkt. zdobytych w poszczę-!

gólnych biegach przez Wąsikowskie-
SM UTNY LOS ŁODZIAN, GKM

go, Chlcbicza, Dąbrowskiego i Rru-' * OKĘCIA

na wystarczyło w zupełności dla za-j Definitywnie spadają do II Ligi
pewnicnia PKM I drużynowego Mi-! oba kluby }ódzlde. DKg

•
Tramwa.

LKM8 '" OS' Z rf Cy ' iarZ
-

DKS nie P ° mÓńł d0sk ° na1 ^ Kra
- '"J PIERWSZE MANKAMENTY

CT? ~
01eIn czak ' S^oczyk, Przy kow aki t?k jak Tramwajarzowi nie

bylski i Osiecki uzyskali łącznie tyl- \ starczył jeden tylko Kołeczek.

Oba zespoły znajdą lię w roku przy-

szłym w II Lidze i... z uwagi na wy-

ko 82 pkt., tak że ostatecznie PKM

utrzymał się na I miejscu — mówiąc

po piłkarsku — „lepszym stosunkiem

bramek". Młodzi i utalentowani mo-

tocykliści z Leszna pokazali w roz-

grywkach ligowych piękny finisz i

w rezultacie poprawili swą lokatę z

rozgrywek eliminacyjnych uzyskując

drużynowe vxemistrzostwo Polski.

Na III miejscu znalazła się „Olim-

pia" Grudziądz, mając 10 pkt. zdoby-

tych w poszczególnych meczach i

82 pkt. zdobytych przez zawodników

w biegach. Zespół „Olimpii" mający
dwóch doskonałych zawodników: Zwo

lińskiego i Najdrowskiego był jednak

mniej wyrównany niż drużyna LKM

i mimo wysokich punktów zwycięstw
w dwóch meczach, co dało „Olimpii"
równą ilość punktów indywidualnych
z LKM, w bezpośrednim spotkaniu

uległa ona jednak LKM, tracąc o je-
den punkt meczowy więcej. Nie moż-

sa jsdtiak zapomnieć, że „Olimpia"
•sv as- .-. do I Ligi jako 5 drużyna i po-

.' iia swą klasyfikację o 2 miejsca!

KM. Ostrów, który w wyniku roz-

grywek eliminacyjnych znalazł się na

8 miejscu i jeszcze po pierwszych
łccciiach ligowych zagrożony był

spadk' rn z ekstraklasy, zdobył się
w ostatnich dwóch spotkaniach na

wielki wysiłek i wylądował ostatecz-

nie na IV m- Gdyby nie zwycięstwo

nies
:
enie poziomu naszych jeźdźców.

Dzisiaj nasza ekstraklasa żużlowa to

już nie tylko Pierchała, Krakowiak i

wielu innych, którzy jeszcze u schył-
ku ubiegłego sezonu stawiali, swe

pierwsze kroki na żużlu!

Nie obyło się i bez minusów. Po-

ważnie liczono na zasilenie kas klu-

bów i Związku wpływami z rozgry-

rym brało udział

aktorów, niejednokrotnie znajdują-; aych „Martinach", jednak dobra 1
lynl

^^

i na lym stosunkowo krót-

cych się od siebie w odległości pół;Szkoła Hgowa Mz5e dla nich wszyst-
:

kim odcinku zdobył nad nimi przewagę

o -rązema... Idch pomocą. Pod tym względem Ca 1,5 km. Szpryngier miał czas 2 g. 12

PRZED MECZEM wyprzedziliśmy Czechosłowację, któ- min. 47 sek., a więc b. dobra przeciętna

POLSKA — CZECHOSŁOWACJA
j ra wprawdzie posiada wielu dosko

; nałych jeźdźców i wiele Martin-Ja-

W poniedziałek 30 bm. rozpoczy- pów, jednak dopieiro teraz, za na-

na się w Warszawie obóz treningowy szym przykładem myśli o. utworzeniu

24 nalepszych żużlowców polskich. Ligi Żużlowej, Dobrze, że chociaż

Treningi przeprowadzał będzie na pod tym względem pierwszeństwo do

nowych Martin-Japach doświadczo-' nas należy... wlp.

ok. 34 km/gedz. Drugim był Miarka z

Victorii o przeszło 3 minuty za- zwy-

cięzca, następnie przyszło kolejno, na

metę pięciu kolarzy z Sosnowca — Mi-

gas, Wróblewski, Iwański, Ociepka i No

wak. W wyścigu wzięło udział 14 kola-

rzy, wyścig ukończyło dziesięcUu

bitną poprawę formy drużyn II Ligi
^

Tymczasem... m
:

mo, iż tory, na

których rozgrywano mecze ligowe,

pełne były publiczności i liczby wi-

dzów pozazdrościć mogliby nawet i

piłkarze, jednak... wiele imprez za-

kończyło się omal nie defcytem, co

niezbyt pochlebnie świadczy i o zdol-

nościach handlowych motocyklistów
i o publiczności zawodów motocyklo-

wych, chętnie uprawiającej tzw. „sza-

ber sportowy", tj. uchylającej się od

nie będą w niej miały łatwego zada

nia... „Okecie" i GKM Gdańsk, któ-

re zajęły VI i VII miejsce spadają do

II Ligi warunkowo, tj. mają jeszcze
szanse na utrzymanie s'"ę w ekstra-

klasie, o ile wyjdą zwycięsko ze spot-

kania z kandydującymi do I Ligi ze-

społami, które zajmą w II Lidze 3 i

4 miejsce. Wydaje się, że tej szansy

nie uda się wykorzystać ani gdań-

szczanom, ani warszawiakom. Na cze-

le II Ligi, której rozgrywki nie są

jeszcze ukończone z uwagi na zale-

głe mecze, nie zorganizowane w ter-

minie przez kluby poznańskie, znaj-

dują się RKM Rybnik, Polonia By-

tom, Pogoń Katowice, oraz Polonia

Bydgoszcz. RKM i Polonia Bytom są

zespołami zbyt 'silnymi jak na możli-

wości „Okęcia" i GKM, mimo... że

GKM w wyniku eliminacji zajmował

wysokie 4 miejsce... Ostatnio jednak
nadeszła wiadomość z Rybnika o po-

rażce prowadzącego dotychczas w II

Trener Anłkiewicza pisze
o boksie, który nie znosi marnotrawstwa

NIE byłem w Londynie. Nasłucha-

łem się jednak sprawozdań radio-

wych i naczytałem w prasie o tym, jjk
<o się teraz na świecie boksują Nasi

wykupywania biletów wstępu. Nieste- oficiele >EP fCe i sprawozdawcy orzekli

ty większość torów żużlowych budo- z Sotlnie > ie nasz P°'ski boks przeżył się.

wanych ostatnio nie pos
; ada jeszcze Zwolennicy „szermierki na pięści" wzifr

ogrodzeń, a ten czynnik jest bardzo U ostatecznie w łeb.

ważny jeśli chodzi o powodzenie fi- , Taki jest jednogłośny wniosek. A ja-
nasowe imprezy... j ki będzie skutek?

Rozgrywki I Ligi Żużlowej odbyły!
W

pierwszym okresie raczej ujemny,

się planowo i bez zahamowań. Go-' Za nlal ° bowicm ludzi u nas rozuraie

rzej niestety wypadła II Liga. Te-

goroczny sezon sportowy motocykli-
stów był mocno przeładowany impre-

zami, tymczasem kluby poznańskie

pozwoliły sobie na odwołanie w o-

staniej chwili 3 meczów drugiej-- ligi,'

Motoklubu Rawicz nad PKM byliby-

śmy świadkami wielkiej dla motoro-
1

Bytom, które powinny zająć po roze-

graniu zaległych meczów I i II miej-
sce w tabeli, natomiast Polonia Byd-

goszcz i Pogoń Katowice badą mu-

siały walczyć jeszcze z GKM i

Okęciem. W tych warunkach rosną

szanse „Okęcia", zwłaszcza jeśli de-

cydujące spotkanie odbędzie się w

Warszawie.

Lidze Żużlowej RKM Rybnik. Uległ co wprowadziło nieopisane zamiesza-

on bytomskiej „Polonii", co bardzo ( nie w minutowy niemal „rozkład jaz-

skomplikowało obecnie sytuację w dy" i spowoduje, że mistrzostwa II

tabeli. Według naszych obliczeń, mi- j Ligi ukończone zostaną zapewne do-

mo iż wszystkie czołowe drużyny II p'ero późną jesienią i kto wie, czy

Ligi mają już po jednym punkcie stra jeszcze w tym roku uda się rozegrać

conym, automatycznie zakwalifikują I mecze repesażowe .pomiędzy wymie-

się do I Ligi RKM Rybnik i Polonia niającymi się zespołami I i II Ligi.

Częstochowa
informuje

-X . Bokserskie mistrzostwa Częstochow-
skiego Okręgu rozpoczynają się 2? bm.,
a mistrzostwa piłkarskie 19 wrzainla.

B. popularne stały się po wojnie w

Częstochowie gymkhany samochodowe;

o urządzeniu podobnych konkursów zręcz-

noicl myślą obecnie częstochowscy kola-

rze i motocykliści.
Mistrzostwo B kl. przypadło w tym

roku jsdenastcs RKS Raków, która w de-
• cydującym spotkaniu wygrała z Gwardią

1:0; Raków spadł z A-klasy 19 lat temu,
obecnie powróci do niej.

jl. Pięciu tenisistów częstochowskich
wzięło udział w mistrzostwach Piotrkowa;

najlepiej spisał się Laskowski, któremu

przypadł tytuj, wicemistrza; w tinale La-

skowski przegrał z piotrkowlanlnem Kra-

slem w czterech setach.
^ Akces do CzOZPN zgłosił ostatnio

Zw. KS Stinks w Poraju, w niedługim cza-

sie spodziewane są , zgłoszenia klubów

tworzących tlę w Kłobucku 1 Przyrowie,

PIERWSZE OSIĄGNIĘCIA...

Utworzenie motocyklowej Ligi Żuż-

lowej było w naszych warunkach eks-

perymentem. Narodzinom Ligi towa-

rzyszyło wiele głosów przeciwnych.
Do dzii dnia nie wszyscy jeszcze

przekonali się do niej. Warto więc
zastanowić lię teraz nad wynikami

dokonanego eksperymentu i omówić

wszystkie złe i dobre atrony Ligi

Żużlowej.

Niezaprzeczalnym osiągnięciem po-

lityki sportowej PZM jest wielkie o-

żywienie sportu motocyklowego w

Polsce i wyprowadzenie go na no-

woczesne tory. Mimo, iż w momen-

cie utworzenia ligi żużlowej był w

istotę stylu agresywnego. Większość, na-

wet tych znajgcych się na boksie uwa-

ża, że wystarczy dać zawodnikom pewien

podkład techniczny, dużo kondycji i

„napuścić — na hura"! Otóż w tym

właśnie tkwi błąd.

Elementy techniki bokserskiej co-

prawda pozostały prawie takie 6ame.

Zmienił się natomiast ich dobór w wal-

ce. Tym samym zmieniło się pojęcie o

tym, co ogół zwykł nazywać techniką.

Otóż w oczach szerokiego ogółu „tech

nikiem" do niedawna był młodzieniec

podskakujący przez całe trzy rundy, wy

ronna stwarza pozycję wyjściowy do na-

tychmiastowej kontrakcji.

Styl ten nntomiast odrzuca każdy sy-

stem obrony biernej.

Nogi także pracuj; racjonalnie. Ich

zadaniem zasadniczym jest stworzenie i

utrzymanie dystansu potrzebnego do

nawiązania i kontynuowania zamierzo-

nej akcji.

Oto cechy charakterystyczne stylu
agresywnego.

Te wszystkie umiejętności i sposoby
nie wystarcz; jednak aby zwyciężać.

Nieodzownym warunkiem powodzenia

jest właściwe nastawienie psychiczne i

taktyczne zawodnika, ^umiejętność pano-

wania nad sytuację w ringu i realizo-

wanie planu taktycznego.

KONDYCJA RZECZĄ

NAJWAŻNIEJSZĄ
Natomiast podłożem wszystkiego^ jeat

właściwe przygotowanie kondycyjne.

Skąd bierze się kondycja? Przecież no-

woczesny boks wymaga jej aż nadto.

Otóż tajemnica kondycji leży właśnie

w ekonomii , i celowości pracy. Nowo-

czesny boks przekuwa każdą nicproduk-

tywność na tempo i cios.

Zapytacie dlaczego o lym piszę? Otói

dlatego, że choć s różnych stron- kry-

tykowany, już dawno przed ^Dublinem

i przed Londynem, bo od dwóch łat

przeszło ten styl i sposób pracy jako
trener stosuję. A reznllaty? Wyniki
„bombardierów z Wybrzeża" i laur olim

pijski zdobyty przez jednego z .nich.

Brunon Karnath

Jeszcze z olimpiady
Do dalszych minusów zaliczyć na-

leży nieco improwizowany regulamin
L'gi, ustalany właściwie podczas
pierwszych rozgrywek specjalnymi
komunikatami PZM. Jako zwarta ca-

łość regulamin ten nie istnieje nawet , , .

,.... , , . i efektownie.

dzisia, jeszczeI... Dobrze, że przebieg. Nawiasem lnówiiJCj myIono lu pojęcie

rozgrywek ligowych nie nastręczył ,u x technik,.

ACH TE DEWIZY

Wiele wrzaivy narobiła afera ze sprze-

machujęcy' w takt podskoków łokciami dażą bilclów wejściotiych prze* Finów.

-JL. Czarni Radomsko rozegrali w twoim . nt. t-
, r> d7dn maez | Polsce zaledwie leden klub w pełni

przygotowany ,do tego rodzaju roz-

grywek, to jeW Polski Klub Moto-

cyklowy w Warszawie, dysponujący

czasie bez zezwolenia WG i D. PZPN mecz

z czeską drużyną AC Arsenał, za przewi-
nienie to Czarni ukarani zostali grzywną

5.000 zł I ostrzeżeniem na przyszłość.
-4- KS Z1K przy pomocy zarządu zwląz-, y*"" TM 1 " "

- rr"

ku kolejarzy oraz oddziałów Ruchu, Dro-, dobrz. przygotowanym, maszynami,
gowego i Mechanicznego zniwelowali Już

własne boisko obok nowej parowozowni.

żadnych trudności regulaminowych

odbyło się bez zasadniczych prote-

stów. Nie można jednak zapominać,
że Międzynarodowy Regulamin Spor-

towy FICM nie uwzględnia zagad-
nień wyścigów żużlowych, a dotych-
czasowe komunikaty PZM obejmują
zaledwie ich bardzo wąski wycinek.
W wielu sprawach istnieją więc po-

ważne luki, rozstrzygane przez eks-

pertów na zasadzie regulaminów an-

gielskiego Auto-Cycle Union. Tych
zaś regulaminów jest w Polsce za-

ledwie 4 egzemplarze!

Na szczęście wspomniane usterki

dotyczą spraw organizacyjnych i nie-

wątpliwie zestaną usunięte w naj-

bliższym czasie, Oceniając całokształt

zagadnienia liga żużlowa niewątpli-
wie zdała swój egzamin i dziś nie

jest już tylko eksperymentem, Lecz

L starający się „dziobać" przeciwnika z kół ekspedycji fińskiej wyjaśniaj?, że

lewym prostym. Szczytem kunsztu ta-! niemożności uzyskaniu odpo-
kiego młodziana było unikanie wszelJ uiednie} ilości deuiiz dh wycieczkowi,

I kiego kontaktu z przeciwnikiem (nie czów do Londynu, Fiński Komitet sa-

! dać się trafić!) i wyględać przy tym mówił pewną ilość biletów wejściowych,
które odstąpił później w Londynie ki-

bicom fińskim zamiast dewh. Kibice ci

mieli utrzymać się w stolicy Anglii,
sprzedając bilety naturalnie tylko po

cenie nominalnej. Poniewai Komitet

Organizacyjny nie chciał przyjąć bile-

tów za zwrotem pieniędzy, nie pozosta-
ło' im nic innego, jak sprzedawać na

ulicy. W żadnym wypadku nie iądano
cen wyższych, niż te które figurowały
na kartach wstępu, tak że nie ma mo-

wy o wykroczeniu.

Fiński lekkoatleta, który oskarżony
jest podobno o sprzedaż biletów, zosta'

nie w wypadku, stwierdzenia tego ode-

słany do ojczyzny.

BEZ MARNOTRAWSTWA

Nowoczesny boks jest boksem zracjo-

nalizowanym. Nie znosi marnotrastwa

czasu i sił w walce. Żadnych nieproduk-

tywnych ruchów i żadnej niccelowości.

Odrzuca wszystko, co nie je3t walk;. Nie

znosi żadnej sztuczności i nienaturalno-

ści w pozycji i w akcji: Tu różni się

tym od szkoły angielekicj, że posiada

bardziej luźne ramy. Jest boksem bar-

dziej naturalnym.

Styl agresywny nie odrzuca bynaj-

mniej defensywy i przez niektórych już

opłakiwanych — lewych prostych. Lewy

prosty przestał być tylko alftj i omegę

akcji, tj. celem samym w sobie, a stał

się środkiem do celu. Cios stwarza po-

zycję wyjściowy dla następnego ciosu,

przygotowuje mu grunt i toruje mu

drogę. Każdy unik i każda akcja ob-

PROSZĘ ZA DRZWI

Argentyńczyk Nuries- miel codziennie

kłopoty z utrzymaniem wagi. Przed

walką z Antkiewiczem dyr. Zapłatka
uważał, ie lepiej będzie jeśli sam do-

pilnuje ważenia Amerykanina. Spotkał
go jednak afront; jeden z płatnych

obecnie na boisku lym sypana Jest na-

wierzchnia z popiołku I żwiru, a boisko

oddane zostanie do użytku piłkarzy w

drugie] polowie września.

PZKol. zatwierdził dla Victoril termin

10 października rb. na ogólnopolski wy-

Scig szosowy na dystansie 100 km o na-

grodę Redakcji ..życia Częstochowy",
•jf Mechanicy CTC I M. zmontowali dla

•wyeh kolegów ,biorących udział w roz-

srywkach o wejście do ligi żużlowej dwie

maszyny marki NSU—«OO..I 350 ccm.; trze-

cią maszyną nabyło CTC i M. od 3»nkow-

sklego. _

Najbliższe] nie&Iell reprezentacja
piłkarska Częstochowy rozegra u siebie

siódme Już w tym roku spotkanie; pędzie
to rewanż z Wrocławiom, pierwszy mecz,

Jak wiadomo, skończył się zwycięstwem
Częstochowy 3:1.

Ciążące od dłuższego czasu do Czę-
stochowy z uwagi na bliskoSć I warunki

finansowe kluby Zawlorcla I Myszkowa,
należące dotychczas do Zaglębiowskiego
OZPN, wystąpiły do PZPN z momorlatom

o przyłączeni© ich do Częstochowskiego
OZPN.

JL. W ramach akcji nauki pływania umie-

jętność tę -dobyło dotychczas w Często-
chowie 700 osób.

no i rutynowanymi kierowcami, jak

dwaj reemigranci z Anglii Wąsikow-
ski i Chlebicz, oraz Dąbrowski i

Brua — mimo że pozostałe kluby za-

kwalifikowane do rozgrywek elimi-

nacyjnych miały co najwyżej dwóch

zawodników na poziomie i jedną, naj-

wyżej dwie maszyny przystosowane

do- jazdy na iużlu — okazało się
wkrótce że i w naszych waiunkach

można postarać się „własnym prze-

mysłem" o lepszy nieco sprzęt, że w

wielu młodych zawodnikach drzemią

niewyzyskane talenty i tym właśnie

tłumaczą się wszystkie niespodzianki,,
które omówiliśmy powyżej.

Kluby, z którymi nikt się de liczył
na początku sezonu, wysuwają się
<Jziś na czoło. Na szpaltach pism

czytamy nazwiska zawodników, o któ-

rych niedawno jeszcze nic nie sły-

szeliśmy. Zainercsowanie. sportem mo-

tocyklowym, a w szczególności wy-

ścigami na żużlu wzrosło bardzo sil-

nie. Rywalizacja międzykiubowa, za-

Dlaczego czarne maszyny da biegania
są najlepsze na świecie?

mistrz olimpijski w biegu na | kie aniżeli średnie esy długie. Przy
100 m murzyn Dillard zapytany, dla '

temperaturze 40 stopni nikomu nie chce

biegaj; prędzej aniżeli

wypowiedział się na ten

czego czarni

„biali", tak

temat:

— Nie wierzę, ałeby istniały jakiekol-
wiek różnice fizyczne czy psychiczne
między jednymi a drugimi, któreby ko-

rzystnie wpływały na szybkość murzy-

nów. Wszystkie tajemnicze przypuszczę-

nia o lepszych mięśniach czarnych rzy

twierdzenia °— że kolorowi dlatego le-

piej biegają, ponieważ s« bardziej z na-

turą związani — nie i( właściwe.

Jeśli górujemy w sprincie — mówił

dalej Dillard —

. to przede wszystkim
dlatego, że mieszkając w gorącym (cli-

się trenować na S lub 10 km ani bia-

łemu ani czarnemu.

Z tego też powodu jasnym jest, dla-

czego państwa skandynawskie posiadają
tak dobrych biegaczy na dłuższe dystan-
se (chłodny klimat) — których znów

Ameryka ma tak mało.

Brak zamiłowania Amerykanów do

biegów długich tłumaczy Dillard innym
tempem życia aineryksiitkiego w stosun-

kn do „starej Europy". Amerykanom
imponuje tylko szybkość, gwałtowne ja>
kiei zmiany, sensacje.

Nie bez wpływu na wielki rezerwuar

<vrintcrów%
jest i tradycja. Tolan, Met

macie chętniej «prawiamy biegi kiót* calfe, Orens itd. są wielkimi waorami,

świetlanymi postaciami — dookoła któ.

rych stworzono mit „cudownych czar-

nych biegaczy".
Wielu młodych chłopców, szczególnie

murzynpw pragnie iść śladami mistrzów

olimpijskich i to' stwarza coraz większe,
nigdy nie wysychające ^źródło nowych,
jeszcze lepszych biegaczy.

Tyle Dillard'na ten temat. 1'atton,
najlepszy „biały" sprinter twierdzi, że

mureyni mają zawsze szczęście być w

najlepszej formie właśnie na Igrzyska i

dlatego zwyciężają. Nie wlerry w lep-
szą szyblćość murzynów. Gdyby Igrzy-
ska odbyły się w 1944 roku Wtedy Ha-

rold Davies (10,2 na 100 m) — przed-
rtawiciel J»iałych" — miałby tak głoś-
ne nazwisko, jak w 1936 roku Oveos.

urzędników AIBY chciał go poprostu

wyrzucić za drzwi...'

Ale Anglik, wyrażając się' po warszaw

sku, poprostu „narwał się". Dyr. Zapłat,
ka wygrał ,walkę słowem i urzędnik
AIBY musiał go przeprosić.

HONOROWA LISTA

Pływalnia w Wembley ogląda całą pl•>
jadę obecnych i byłych rekordzistów

świata. Oto lista honorowa:

Jany — rekordzista na 200, 300 i 400.

m st. dow.

Ford — rekordzista śuiata na 100 m

i 100 jard. st. dow.

Smith — rekordzista świata , na 220,

440, 880 jard. i 800 m st. dowolnym•
Carter — rekordzista świata na 100

jardów st. klat,,,
Venleur — rekordzista świata na 200

jard. i 200 m st. kia,
Stack — rekordzista świata tui 400 m

st. grzbiet.
Nathanscn — relcordzistka świata na

10Ó jard. . *t. dow.

Curtiss — relcordzistka świata na 440

i 830 jard. st. dow.

Van Vii cl — rekordsLstka świata na

wsiysiirich dystansach w stylu klasycz-
nym. dla kobiet.

OSZCZĘDNOŚCIOWE BANDAŻE
W czasie turnieju bokserskiego orga-

nizatorzy dawali pięściarzom tak eierii.

kie i liche bandaże, ie po walce pozo-

stawały x nich tylko szmaty.
— W tego rodzaju bandażach' trudno

walczyć, mówił Szymura, lepiej je 'U

ogóle nie zakładać , i zakładać rękawice
na gołe pięści.

Szymura pilnie obserwował walki fi-
nałowe, po których tak powiedział:

— Przyglądałem się finiłutom w ida-

dze półciężkiej. • Wcale nie uważam,

abym był od nich gorszy.

ir
Jeźdźcy amerykańscy mieli przed roz-

poczęciem konkurencji hlpicznyeh" bardzo

niewyraźne miny. A powód tego był rja-
stąpujący:

Kiedy kawalerzyfc] francuscy .zaczęli,
pzez ciekawoić,' oglądać konie zespołu
USA, Jeden i nich wykrzyknął:'

— Dałbym głową, źe to Honduras!
Honduras był doskonałym koniem fran-

cuskim, na^którym przed wojną mjr BI-
zard zdobył w Londynie królewski pu-

char.

Dalsza pogawędka wyjainlła całą spra-

wę,
-

Amerykanie „zafasowali" Hondtirasa w

Niemczech, ochrzcili go na „Mlpper'"ł
rabrall do Stanów Jako łup wojonny.'
Nikt oczywiście nie troszczył st* o spraw-

dzenie dowodu konia I dopiero przyp».
dek wyjawił Jogo «łaiclwe pochodzenlf
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Tajemnice olimpijskiego ringu
Komisja odwoławcza - martwą instytucją

— Byłem już na niejednej olimpia-
dzie, ale jeszcze nie widziałem tak źle

sędziowanych walk bokserskich, jak w

Londynie, powiedział Stere Klaus —

znakomity trener węgiersko-amerykan
ski, który od wielu lat ma pod opie-

ką pięściarzy włoskich.

KJtuia mi 3i rację, jak nasi Czytelni-
cy nogli się «orientować, śledząc spra'
nxxzjdaoia olimpijiie, niektóre wyroki
międzynarodowych arbitrów były

wprost skandaliczne.

Trzeba się chyba zapytać AIB-y, w

Jakim celu stworzyła instytucje tak

zwaną Jury of appeaT( która „urzę

dowala" wokół olimpijskiego ringu.
Siedziało sobie wielu starszych pa-

nów w fotelach i odczytywało kartki

sędziowskie; coś tam pisali, czasami

kiwali głowami lub niemi kręcili.

w których rękadi znajdowsiy mę losy

turnieju, byli sainterujowiMji. Tat np.

dajmy naw sędzia boloxiersfci wolał

dać zwycięstwo bokserowi aawedzkie-

mu, bo ten był rozbity, a w następnej
kolejce miał aię spotkać s Holendrem.

"Słyszałem poważny projekt, aby z

przyszłych olimpiad zupełnie wyelimi-
nować sędziów - amatorów i po prosto

zaangażować najJepssy«3i- i rutynowa-

nych arbitrów aawodewycfa, którzy «trzy

mywaliby gaże i byliby absolutnie nie-

zainteresowani. Projekt bardao śmiały,
ale kto wie czy nie doprowadziłby on

do uzdrowienia w boksie amatorskim.

A teraz kilka słów odnośnie prowa-

dzenia walk na ringo. A więc, walki —

w których obeszła się bez napomnień
były w Londynie raadkoicię. Chyba aa-

den z bokserów nie przeszedł przez- tur-

ezega to jest tolerowane. Otrzymałem

odpowiedź, że ni« ma takie g* praepisn
międzynarodowej», któryby zabraniał

spierania się a Kny. A więc dlaczeg* u

nas me pozwalaj; na tego rednjs po-

stępowanie? Jak z tego wynika, wiele

przepisów międzynarodowych nie jest
uggodntotijili i polskimi regułam»»-
mi-

Pmmdm bromkom *y*i akyt nfóimmm i Fnmeja adobyU emmą bramkę ^XmpijAim turnieju piłki modmej.
Fotografia brytyjafca

Liwt z nad Jfftiianij

.Wylewali" złych sędziów, z

podobno przy końca turnieju zostały

óę tylko niedobitki. Jedna z gazet z

londyńskich nawet wystąpiła z projek-
tem, aby ten sędzia, który najdłużej po

seetanie w kolegium aoAał nagrodzony
•Jołjm medalem—

Jak się jednak okaraało i ta „wielka

Czystka" nic nie pomogła, a sędziowie
do samego końca olimpijskiego turnie-

ju strzełałi kardynalne byki.
Z tego wszystkiego wynikałoby,

«wielka kom jaja odwoławcza" — była
najzupełniej martwą instytucję, która

nie miała żadnego decydującego głosu.

"W związku z tragicznym sędziowa-
niem słyszałem wiele głosów na temat

jak wyjść na przyszłych olimpiadach z

fatalnego impassu, jak ratować turniej
oEnrpijski? Bo doszło do mych uszu

już i takie' zdanie, że w tych warun-

kach boks na olimpiadzie nie ma żad-

nej racji bytu i nigdy nikt się nie do-

wie nazwisk ośmiu najlepszych pięścia-
rzy świata. Poprostu wszyscy sędziowie,

których i wej bez napomnienia. Najmniejsze prze

winienia były karane i to be* npraed-
niego ostrzeżenia, ani bez żadnych szep-

tów na *cho, jak to się stosuje na na-

szych ringach.
'Widziałem wypadki, że gdy pięściarz

liderzy, otwartą rękawicą — był natych-
miast usunięty z ringu.

Jest ciekawe, źe gdy np. bokser po-

słał swego przeciwnika na deski, w cza-

sie liczenia — mógł się opierać o liny
i nikt mu x tego powodu nie zwracał

uwagi.
Zapytałem się prezesa Bielewicza, dla-

przy „łysych trybunach
PARYŻ, w końca sierpnia

(Korespondencja wiosna przeglądu Sportowego")

wodzeniem winne złe odżywianie aa i Za' to pasma Ostennayerr Dup cmt,' obeenfe Sto ceń z łwowskJej Ukratft%

CAŁA prasa francuska, sportowa ii gielskie (befsztyk Nojego jest nieśmier Beyart i koszykarze, czy d'OrioIa —^ W C. A. P . Paris „objawił się" SI»»

niezbyt sportowa, rozpisuje się j teiny i międzynarodowy!), są inni, któ nie schodzą ze szpalt i pierwszych. wak Bockor, a pewien zawodowy klufc

o olimpiadzie, a raczej o francuskich' rzy krytykują oczywiście władze spor' stron ilustracyj sportowych. Śmieją' francuski jest w mocno zaawassuM

rozczarowaniach olimpijskich. f,Mądry towe i kierowników, ale są i tacy, co' się z każdego kiosku z gazetami. j nycbparfraktacjachzNordahlemiCarl

niepowodzeniach typowanych na Ludek paryski jakby obraził się na | ssoaem — filarami szwedzkie} dr*xy-
.1 . ..iJ l. i.. ! .

_ «,. . -i ' atnałftrclflftj Irłńra vJaITO^ nuinM
Franctiz po szkodzie", można by po'
wiedzieć — jednak „nawalenie" ta

kich „pewniaków" w Londynie, jak ważniejszego kryzysu

Jany( Hansenne, Pujazon et consortes cuskim. Zobaczymy co z tego wyni

popsuło na dłuższy czas krew Francu knie, i jeśli coś wyniknie interesują'
zom. Są i tacy co krzyczą, że niepo- cego, to nie omieszkamy napisać.

Refleksje poregniowe
napawają raczej optymizmem

Przeprowadzone w ubiegłą sobotę I , i w lej dziedzinie naprzód i to w tempie
niedzielę regaty o mistrzostwo Polski na ! przyśpieszonym.
torze w Łęgnowie pod Bydgoszczą, wyka- '

zały przede wszystkim, że posuwamy się

C^ciini...
Od rana do wieczora we wszystkich

redakcjach dźwięczą telefony. Redakto-

rzy działów sportowych nagle stali się
ludźmi najbardziej poważanymi. Okazało

się raptem, że każdy z nich ma conaj-
mniej parę tuzinów przysięgłych przy-

jaciół, którzy właśnie teraz przypomi-
nają suxtje gorące uczucia.

Zaczyna się to zawsze jednakowo:
Ifęjpiene dzwoni, telefon i głos w słu-

chawce (obojętne męski czy damski):
— Dzień dobry kochanemu redakto-

mn.

— Dzień dobry — odpowiadam nie-

pewnie kto mówi?

— Jakże nie poznajesz? (rzadziej —

— nie poznaje pan).
— Coś jąkam tytułem usprawiedli-

wienia., wreszcie po drugiej stronie pa-

da nazwisko ma przykład ,JDziubdziń-

ski"(a). A ja gorączkowo myślę skąd
ja takiego faceta znam. Myślę, myślę i

za Boga nie mogę sobie nic przypom-

nieć. A tymczasem Dziuhdziński(a) opo

wtada, że tak dawno nie wiedzieliśmy
się, że się nigdzie nie pokazuję, że mu-

simy się spotkać, potem zapytuje czy

znam ostatnie kawały polityczne i wre-

szcie po dziesięciu przynajmniej minu-

tach paplaniny o wszystkim i o niczym,
głos rozmawiaji/ce go (rozmawiającej)
staje się jeszcze bardziej słodki;

— Redaktorze, pamięta pan (pamię-
tam) o bilecikach dla mnie, ale konie-

cznie dwa!

— Jakich bilecikach?

— Jakto jakich. No, na Jugosławię.
W tym momencie, jeśli rozmówcą jest

kobieta dodaje słodkim głosem Ja bar-

dzo proszę", jeśli zaś mężczyzna, to sły-
chać: „przecież nie zrobisz mi stary ka-

wału".

— Długo tłumaczę, ie redakcja bile-

tów nie rozdaje, że należy bilet kupić
w kasie, że sam mam tylko jedną kartę
wstępu. Nic nie pomaga. Mój rozmówca

z uporem twierdzi:

— Ale dla mnie możesz to zrobić,

tylko dua bilety, co to trudnego.
Gdy wreszcie kategorycznie wyjaś-

niam, że nic z tego i biletów nie mam

i nie dam, z drugiej strony ktoś rzuca z

wściekłością słuchawkę na widełki, a

nierzadko z pięknych — usteczek pani
pada słówko:

— Cham!!!

Za chwiłę znouu przychodzi woźny:
— Telefon do pana redaktora.

Wiem to inny mój „przyjaciel?' dzwo-

ni po dwa bileciki, a ja znowu mu od-

mówię i znowu będę miał jednego wro-

ga więcej. Już mi się nawet znajomi nie

kłaniają na ulicy.
•

P. S. Gdy przyniosłem ten felieton
do przeglądu Sportowego" przy wszy-

stkich czterech telefonach wisieli kole-

dzy. Wzrok błędny, włosy zburzone. Tłu

maczyli i przysięgali, że nie mają żad-

nych biletów.

Na próżno i tak nikt nie uwierzył.
IKO.

W okresie ostatnich trzech lat, ostatnie

mistrzostwa były rekordowymi pod wielo-

ma względami.
Na starcie duża ilość wioślarzy obojga

pici, biegi w większości obesłane przez

kilka osad i to przeważnie wyrównanych.
Ciekawe były biegi czwórek nowicjuszy,
w którym startowało 7 załóg, a na fini-

szu walczono o centymetry, — dalej
czwórek półwyścigowych 5 osad, czwórek

Powinniśmy przystąpić do budowy ra-

sowych łodzi w kraju z posiadanego su-

rowca,
— przykład dali miejscowi kole-

jarze, kterzy zbudowali według własnego
projektu i własnymi siłami czwórkę —

zdobyli niespodziewanie jedyny tytuł mi-
strzowski. ZZK powinien postarać się w

podobny sposób o jedynkę, posadzić na

medal pupilów widzą i symptomy po | swych ulubieńców. Występ amerykan
n
Y amatorskiej, która zdobyła pierw

w sporcie fran!skich lekkoatletów w Colombes od- ,

52
® miejsee w Londynie. Jak na «y-

był się przy przeraźliwie „łysych" tryj^i wody amatorów dwaj Szweda

bunach. Zawody pływackie, gdzie Ja-, ^dzają świetną orientację w spra-

ny wziął rewanż na Risie i Fordzie! wach finansowych co opóźnia sfmaft-

nie mogły poszczycić się zbytnią frek
2
°wanie i daje prasie franek

wencją. Nawet występy asów Tour de *kiej asumpt do gorzkich rozważań »

France nie wpędzają wiele pieniędzy; temat czystego amatorstwa.

do kas organizatorów różnych imprez J pQLSKIE NAZWISKA

kolarskich! ludek francuski obraził j z polskich nowych nazwisk w «por

się na swych pupilów, którzy biorą cie {^guskim notujemy Bobera i

w skórę i nie wygrywają. Nasz Klabiń p;eclmika {wielokrotni, zwycięzcy pro

ski miał nosa — pojechał do Belgii, na ^c^alnych biegów kolarskich), *

( tournee pokazowe, na czym lepiej wy w pi{ce noźnej. Kargulewicz (Bor-
chodzi finansowo, niż na Tour de deaux)) Szymczak (Beziers), Urbański,
France. Zaremba (Montpellier), Białasik, Muś

' (Cannes), Czaska (Troyes). Są-to prze

| ważnie amatorzy, wyłowieni przez kin

Za Jo publika „sypnęła" na boiska j, drugiej ligi, Błażyk i Ludwiśiak za

futb0k
—

0d
.

d
t

WÓcŁ
**- grażają w Valenciennes, co miejscowy

wiednie warunki. . stąpiło nieoficjalne otwarcie sezonu jj^ ogłasza
^

wszystkie strony,

Organizacyjnie Bydgoski Komitet To- i ostatnie retusze oraz próby nowych c{jcac zjednać sobie polską górniczą.

gwiazd odbywają się przy szczelnie
^

kjasę Dopiero o Polakach więcej bę

wybitych trybunach. Okazało się je- <jzie można napisać w parę niedziel

szcze raz, że — mimo zbiorowego sza po 21 sierpnia, gdy ligi roszą na do-

leństwa i gorączki dla Tour de Fran- ^>re b0ju.
^

.I

NOCNE MECZE

—.k-h .. >»« ^^---.-5,s<,»>:;:. c£
— ulubionym sportem przeciętne-

I go Francuza jest jednakże piłka noż-

| na. Tym bardziej, iż Racing w czasie

I upałów (jakie mimo ' deszczowego i

chłodnego na ogół lata zdarzają się
czasem) zaprowadził modę grywania
w piłkę nożną w nocy, na specjalnie

przygotowanym do tego rodzaju im-

prez stadionie Buffallo. Nocne mecze

cieszą się dużym powodzeniem.

„Na próbę" przed oficjalnym rozpo

częciem sezonu (mistrzostwa obu lig)
wybrano ekipy wiedeńskie, szwajcar-
skie, belgijskie i nawet niemieckie z

Zagłębia Saary. Jak zwykle na otwar

cie sezonu forma zawodnikom nie do

pisywała, a poziom zawodów często

Czwórka bez sternika KKfF Bydgoszcz zdołała dokonać nie lada sztuki — po- był nieproporcjonalnie niski w stosun

konała osadę TM. Płock, klóra dotychczas była bezkonkurencyjna w Połsce. ku do okoliczności łagodzących. Ka-

warzystw Wioślarskich, zdałpółwyścigowych kobiet — nowicjuszek 5

osad, itd. Jest to najlepsze świadectwo
umasowienia sportu wioślarskiego.

BRAK TABORU

Jedynym poważniejszym hamulcem w

rozwoju, to brak taboru. W minionych mi-
strzostwach dwa biegi ósemek (nowicju-
szy i młodszych) nie odbyły się tylko z

powodu braku lodzi. TW Płock nie mogło
bronić tytułu w dwójkach również tylko
z powodu braku lodzi, a szkoda bo star-

towało by w biegu tym 4 załogi.

Czy Parker i Schroeder
dadzą sobie radę z Quisiem i Sidwellem?

Po swym zwycięstwie nad Czecho- Talbert i Mulloy. A więc Amerykanie Australijczyków. Schroeder nie wysłę-
ełomneją -w finale międzysstrefowyin
« pacłiar Davisa, Australia za dwa ty-

godnie walczyć będzie z obroiłcą pu-

charu Stanana Zjednoczonymi A. P.

Wystąpi ona do walki najprawdopodob-
niej w t>TO samym składzie jak przeciw
Czechosłowacji, a więc: Quist i Sidwell

w singlu, w deblu jednak prawdopo-
dobnie zagrają Sidwell — Long.

Stany Zjednoczone również 'już usta-

liły swą reprezentację, wygląda ona:

w • singlu Parker i Schroeder, w deblu

LUBLENTANKA — RKS 2:1

LUBLIN, 22. 8. (TeL wł.) Rewanżowe

spotkanie towarzyskie pomiędzy wicemi-

strzem podokręgu radomskiego Radom-

skim KS i Lublinianką zakończyło się

zwycięstwem RKS 2:1 (1:0). Bramki dla

zwycięaców zdobyli: Żurowski i Kobza.

Strzelcem honorowego punktu dla Lubli-

nianin był Paprota. Lublinianka wystą-

piła w osłabionym składzie bez graczy

wojskowycŁ.

W przerwie zawodów Kuśmirek (Gwar
dia) wyrównał rekord Okręgu na dyst.
1,900 OL, utyskując czas

oparli swą reprezentację na starych pował ostatnio w turniejach i forma je-
swych, wypróbowanych graczach, licziic go jest raczej tajemnicą,
się z tym, ae jednak ich rutyna i wiel- j Para amerykańska Talbert — Mulley
kie międzynarodowe otrzaskanie może jest dziś niewątpliwie najbardziej ruty-

mieć decydujący wpływ V walee z groź- \ nowaną parą deblową na świecie. Po-

rażka debla Australijskiego z Czechami

dawałaby zatem szanse również Amery-
kanom. Sądzimy, że spotkanie przynie-
sie ostateczne zwycięstwo Amerykanom,

liczymy się jednak z tym, że wywalczo-
ne będzie w ciężkiej walce.

*

Zanim jednak dojdzie do finałowego
spotkania o puchar Davisa, w Bostonie

rozpoczął się wielki turniej tenisowy o'

międzynarodowe mistrzostwo USA.

Startują w nim również między innymi
tenisiści czescy Drobny i Cenrik. N«

razie rozgrywane są tylko gry podwój-
ne i miksty.

W pierwszej rundzie Drobny i Cennik

zwyciężyli słabszych Amerykanów Ma-

teera i Tullyego .6:4, 6:4, 6:4. Sensacją
pierwszego dnia mistrzostw było wyecli-
minowanie w grze mieszanej pary Ru-

rac (Rumunia) Mottram (Anglia) przez

porę amerykańska Clark — Shea. 4:6,
6:4, 2:4.

(sS)

nym przeciwnikiem. Charakterystyczne'
jest, że tegoroczny mistrz \Fimbledonu

Falkenburg, rozporządzający, jak wia-

domo," najlepszym wśród amerykańskich
tenisistów serwisem nie został do re-

prezentacji wsławiony.

Spotkanie między USA i Australią
odbędzie się w Ameryce w Forrest Hills

i bezwątpienia choć faworytami jego ?ą

Amerykanie nie stanie się tak łatwym j
sukcesem Yartkesów jak w roku ubie-

głym, kiedy Stany Zjednoczone wygra-

ły 5:0. Grał wówczas w drużynie USA

niepokonany Jack Kramer, którego dziś

nie są w stanie zastąpić ani Parker, ani

Schroeder. Parker, który w czasie swej
ostatniej bytności w Europie przed pa-

roma miesiącami nie wykazał nadzwy-
czajnej formy (jak wiadomo uległ w

Wimbledónie niespodziewanie Szwedo-

wi Bergelinowi), ostatnio bardzo inten-

sywnie trenował. Znajduje się obecnie

w macznie lepszej kondycji fizycznej
! i być moie ma szans* ra pokonacie oim

egzamin na

celująco i polecić go możemy śmiało po-

zostałym organizacjom. Pomyślno o—naj-
drobniejszym szczególiku, — dobrze opra-

cowane i wydane drukiem programy z

wszystkimi potrzebnymi danymi. Według
z góry opracowanego rozkładu jazdy
przeprowadzano poszczególne biegi. In-
formowanie publiczności o wszystkim, co

się działo na torze, obsługa prasy,
—

szczegółowe dla niej komunikaty na-

tychmiast po skończonym ostatnim biegu,
jednym słowem wszystko na czas I na

celująco.

ZWIĘKSZAJĄ SIĘ ZASTĘPY
Regaty wykazały również niewiadomo

po raz który, że do osiągania zwycięstw
trzeba posiadać masy ludzi młodych, chęt
nych, zapalonych do sportu, których nie

potrzeba prosić, czy co gorsza błagać o

start, lecz przeciwnie sami oni proszą o

wystawienie, o ewentualny udział w im-

prezach. Tylko takie załogi mogą zwycię-
żać.

Załogi Płocka w biegach mistrzowskich

miały pecha, w dwójce brak lodzi.
Kraków to krótkie wiosła. Taki Verey,

który został 20-krotnym mistrzem Polski,
czy Scaba, Dowgir Ałfa, to doskonali

wioślarze, którzy jeszcze długo utrzymają
się na swych pozycjach. Na miejsca swe

przygotowują również już niezłych za-

stępców.
Poznań po dłuższej przerwie zdobył

znowu mistrzowski tytuł. Będzie to nie-

wątpliwie bodźcem do wytężonej pracy

na sezony przyszłe.
Warszawa także i w tej dziedzinie za-

czyna już poważniej wychodzić na forum.

Kruszwica idzie śladem Krakowa, spe-

cjalizuje się w krótkim wiosłach. Nadzieja
i Roszak to nieźli już wioślarze, — drugi
z nich zdobył trzy tytuły.

Kobiety również się podciągnęły poważ-
nie. I w tym wypadku lepsze technicznie,
ale starsze, musiały na ostatnich metrach
uznać wyższość młodzieży.

PECH SZYMURY
Szymura ma pocha do kolegów po fa-

chu. Jego szczęśliwy zwycięzcą z ćwierć-
finału olimpijskiego Argentyńczyk _

Cla

jest z zawodu detektywem. 'Sędziowie
skrzywdzili polskiego milicjanta obawia-

jąc się najprawdopodobniej szykan ze

strony Argentyczyków, którzy mieli orga-

nizować najbliższe bokserskie mistrzostwa
świata. Na szczęście mistrzostwa le od-

będą si« w Etwopie.

MODA NA KOSZYKÓWKĘ
Drugie miejsce'w Londynie zdoby-

te przez koszykarzy francuskich uczy

niło nagle ten sport bardzo popular-

nym. Przygotowania do mistrzostw

Europy w Leningradzie pasjonują sze-

roko publiczność, a nie jak dotych-
czas grono wiernych kibiców. Będą
tam Francuzi mieli trudne zadanie" o-

kazania, iż zdobycie najlepszej euro-

pejskiej lokaty w koszu nie było dzie-

łem przypadku.
Mimo okresu wakacyj—gdzie wszy-

stko - we Francji śpi i jest zamknię-
te — zanotować można wzmożone aa

interesowanie się sportem; robotni-

czym. Mistrzostwa kolarskie F. S.

C. T. i mecz lekkoatletyczny F. S.

C. T. z robotniczą Szwajcarią zakoń- .

czony sukcesem (66:62 mężczyźni • —

i 49:35 kobiety) wywołały wiele* ciep-

łych komentarzy pod adresem młode-,

go sportu robotniczego. Należało by

życzyć, by to . zainteresowanie było

głębokie i szczere, a nie tylko dzie-
• łem sezonu ogórkowego, gdy w prar

sie sportowej o wężach morskich je-
szcze się nie pisze.

! Andrzej Chciuk

1 Ocffiocrfecfzi

Reclcilrc/f
! Boksaixy I piłkarze ZKS. Grom — Dzię-

kujemy za pozdowienia z • obozu kondy-
cyjnego w Darłowie.

Kaz/Olatzak — KMce — Pytanie zbyt
ogólnikowe. W latach powojennych Poł-

ska stoczyła cały szereg spotkań w róż-

nych dziedzinach sportu z ZSRR, CSł,
Węgrami itd. Prosimy napisać wyraźni*

, o jaką gałąź sporty Panu chodzi.

Alex Jany nareszcie Otrzymał ze- 5erxT K«rczewiki, pocxta Szymanów —

Zwolenie swej matEi na wstaoienie w
-

sprawie "dzieli.liśmy już szereg od-
ni%miaH.i Kia ^.«ni. t. .

nikułowe derby paryskie: połączony
Stade z Red Starem przeciw Racin-

gowi przyniosły zwycięstwo temu

ostatniemu (3:2). Rewelacją była wspa

niała gra węgierskiego bramkarza

Csintalara w Stade i dobra gra obu

ataków, pozbawionych gwiazd w ro-

dzaju Ben Barka, Bongiorni'ego i in-

nych „kupionych" przez Hiszpanów.
Nawiasem mówiąc, Hiszpanie „kupili"
i -trenera Herezę, który teraz jest tre

nerem hiszpańskiej drużyny narodo-

wej. Inną rewelacją jest niezwykła bo

jowość beniaminka ligi Nicei -(4:0 ż

Florisdorfęm), która w trzech -meczach

osiągnęła stosunek bramek 14:0.

W Nicei zagrał, po- taz pierwszy

JRMatenM
ze śtM/iuścM

w związki małżeńskie. Ślub sławne

go pływaka odbędzie się 21 paździer-
nika.

Marcel Cerdan wyjechał już do

Ameryki na mecz z Zale-Zalewskim,
zabierając wraz z sobą swego zaufa-

nego lekarza Jurmanda.

Mc Coxqnodale, najlepszy .sprinter

Europy, zamierza zarzucić lekkoatle-

tykę i poświęcić się całkowicie kri-

kietowŁ

Dillard, Ewell oraz kilku Amery-
kanów mają startować w Oslo 26 i

27 sierpnia.

Zatop tk ma zamiar zaatakować

rekord na 2 mile ąńgięlskie, należą-
cy do Haegga i wynoszący 8:42,8.
Próba ma się -odbyć w 'Uprali.

Escudie pi od 1-go urżeśnia staje się
zawodowcem. Nowias również idzie na

tą samą drogę. Vissers jui prtpijtl
[kontrakt*

powiedzi. Na decyzję, wpłynęły wzgląd*
natury wyższej.

ł. Tuszyński. Perłowa 4. tódź — Niech
Pan zwróci się do red.. Kaczmarka w Ło-

dzi (red. Kuriera Popularnego), który obie-
cał udzielić Panu rad i wskazówek. Od-
nośnie pytanie kto jest lepszy: Chychła
czy Olejnik, to zdaniem moim w tej chwi-
li jest lepszym bokserem Chychła, któr^

poczynił b. duże postępy.
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