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Rewelacyjna iorma uiuorow w
Nasz specjalny wysłannik red. K . Gryżewski telefonuje:
WROCŁAW, 29.8. — Pierwszy akt meczu juniorów CSR — Polski

był wspaniały, W sobotę o godz. 20.30 pięściarze obu drużyn, Pola-

cy i Czechoslowacy zostali zaproszeni na wystawę, aby oglądać stucz

ne ognie, które odbywały się na cześć członków Kongresu Intelek-

tualistów. Przyglądaliśmy się z zachwytem fontannom sztucznego

ognia, wytryskującym ku górze, jak dziwacznym ośmiornicom, które

straszyły na czarnym horyzoncie. Może dobrze się stało, że polskim
juniorom pokazano przed meczem lyle ognia, bo z ogniem wkroczyli
ąa ring i wygrali wysoko 13:3. Młodzież walczyła z wielką ambicją,
rzadko spotykaną wśród starszych zawodników.

Juniorzy CSR

wnlczq Jeszcze raz

1 września w Gdańsku

WROCŁAW, 29.8 . (tel. wl.) —

Czesi zgodzili się na drugi mecz

W Polsce, który odbędzie się w

środę, 1 września, w Gdańsku, o

godz. 18.30. Skład ósemki pol-
skiej! Liedke, Gignal, Kudłacik al-

bo Kuźmicki, Gofyński, Musiał,
'Iwański (mi przeszło120~lat),

:

Mech

liński, Misiewicz.

Wygraliśmy to spotkanie w zbyt wy

sokim stosunku. Wystarczyłby nam

wynik 11:5, który najlepiej by od-

zwierciadlał stosunek sił i byłby rów

liież wielkim sukcesem. Niestety, sę-

dziowie zbytnio się zasugerowali na-

szą supremacją i w ostatniej walce,
jakby siłą rozpędu, przyznali remis w

ws.lce' Netuka — Stec, choć suprema

c.a Czecha nie ulegała żadnej dysku-
sji

— Trochę są tu winni sędziowie,
kfó;zy w 'turnieju Zw. Zawodowych
w Warszawie przyznali zwycięstwo
.Steca, nad Klimeckim — powiedział

. Sztamp-- . .aicpotlteb&ió^ - ptz^. .

wróciłb się w głowie' i chł&pak dziś'

walczył źle.

NAUKA DAJ? PLON

Jąkim sposobem odnieśliśmy tak

druzgocące zwycięstwo nad drużyną
czechosłowacką?'.Przecież jeszcze rok'

temu nie było żadną tajemnicą, że

Czesi zaczęli pierwsi przestawiać

swych młodych bokserów w kierunku

cowoczesnej szkoły. Uczyli ich walki

ca półdystans. Być może, że jeszcze
rok temu nie mieliby nasi juniorzy nic

do powiedzenia w walce z młodzika-

mi CSR.

Sytuacja zmieniła się nie do pozna

nia Teraz Czesi nie mają nic do po-

wiedzenia w walce z nami. Wyprze-
dz'1'śmy ich o 2 długości, jeśli cho-

dzi o zaadaptowanie nowoczesnej

| szkoły. Praca PZB, praca Sztama, jak
' również kpt. PZB, Derdy nie poszła
! na marne. Zaprezentowano nam dru-
'

żynę «młodzików naprawdę dobrą. Bo

j>5 się w tej chwili powiedzieć — do-

! skonałą, ale naprawdę to, co nam

'

chłopcy pokazali, było godne pochwa
'

ły, a niektórzy z nich zademonstrowa

Ii... nawet beks olimpijski w zupełnie
j dobrym wydaniu.

! NARESZCIE KONDYCJA

Zwyciężyliśmy Czechosłowację prze

de wszystkim dzięki lepszej kondycji
lizycznej. Nasi zawodnicy przewyższa
li swych czeskich kolegów na fini-

szu. Poza tym, jak już zaznaczyliśmy,
Polacy lepiej przestawili się na nowo

czesny boks" — boks półdystansowy,
groźny i skuteczny. Wydanie nowocze

snego boksu w interpretacji Sztama

mogło zadowolić najlepszych smako-

szów pięściarstwa. Nasi juniorzy bo-

wiem potrafili stworzyć nowoczesną

szkołę boksu polskiego. Niea wdawali

się w bijatykę, każdy ich cios był wy

r.ie przypadltii. ii

(Dalszy ciąg na str. 2-ejJ

Zawodna przybyła do mety jako czióur-

ta, była jednali: pierwszą w klasyfikacji
kobiet.

Folo Franckowiak

zwycięża w półfinale Vibę

Csupęrski, zwycięstwa tradycyjnego wy-

ścigu pływackiego .na trasie.iWilanów —

Warszawa. •

1 Folo Fraitckowiak

W ni«dxi*lę powszechna uwaga na tur-

nieju tenisowym o mlsliiostwo Polski' w

konkuioncjl mi^diyHarodowoJ roigiyur»-
nym w Katowicach skupiła sl* na półfi-
nałowym spotkaniu Skonocki — Vrba.

Cxoeh pokonał w ćwioiilinalo Sxigotiogo
i był powałnym kandydatom na misliza.

Skonocki jodnak wykazał iowolacyjną
(ormę I toznlósł Ctochą gładko <:1, <:1,
7:5. Skonocki g>al b. dobrzo, chodził do

siatki I smoczował baz pudla. Drugi pół.
finał wygrał Zabrodsky bijąc Dostała <:l,
ttl, 7:5. W dabla Skonocki, Yrba poko-

nali parę Siigeti, Catona 12:14, 11:?, S:4.

4:«, ł:1.

Finały odbqda się w poniedilalok: Sko-
nocki gra z Zabrodskym, Jędrzejowska z

Mlskovq, Skonocki — Vrba przeciw parzo

Zabrodsky — Dostał.

Przebieg turnieju podajemy obszerniej
na str. 4-eJ.

Bez rewelacji
misśrmosśwwo
Finlandii

HELSINKI (Obsl. wl.) . Lekkoatletyczne
mistrzostwa Finlandii nio przyniosły re-

welacyjnych wyników. Niespodziankę spra-

wił jedynie Raulavaara, który zwyciężył
w oszczepie z wynikiem 70.35. Kataja u-

zyskal w tyczce 4.17, Kononen przebiegi
10.000 m w 31:16,4, w biegu na 800 m

zwyciężył Danielsson w 1:53,7 .

Z ostatniej chwili

Skonieczny z Vtbą
mistrzami

KATOWICE, 29.8 (Tel. wł.). Na

zakończenie niedzielnych rozgry-

wek w turnieju katowickim,
rozegrany został finał debla, w któ

rym para Skonecki — Vrba poko-
nała Czechów Zabrodskyego i Do-

stała w 4 setach 6:2, 6:2, 2:6, 6:3.

Tak więc Skonocki, znajdujący
się ostatnio w dobrej formie zdo-

był już jeden tytuł coprawda w

grze podwójnej. Sądzić należy, że

w poniedziałkowym spotkaniu fi-

nałowym w singlu z Zabrodskym
pokusi się również o jeszcze cen-

niejszy tytuł w grze pojedynczej.

Tym razem Borucz mial szczęście. Piłka poszła nieoczekiwanie w pole, a nad-

biegający Gracz i Kohut nic me wskórali Foto Franckowiuk

Kapitanem związkowym nssdal K. l©fdis

Bob Mathias, zdobywca złotego medalu w 10-boju olimpijiJiim w czasie rzutu

dyskiem. Fotografia brytyjsh*

Borucz leży na ziemi, ale asekuruje go przed JFiślaJcami pomocnik Brzozowski.

Do przerwy tyły Polonii grały poprawnic i utrzymał się wynik bezbramkowy.
Jednak w dritgiej część gry branki posypały aę jak s rogu •bfitoid.

WROCŁAW, 29.8 (tel. wł.) — ,We
Wrocławiu .odbyło się' Nadzw. Walne

Zgromadzenie PZB, które zatwierdzi-

ło nową listę zarządu. Liśta ta była
już poprzednio uzgodniona przez ko-

misję, która tydzień temu obradowa-

ła w Warszawie. Chodziło więc o za

twierdzenie tej listy oraz o wybranie
prezesa i kapitana związkowego.

Prezesem został Henryk Jędrzejew-
ski z Wałszawy.' Wsprawie 'kapitana
związkowego rozegrała się ostra wal-

ka pomiędzy Kazimierzem Derdą z Po

znania, a dotychczasowym kapitanem,
Łukaszewskim .ze. Śląska'. Kpt. Derda

miał. jednak dzisiaj szczęśliwy dzień,
bo wygrał zarówno walkę z Czecha-

m na ringu, jak i walkę przy zielo-

nym stole. Otrzymał on 2;312 głosów,
kontrkandydat — 2 .074. Również przy

kandydaturze p. Henryka Nowakow-

skiego na stanowisko gospodarza Zw...

były pewne sprzeciwy. Wyszły one ze

strony delegatów Pomorskiego Zwiąż
ku. który twierdził, że p. Nowakow-

sk'. swego czasu nie wywiązał się na

leżycie z 'obowiązków prezesa Pomor.

skiego OZB. Głosami Śląska i War-

szawy kandydatura jednak przeszła.

Na zebraniu dotychczasowy prezes, p.

Bielewicz, zdawał sprawę ze startu pol-
skich bokserów na Olimpiadzie. Prezes

oświadczył, że na <10 narodów, biórgcyJi
udział w Igrzyskach, Polska zajęła 8

miejsce.
Poza tym przyjęto reformę rozgrywek

mistrzostw '

drużynowych i indywidual-
nych polskich, odnośnie jednak ligi bok

serskiej Wrocław zgłosił wniosek,, aby
do ligi dopuścić jeszcze jedną drużynę
tego okręgu. Ponieważ i Pomorze nia

zgłosić dwie drużyny, zaprojektowano
więc, źe pomiędzy drugimi drużynami
Pomorza i Wrocławia zostanie rozegra-

na eliminacja. Ponieważ Pomorze zgO'
dziło się na to — wniosek przyjęło be/
głosowania.

Na zebraniu nadano złota. odznakę

PZB. Antkiewiczowi, w związku z -jego
sukcesem olimpijskim. Złote odznaki

nadano jeszcze Czorlkowi i Sóbkowia-

kowi, a srebrną Krzemińskiemu z Toru-

nia, brązowy Gumowskiemu. Poza tym

złotą odznakę otrzymał mgr. Erd, wice-

prezes Wrocławskiego Zw. Bokserskiego.

Rekordzistka ZSRR w rzucie oszczepem,

Anukina (Bolszewik) ma już za sobą
wynik 50.32 m.

w sztafecie
Na zawodach lekkoatletycznych w

Malmoc z udziałem Amerykanów usta-

nowiono nowy rekord światowy w szta-

fecie100—200—300—400mw

czasie 1:52,8. Skład sztafety był nastę-
pujmy: Diion, Evrell, Dillard, Bolen.

Lekkoatletyka kobiet stoi w Związku
Radzieckim na bardzo wysokim pozio-
mie. Dosltoncdc są zwłaszcza miotaczki,
a wśród nich królują bezkonkurencyjnie
oszczepniczki. Na zdjęciu tmdsimy mło-

dą Natialę Piadtową (Zeenit), która rzu.

es oszczep na odległość 45.34 m.



Str. 3
PRZEGLĄD SPORTOWY

Kr.X

Polscy juniorzy triumfują we Wrocławiu

zwyciężajqc zdecydowanie kolegów z CSR 13:3

Bułgaria wygrywa
z CSR w Sofii 1:0

(Dokończenie ze str. 1-ej) I nikę. Uległ pT2.es. k . o., ale nie był dużo piotrkowianin przeryv,» front, dostaje
Nim przejdziemy do opisu przebiegu j ;orezy od piofrWianina. się na póidystan. i zasypuje Czecha gra

meczą, trzeba jeszcze na jedną ważną ; Piórkowe* Valeat, jak już wspc-nnia- ( dem ciosów. Runda wyrównana. W Sr.

sprawę zwrócić uwagę, a mianowicie 1
'«n, był dabj- Ale misi również drbre , Czech pokazuje dóbr? technikę i trzy-

aa interpretację pojęcia juniora. i momenty i rewanżował się Kad&Bwwł, „a przeciwnika Ba dystans. Raptem.
39-LETNI JUNIORZY znakomicie. Lekki "Jlistera jest mebez- ^ Brzózka doskakuje i jest znów na swvm

| pieczny ze względu na szybkie wyp • -
^

ulubionym półJystansie. ZatTaje serię
Okazuje się, ie w Polsce i Czecho- w:l,j2anie ciosów. Hajek jest fównież ciosów, a prawy hak trafia świetnie w

niezłym i twardym bokserem. O Halec- '

5ZCzękę. Gaertner pada na deski i zosta-

kim w średniej nie» możemy nic powie-
:

je wyliczony. Entuzjazm wśród .widzów

dzieć, ze wzzljdu na szybki przebieg
^ doszedł do kulminacji. Wartka fala lu-

wsdk. Wydaje się nam jednak, że jest'
^ 'wlewa się na boisko, obsiadając

punktem drużyny czeskiej. Pół-

ciężki Markowicz — bard»» ilaby, po-

wolny i sygnalizujący ciosy. Netuka Tli.

dobry technicznie i również potrafi bar-

dzfl ezybŁo wyprowadzać uderzenia. —

Przypuszczalni* jest lepszy

głowacji istnieje rozbieżność odnośnie

p'żep:sów, dotyczących juniorów. W

Polsce uważa się za juniora zawod-

liika, który nie ma skończonych je-
szcze 19 lat, a tymczasem w Czecho-

słowacji junior może mieć nawet i

TO-kę Tam bowiem uważa się za mło

dzika zawodnika, który nie stoczył
50 walk i nie zdobył żadnego tytułu,
np mistrzostwa okręgu. Dlatego też

sukces nasz jest tym większy, iż w su

mie drużyna CSR była starsza od na-

szej.

kiej, a do ciężkiej został przesunięty
ko * konieczności. Jego supremacja nad

I Stecem na wszystkich frontach, a więc
Jak boksowali nasi młodzicy? Na • technicznym, taktycznym i kondycyjnym

to pytanie odpowiemy — dobrze. Kil j nie podlegała dyskusji,
ku x i»ch obserwowaliśmy tak niedaw 1

no na mistrzostwach Zw. Zawodo- j PRZEBIEG WALK

MAMY JUŻ 8:0

W piórkowej Czech Valent nie jest
asem techniki. Kndłacik szybko orien-

półrięi- i tuje się w sytuacji i zaczyna ostro ata-

kować. Valent kończy I r. na słomianych
już nogach, w II r. Kndłacik stara się
iść za ciosem, ale Czech rozgrzewa się
również i od czasu do czasu trafia cel-

nie z obu rąk. Szkoda, że gdańszczanin
jest zbyt sztywny i mało odskakuje od

przeciwnika. Pod koniec walki Czech

wych. Powiemy szczerze, że we Wro- j
cławiu wypadli o klasę lepiej, niż w ,

Warszawie. Być może, ie czynnikiem,
który tak dodatnio na nich podziałał,
była być może wysoka stawka me-

czu. Jeśli tak, to tylko należy się z

iego cieszyć. Kargier był lepszy w me

c2u z Czechosłowacją, niż w turnieju
związkowym. Krył się lepiej i sku-

teczniej blokował. Lepszy był chyba
i Brzóska, ale przede wszystkim Sty-
siał, który bodaj był najlepszym z na

szej młodej ósemki.

W piórkowej Kudładk wygrał awe

«p&kmat, ale nie mógł mę specjalnie
puuobse. Miał za przeciwnika jednego
ee słabych Czechów, więc trudno go o-

ceniać na tym słabym tle. Dobry był
Ratajczyk r, Pornania, chłopak o silnych
i celnych ciosach. Zdaje się, źe w przy-

szłość na niego spadnie reprezentowa-
nie Im polskich. Oczywiście jeszcze nie

dziś, ani nawet za rok, czy dwa. Stysiał
podobał się nam, gdyż jego boks byl
ebliźoay bodaj najbardziej do boksu o-

Iimpijskieg®. Krakowianin szedł sięgle
ńaprcód, nie dając kia ehrwiłi wytchnie-
nia przeciwnikowi. Cefculak walczył zbyt
krótko, aby możaa było analizować jego
boks. W kaśdym razie to, oo pokazał w

cśęgn 20 sekund, było na wysokim po-

ziomie.
— Nie jestem cadowoiloay, że Cebu-

lek «ostał wyznaczony na Bałkaniadę—
mówi Sctam. — T« nie .jest psęśmarz
turniejowy. Wolałbym, aby do Tirany

Przebieg walk był taki: w muszej Kar-, zwisa na linach a sędzia Kowalski li«y
gier wygrał z Husakiem. Zwycięstwo to

' do iedneso. Zwycięstwo P.olaka wysokie.
bvło dla nas nie/byt przekai.ywujśce, a j W lekkiej Mistera walczył z odwrot-

walka dość wyrównana. Czech jednak j nej pozycji, co bynajmniej nie zaskoczy-
otrzymał dwa napomnienia, które nie-1 ło Ratajczaka. Przez pierwsze dwie run

wątpliwie zadecydowały o jego przegra- : dy walka toczyła się ze zmiennym siczę-
nej. Mianowicie przyciągał on jedną rę ( ściem, gdyż obaj wyprowadzali swe cio-

ką głowę Polaka, a drugą bił (za takie ; sy bardzo szybko, a Czech lepiej kon-

same prześnienia Chmielewski otrzy-
mał na Olimpiadzie dwa napomnienia).
Wir. Czech rozpoczyna b. energicznie
i trafia kilka razy z lewej, ale łodzianin

szybko opanowuje Sytuację. Teraz on z

kolei trafia dużo i szybko. Przewaga
Polaka polegała na tym, że o ile Czech

starał śię trafiać w górę, to Kargier ce-

lował zarówno dolne partie jak i gór-
ne. Runda dla Polaka. W II r. Czech do

staje napomnienie. W czasie tego Etarcia

obserwowaliśmy ciekawe wymiany cio-

sów. W pewnej chwili łodzianin ńa mo-

ment zwalił się na deski. Runda wy-
I sciom.

równana. W III r. Kargier mepotrzeb-:
nie walczył na półdystans, w którym je
go przeciwnik był lepszy. Łodzianin w

czasie tej fazy walki b, dużo inkasuje.
Sztam krzyczy ne swej ławki, aby Kar-

gier znów złapał dystans. Tak się też

stało. Łodzianin odzyskuje inicjatywę, a

Czech dostaje drugie napomnienie. Run-

da jest jednak jego, ale pozostaje jed-
nogłośnie uznany za pokonanego.

trował. Dopiero w III r. obrać wałki

zmienia się zasadniczo. Polak trafia z

prawej i koleino uderza Czecha w szczę-

kę aż 7 razy.'Rtind° tę wysoko wygrywa

Polak, jak również i walkę.

STYSIAŁ WYRABIA 10:0

Stysiał w walce z Hajakiem wykazał
doskonalą kondycję fizyczną, bo pozosta
wał w ciągłym ataku i dużo trafiaŁ

Oczywiście Czech nie był od macochy i

również ładował swe porcje przeciwniko-
wi. W sumie jednak przewaga krako-

wianina nie ulegała żadnym wątpliwo-

SOFIA 29.8 (TeL wŁ). Bułgarie — Wreszcie w 37 min. Jira skiksował i pft
CSR 1:0(1:0). Jedyną bramkę dnia zdo-j ks dostała się na nogę Milewa, ktfcj

walczył z odwrotnej pozycji, co nic nie i fay{ Mi]ew. v 37 m pierwszej polowy. * ostrym strzałem zdobył jedyną bnunk,

przeszkadza CebulakowL Od początku c(1(jzi;. jliefcu (Rumunia). Ś
Pomorzanin zaczął atak, a Czeeh ucie-f Sofii, wobec 36* J® P^f

kaL Kilka sierpów w szczękę i prawa w
^ cM^ ^ ^ ^odkow^ napasł Btc» =

żołądek kończy tę nierówną walk^ | ^

CJ5wartft a

^

między-!^ff
^ ^X

Spotlranie Markowicz - Smyk było %
^ ^

Bał. gry i JAfae, konmzj.- Z^god^
bez historii. Czech miał trochę środkoweenropejski. D. me-j ^wy Bradac. Na m.ejscr. Bradaca „

sze i celniejsze ciosy, jakkolwiek sygna

lizowane na kilometr. Wygrał zdecydo-
wanie Markowicz.

_ j
Stec miał słaby daeń w walee • Jł*»'

tuką UL Źle on wyczuwał dystans i du-

żo nie trafiał, i safii inkasował lewe Ne

tukL Dopiero w HI r. Śtee potrafił na

moment stworzyć groźbą sytuację. Zda-

wało mi się, że to byłó tak: Nehlka

chciał popramć sobie majteczki, i w

tym momćńcie trafił gó Stec i poszedł
za ciosem. Pod koniec walki Netuka już
doszedł do siebie i zdaniem moim nie

zremisował, lecz spotkanie wygrał.
Drużynie polskiej sekundował treaer

Mizerski, znany przed wojną bokser war

szawski, który walczył w kategorii pół-
ciężkiej i ciężkiej.

W ringu sędziował mgr. Kowalski, na

punkty Czech "Valecky, Węgier Magyar i

Rosiński z Warszawy. Widzów ok. 5.000 .

tvs. widzów,
1

swe czwarta z rzędu
pańetwowe i

Da me-

czu drużyny wystąpiły w następującym
składach:

Bułgaria: Sokolow, Ormandżijew, Apo
jtółow, Cwetkow, Treńków, Dymczew,
Malanów, Lagojew, Milew, Stanków, Ar-

CSR: Moravek, Smecky, Vedral, LudL

Jira, Vlk, Koksrtajn, Hlavacek, Bicafi;

Kopecky, Bradac.

Spotk-.nie z śiiejsca przybrał» b. bta-

talny charakter. W grze. fani celowali

zwłaszcza Bułgarzy, którzy wykorzysty-
wali niedyspozycję sędziego Uiesctt. Ru-

mun dopuścił do ostrej gry, i Czesi w

pierwszej połowie zepchnięci zostali do

defensywy.

Ataki bułgarskie* zagrażały raz po raz

• lewym skrzydle wszedł pomocnik Vlk, «

miejsce Vlka zajął Menelik. Zmiana tł

okazała się dobrą. Czesi przejęli z mie}.
$ei inicjatyw* i p«ygnietli goipftdanf
Mimo jednak przewagi w pol» nie jpil
trafili zdebyć wyrówHuj%«j bramki. Bd

garzy zagrali jeszcze bardziej brutalnie i

sędzia orzeczeniami swymi krzywdrij
najczęściej Czechów.

W BRATISŁ AWIE WYGRALI CZESI

BRATISŁAWA, 29. 8 . (TeŁ wł.) 7

meczu drugich reprezentacji CSR / Bat

garii zwyciężyli Czea 3:1 (1:1)^ Betat-

ki dla Czechów zdobyli: Zthet, Stabi». !

szek i Henele. Jedyną bramkę dla

garów zdobył z karnego Antonow.

grana Czechów zupełnie zasłużona, pai
bramce Moravka, jednak doskonała gra; wyrównanej pierwszej połowie^ pi&aE2«
pary obrońców Seńeckyego i Vedrala' CSR «panswali zupełnie boisko po przo-

uniemóżliwiała Bułgarom «dobycie gola. rwie.

y się
ze Widzew zł&pie punkt w Ptiznnniii ?

POZNAN, 29.8. {tel. wł<) — ZZK czu z Widzewenl na własnyot boiaka. ich podania i strzały były _
siecelne>

Poznań — Widzew 1:1 {1:1). Bramkę Przyczyną słabej gry napadu miejseo > Również blado wypadła obroaa. Bram

dla ZZK zdobył Tarka, dla Widzewa wych przede Wszystkim tkwi w jego j karz Gołębiowski swoimi zapełni* sio

Okupiński. Składy drużyn: indolencji strzałowej oraz W braku '

potrzebnymi wybiegami stwarzał dożo

Widzew: — Utka, Wachnik, Kopa- kierownika akcji, jakim zazwyczaj jest' nieprzyjemnych sytuacji pod włftcną
niewski, Słaby, Konarski, Stempel, Białas. j bramką. Na wysokości zadania stanę*

Marciniak, Wiemy, Cichocki, Fornal-j Piłkarze ZŻK grali nonszalancko, a: ła jedynie pomoc z .Tarką na czelat

lecz wysiłki jej »i« znalazły w ±*d-

nym wypadku zrozumienia a reszt}
zawodników. Tak słabo grającej dra*

żyńy ZZK Poznań już dawno nie wi-

BRZÓZKA NOKAUTUJE

W koguciej spotkali się Brzózka z

Gaertnerem. Czech doskonale pracuje
pojechał Kolczyński, który ma dużo wię lewym pr06tym i Brzózka nie śmie się
eej doświadczenia, jeśli chodzi o ciężkie
tuoaeje. Ccfenlak jest jeazcze tm młody,
szkoda g« narażać na rozbijanie.

BtŁT I PUNKTY SŁABE

Najsłabszym punktem naszej droiyny
był Sm vii. Jak eresztą wiadomo, wyeta-

jego było tyfeo koncesją na ko-

rzyć wrocławskiej publiczności. Miał za

praecdwniki najełabsiego Oeeba. Objj
nie (ue pokazali, a wałka kh była ńUil-

Bi i psuła całość

oMcni, Widziałem, jak
jofeai (ińSenkł już niosła na ręku kwia-

ty da Smyka i cofnęła tię w o^afcniej
cfcwai. Jednak nić ttiała odw«|i wry-

rtyć ich wrwrlawianmowi. I

Mokm tdatńem ani ze Smjlca, ani leż
• jega («seeiwmka Mrrkovrice» nie wj-
roaaą nifidy bókaeray.

Dingkia liibym pttnlrtetn był Stcc. —

NkAety nkitfiniy ipMjabme Aorno

krytykowei, gdyż uwaftamy po Mi talent,

którtpo im wolne antewiwwaf. A wije
Slet waioył bewaronk<mt> gorzej, niż

w meczu a Jaakółą, esy t KUmeckim —

St?« hiewynuwał dystansu i jakby tyl-
ka sięgał ciosani. Jego ranie s N'!t-tiką,
le tylk* niedotó^giiięoie sędziów. ISctu-

ka włado*-ał uką porcję lewjch, żc naj.
wpełniej eeg^-arantowały cou »wy«-ię.
atws.

do niego zbliżyć. Pod koniec rundy

| czyk, Okupiński. _

I ZZK — Gołębiowski, Wojciechow- ___

j ski I, Sobkowiak, Matuszak, Tarka,'
1

Słoma, Wojciechowski Iii Tumasz, Kol

CEBULAK NOKAUTUJE W 20 SEK- tuniak, Anioła, Polka.

Walka Haleezek — Cebulak trwała Mimo przewagi zespołu poznańskie
zaledwie 20 sekund. Haleczek również go nie- umieli gospodarze Wygrać me

erzy
niespodziewanie remisufe ze Zjednoczeniem

TORUŃ, 29.8 . (tel. wł.) —

' Niespo-
dzianka! Zjednoczeni Bydgoszcz —

Pomorzanin 8:8. Kolejarze uzyskali za

nińa walczyli z ambicją, jednak wy-

kazali spore braki, przegrywając nie

które walki przez k. o. do rutynowa-

Bez kondycji, z nadwagami
daleko 1

się nie zajedzie!

MOŻEMY SIĘ UŚMIECHNĄĆ
Reasumując, musimy stwierdzić, że

fiuna wrócławiŁi ńactroił tus dużym op-

tymizmem. Jeśli potrafimy nadal tak wy

<ł>oio***ć młóde" talenty, tń jus jesteśmy
niedalecy cŁm-iłj, gdy odzyskamy supre

m*eję w anMCorefcan boksie na starrm

ląd*. _

Z doewł»lotoni» wieaiy, ie ocena za-

wednfitenr te neen m riabszyiai bók-e-

tttaai jeśft kawese bttda iłu^ia. Należy
rtę aśsbaMwić, czy teł W ogóle do-

bafceewaii, ezy fcyłi do mecżu do-

bae rnygM&wmm. 3Sa tein t«nat raia-

ł«ńa wiełe wytgpHwoka, gdy4 przecież
zawodnicy tuoety byli dla ttes wszyst-
kick «pełnie nionani. Zmcódłetn się
więe do sędziego węgierskiego, Gtasy
Magjwa, e denie opinii beamonnej. —

Poericdzial bex zastrzeżeń:
— Mecc był oa dobrym poziomie*

GOŚCIE BOKSOWAĆ UMIELI

Siad wniosek, ie uwaia on Czechów
» walczących dobne. Mnie się również

«daje, ie bili «ię dobrz* i aktywnie. Bu.

Mk j*st dobrym zawodnikiem

BYDGOSZCZ, 29.8 (Tel. wł.). ZZK —

Inowrocław pokonał w pierwszym meczu

pięściarskim o jnistrzostwo ftamorza byd
goską Brdę 11:5. Obie drużyny nie przy-

gotowane były należycie do meczu, tak

że prawie wszystkie walki kończyły się
poddaniem zawodników w drugim star-

ciu. Miejscowi nie wystawili pełnej ósem

ki, oddali 4 pkt walkowerem, w wadze

półciężkiej i ciężkiej. ZZK Inowrocław

oddało również 2 pkt. a powodu nadwa-

gi, tak ie przed meczem wynik brzmiał

4:2.

W muszej Szulc II zwyciężył przez

poddanie się w drugim starciu Milew-

skiego, w koguciej zawodnik Brdy, Kol.

czyński zdobył 2 pkt. x powodu nadwa

gi Głoniaka. W walce towarzyskiej zwy-

ciężył Głoniak w II r. przez poddanie
się Kolczyńskiego. Mrozowski (ZZK Ino

wrocław) w piórkowej zwyciężył w dru

gim starciu przez k. o . Kutkę, w lekkiej
Piotrowski z Brdy dla odmiany również

w drugim starciu przez poddanie się zwy

ciężył Puszczykowskiego, w półśredniej
Ceglarski (In.) s Budzyńskim walczyli
przez 3 rundy bardzo chaotycznie, nie

wyrządzając sobie krzywdy. Ogłoszony
wynik remisowy słuszny. Mochalski

służony remis z zeszłorocznym mi- nych zawodników Zjednoczenia. Naj-'
strzem Pomorza. Zawodnicy Pomorza-

:

lepiej z miejscowych Wypadł Piwoń-

. ski, który zasłużenie pokonał starego

rutyniarza Jóźwiaka.

| Wyniki: musza Piwoński wypunkto-
j wał nieznacznie na punkty Jóźwiaka.

j Pierwsze i trzecie starcie należy do

toruóczyka w drugiej rundzie walka

. ,.. . . 1 wyrównana; kogucia: walkę pomiędzy
sredmej z^Ttężyl prze, k. o. Grabów- Bukowskim i Kowalewskim "(Zjednocz*
skiego z Brdy, w drugim starciu. Zalew, nie, pr2erwano w drugim starciu z po-

wedu kontuzji gościa. Na podstawie
przebiegu przyznano zwycięstwo Ko-

ski i Kwiatkowski zdobyli 4 pkt. walko-

werem z powodu braku przeciwników.

W ringu Eędziował p. Lewicki z To-

runia, na punkty pp. Mrowiński i Gren-
walewskiemu; piórkowa: Kruta (Zjed.)
pokonał Brzeskiego w trzecim starciu

da z Torunia oraz Rogowski t Bydgośz-' przez techniczny k, o. Kruża bił 2 oby
czy.

ANTKIEWICZ CHCE ODPOCZĄĆ

WROCŁAW, 29.8 (Teł. wł.) . Kpt. T>* 1

da oświadczył nam w związku 2 *.sy»!a
wleniem składu na Bałkaniat]?, iż Ant-

iiiewicz prosił go, źe chce pr.zostŁĆ v>

kraju, odpocząć 1 nie brać udziału na

Bałfaniadzie.

w boksie
WROCŁAW, 298, (teŁ wł.) —

Delegaci Warszaw. Okr. 2w. Bók~

sfcrskśego ustalili z przedstawicie-
lami Czechów, bawiących we Wro-

cławiu termin aectit bokserskiego
"Warszawa .

^

Pragi" Odbędzie się
on 12 września w Warszawie, a

14 września w Łodzi odbędzie się
spotkanie Łódź — Praga.

Czesi już podali skład swej dru-

żyny: Hausirefa, Podszył, Taobe-

nek, Koudela, Mistera, Pryhoda,
Jaflwuz i Sediry.

dźial

Widzew zagrał ambitnie. Doskonale

wypadło trio obronne, rozbijając sko*

tecznie anemiczne ataki kolejarzf.
Dobrze sekundowała

i łodzian, która nie zapominała, a cir-

I pychaniu własnego ataku. W lizii ¢--
J fensywnej nie było powiązaną akcji
, Gdyby 7"edńak iapastnicy Widzsws

j częściej strzelali, wynik koncovj
; mógł się zakończyć dla nich peJaya
1 sukcesem.'

I Prowadzenie dla Widzewa uzyskał
w 15 aiń. z wolnego Okupaćaki. Wy
równał w 37 min. gry Tarka równieł

z wolnego. Zawody prowadził obiek«'

tywnle p. Jesionka z Krakowa. .Wi-"

dzów zaledwie 4.000 osób.

Święto Okęcia i Skry
6-eiomecz wygrywa Okęeie

dziiiajtrym na boisku Okęcia) Okęcie lit — Skra III 3:2 (13). Bramki

Siatkarze
jadą do Sofii

dwu rąk, wykorzystując katdą lukę
w gardzie zawodnika Pomorzanina.

Pod koniec Kruia wykazał brak kon-

dycji, mimo to jednak wygra! 2 Jed-

nostronnie walczącym Brzeskim; lek-

ka: Baranowski (Zjednoczeni) wygrał

przez t, k. o. w trzecim starciu z

Krzemińskim II. I*c

Waga pófcrednia: Wiklińśki (Zjedno BL§ <JT<f

czeni) wygrał przez t. k.

W dniu

odbył iiq tradycyjny tzeiciofnecz pomią-
diy Skrę - i Okęciem o puchar Prszeta

Rks Skra, fp. Romana Blaizczyka. W ra-

mach tego święta odbyły sl^ następują-
ce mecze: Okęcie — Skra (Juniorzy II) 7J)
(4:0). Bramki zdobyli: Kozłowski J, Leilak

1, Kaczmarek- i Gołąbek po 1. SędtlOwal
Hotlman. Juniorzy — OkęelS I — lunio-

rry Skra I 7:0 (JHJ). Bramki idobyll: Wój-
cik Wojtunik i, SrabowiecW 1. Sędzio-
wał Grónowiki.

starciu 2 Beszczyńskim. Wiklidskl Z szczypiotniaka
rował nad przeciwnikiem o klasę; fce' KRAKÓW, 29.8. (tel wł.) — Mecz

dnia: po najsłabszej walce wieczoru Ligi Szcżypioraiaka pomiędzy Craco- j
lia

. bojąca
Zakrzewski (Pomorzaftin) wygrał nie- vią a AZS zakończył się zwyciestwem ? r4mkl dl " Skry ^ 6 ^" 5 ^»^ 0

*»
1 "

znacznie 2 Sosnowskim (Zjednoczeni); Cracovii 9:7 (3:3). Bra^ zdobyt ^9"" 1> D,< ''

W dniu 4 września rozpoczyna aię w półciężka: weteran Werner, diwiga- Kuhn 3, Pachla i Ludzik po 2, Rezlch

Sc,» turniej pifid statkowej w ramach (jący na swych barkach czwarty krzy i Więcek po 1. Dla AZS: Galicki 6

Bałkańskich Igrzysk. Męska drużyna żyk wygrał wysoko 2 czołowym pół-1 Bieniek 1. '

poleca wyjedzie w dkładzie: Plejew^ti, ciężkim Pomorza Polakiem, wykazu
Bartosiewicz, Wowkónowicz* Stani«ew- jąc przez trzy starcia przewagę; cięż-
ski (AZS, Warssaiwa), Antcsak i Mole- ka: Bunkowski (Pomorzanin) niez&acz

szewski W. (AZS, Wrocław), Łetookie- nie wypunktował Chyłę (Zjednoczeni)
«-„^«t,, ^cz i Jlaikowski (Y5ICA, Gdańsk), Mi-1 Zawodnik Pomorzanina wygrał dzie-

MITAN MISTRZYNIĄ TRÓJBOJU jchnśewski (SKS, W-wa), or« Pioww- ki lepszej końcówce. W ringu
KRAKÓW, 29.8 (TeL wi). Mistfzo-, ski (Leuko, QeszyTi). Drużyna kobieci: 1

prowadził niezdecydowanie p. Ciesie!-

stwe Okręgu krakowskiego w trójboju f English, ProguHta (AZS, W<wa), Kaoz- ( % Inowrocławia,
pań zdobyła ponownie Mitan (Legia),! msrezyk, KnbiAównł, Żakntwakft« Zapowiedziany mecz bokserski Le-na

uzydmjąc 117 pkt. (w roku ub. 138 p.). j (HtvS,. Łódi). Wojswódrka (SKS. War- f Chełmła — Gryf Toruń, który miał się
Wieetnistrżynią została niespodziewanie _ teawa), Kurtę (Gedania), Brwśijiewska '

odbyć w ChełmiT źóśtał odwołany z Uwa

Gorzkowska (SKS) — 103 pkt, Bulżan (ZZK, Poeitó), Mikołajcaewaka (TUR,. £ a, st,rt Cebolaka W repTcseiitacji Pol

ka (SKS) — 83 pkt, 4) Wolanska (Wi- Łódi) i Błańyfcfai (YMCA, Łódi). j
^

prteciwko CSR. (O)

"Trenkifi gtupy, pnwadanne m. Perkti . .

• ;-

Padetawakiego lub Sobieskiego, a w fa-'

zie niepogody w gośdntiie tłćytaooej Sa-

li YMCA, wykasują dobrą formę dni- I

żyn. -Należy Uczyć na ceolowe miejeca'
obu zespof&W w turnieju, a mianowicie]
ńa pierwsie lub drupc w gnrtłi kołne-

— jeych, a na drugie — traetie —

w »f-

MOUNOU — MW U «:W i fkich. Głównym rywal etu wobec tiicsUr.

W meczu lakkoallclycinym Holandia iowsnia ZSRR, będzie Czechosłowacja,

da) — 85 pkt.
Pięciobój juniorów o mistrzostwo

Okręgu wygrał Hareńczyk (HKS) —

3.416 pżt., 2) Bokus (HKS) — 3.268 pkt.
Dalsze trzy miejsca zajęli również har-

cerze: Cyran, Janiszewski i^Wachałow-

ski, 6) Jantos (Wisła).

MOBILIZACJA KRAKOWA

PRZECIW SLĄSKOWI

zwyclłjtyla Belgię >5:7». Najlepszym r«- której zespoły będą miały Bad Polaka-
tzunti mkrtt i bjł dla Kargicra zu-1 «M|«««i M w^Ik Mlfla na' mi

^ ^

mcuWeg0 (Kvyy.

^t^t^r^!* nych spotkań mię<kypłńetwwwych).

KRAKÓW, 29.8 (Tel. wł.); Na c.awody
o puchar Kałuży Śląsk ,—• Kraków w

dniu 2 września w Cboniowie tistgpca
kapitana związkowego KOZPN, p. żak,
wyznaczył następujących 16 graczy: Ju-

rowicz, Jakubik, Barwiński, Flanek,
Gędłek, Jabłoński I i II, Parpan; Legut-
ko, Bobula, Nowak, Sztadler, Cisowski,
Gracz, Mamoń, Kohut.

Na usprawiedlwienie porażki AZS

zaznaczyć należy, że grał w osłabio-

nym Składzie bez Lipińskiego, Babra

i Zwolańakiego.
Na 15 m. przed końcem wynik

brzmiał jeszcze 7s7: W ostatnick 7 m.

Cracovia zdobyła decydujące bramkL
KATOWICE. (Til. %łj. AKS — tąćia

«:S (9:2). Ts.cz» nie stanowiła aroine&o

prieciwnika dla ifitttrła Pollkł .ktfiry miał
od początku tflecydowaną prz«*«an- W
AKs zawiedli repretentaflcl brada Thla-

Sowie.

WAfiTA POZNAM — UOTOUA ONtl
iti (W)

W ramach rozgrywek ligowych e mllłrro-
stwo Poiiki odbyło <ię w Poznaniu na

boisku warły spotkanie w tzeryplomlaku
męskim ' pomiędzy dwoma najfepitymi
drutyniml grupy II UopOllę i Wartę.

Spotkanie po piąkn«| ttoięea) na b. wy

sokim poziomie grte takoftezyło tlę za-

siUłonym twycięttwem Warty 8:1 (5:5).
Warci*»» mlalł prrewa^ w polu. U twy-
ciążców Aaiety wyrółnlt dobrz* btontą-
cago bramkarza Krasickiego otfez obronę
i pomoc Bramki dla Warty idobyll-. &l».
chowfak 5. Gollmowski 2, Bielwicz, No-
r«k 1 Rutkiewicz po 1, dla leopelll: Hel-

foier 5. Kulik ł Paryekl po 1. Srędżlował
p. Mlehaci niezdecydowanie, wskutek cza-

ge gra była b- ostra I brutalna.

zdobyli: Orłowiki, Gajkowski I Krajew-
ski. Sędziował Majorek.

Ókęcie II — Skra 11-1:5 (0:1). śędiło-
vral Leguckt.

Oldbóje Skra — Okęcie 0:1.

W mettu tym ujrzeliśmy ną zieton*)
murawie wielu znanych piłkarzy, k«rty
od czasu do czasu dawali próbkę tech-

nicznej gry. Bramka samobójcza. Sędzio*
wal lazarewlcz. W przerwie pomiędzy me*

erem oldbojów a pierwszą drułynę Odby-
ta tlę delilada biorących udział zawód»

nlków i uroczystoić jubileuszowa znanego

działacza I zawodnika, Aleksandra Za-

ranka, który w ramieh letfo lwięta ob-

chodził iS-lecfe nlastrudzone) pracy w

tym JO lat w tamym Okęciu.

Okęcie I - Skra l 2:5 (0:1). Gra ład-

na dotć wysokim pozlotnl*-
Ł

ko. ;

lesra. Sędziował dobrze Aleksandrowicz.

Tegoroczny ueieiomeez wygrało Okę-
cie. stosunek purtktdw 1:4. Stosunek

bramek 21 :S. Pcnlewlt w latach ubiegłych
puchar znajdował się w posiadaniu KS

OMifUR Okęcie lym tamym po zwycię-
stwie w roku bieżącym puchar ten prze*

chodzi na włamali.

CRACOVIA WTGRtWA

MEC2 W.t#ACKl

KRAKÓW, 29.6. (teł. wł.) — Na pły
walni miejskiej odbyły tię w niedzie-

lę towarzyskie zawody pływacki* pó
między GKZS Zjednoczeni* Zabrze a

Cracovią. Zawody po równorzędnej
i zaciętej walce wygrała Cracovia róż

nicą; 13 pkt. w stosunkui 69:56. Padły,
dwa i nowe rekordy Krakowa, ustano-

wione przez 13-letnią Dobranowską s

Cracovil. Na 100 m tt. dow. Uzyskała
Dobranowska czat 1:35,4; na 300 n

st. kl. — 3:25,2. Drugie miejseft w

tych konkurencjach zajęła Iatel (Zje-
dnoczenie Zabrze).

-W meczu piłki wodnej CtacoTia

zwyciężyła Zjednoczenie 6:0 (3:ó)<.
Bramki zdobyli: Kornacki 4, Piętru-
czak i Japołł po 1.
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Nie sugerujmy się wynikiem
r.f. karsłwem iest raczej słabo, nii dobrze

W * Mdz,cIon ych wywiadów kapitan sportowy PZPN
W W oświadczył, że prasa niepo zebnie nastawił» -. .

cxy na wielką kląsk*.. aasta pubhcznosć i grr

Jeśli miał to być rewanż na „nedobre;" or,su ,„, .

Kapitanowi swymi czarnymi prognostyki
^ ^ ^

T

możemy to zrozumieć. Jeśli natomiast Kapitan PZPN nważaTZś «

CZyWISC1C Pra " b «« i «niepotrzebni j" na iLm-iS^

wić... jak największe obawy na najbliższą przyszłość

Znaczyło to bowiem, że człowiek od

powiedzialny za występy naszej repre

zentacji piłkarskiej poddaje się nastro

jom i nie chce widzieć faktów, tieszy
my się naturalnie wszyscy, że w świat

poszedł skromny wynik 0:1, a nie ja-
kieś wielce Marnujące 0:8; nie znaczy

to jednak, by wolno było zamknąć o-

ezy, powiedzieć, że jest dobrze, obró-

cić się na drugą stronę i smacznie

spać.

niczych elementów na poziomie klasy
międzynarodowej.

Przecież dla obrońców naszych prze

jęcie piłki z powietrza, lub też wykop
przy ustawieniu niewprost jest zawsze

ryzykownym problemem, podczas gdy
me widziało się tego ani u Brozowi-

cza ani n Stankovicza, jak i u żadne-

go z graczy jugosłowiańskich. To sa-

mo tyczy się stoppingu, który m Jugo
słowian odbywa się rzeczywiście ca-

łym ciałem, zależnie od potrzeby.
Ale nie będziemy wgłębiali się w te-

go rodzaju szczegóły, gdyż powstała
by chyba zamiast artykułu dziennikar

skiego — broszurka!

RYZYKUJEMY OD RAZU

Mecz z Jugosławią należy raczej o-

cenić pod kątem oczekującego nas

spotkania z Węgrami. Zaryzykujemy
jeszcze jedną naganę kapitana sporto

wego i znów uderzymy na alarm ze

spokojnym sumieniem, że robimy do-

brze. Tak jest. Nie zawsze udaje się,
nie zawsze drużyna o klasę lepsza jest
niedysponowana. Węgrzy wedle opinii

ści naszego piłkarstwa, ale patrząc bar kierownictwa jugosłowiańskiego, któ-

dzo trzeźwo na poziom naszej druży- re po wojnie miało z nimi pełny kon

ny na tle słabo grających Jugosło- takt, — ubiegać się mogą z powodze
wian. Kapitan sportowy stary, do- niem o pierwsze miejsce w Europie,
świadczony piłkarz, kształczony na j Tego rodzaju stwierdzenie ze strony
szkole krakowskiej, mającej szczegół- medalisty olimpijskiego ma swoją "wa-

ną słabość dla walorów technicznych, ] gę, •

Mimo minimalnej przegranej, mimo

realnych szans na iremis z potężną pił
karsko Jugosławią, nie należy wma-

wiać sobie, jakoby z piłkarstwem re-

prezentacyjnym Polski było dobrze.

Gdyby istniała jakaś realna możli-

wość przeprowadzenia i stwierdzenia

zakładu, byłbym gotów przyjąć go

dziś jeszcze, że na pięć spotkań z Ju

gosławią cztery zakończyły by się kię
ską, a jeden, jeśli złoży się wszystko
tak szczęśliwie jak w środę, da może

remis, czy nawet zwycięstwo.

Do konkluzji tej dochodzę bynaj-
mniej nie z chęci umniejszania warto

Otóż Węgrzy w przeciwieństwie do [ kosztowały utraty obu punktów i exy

Austrii i niemniej upartych przyjaciół

naszych z Czechosłowacji, już przed
wojną zaczęli przestawiać piłkarstwo
swe na nowy system. .Oni pierwsi
sprzeniewierzyli się środkowo-europej
skiej szkole i cofnęli środkowego po-

mocnika na .pozycję trzeciego obroń-

cy. Węgrom fcyło może łatwiej prze-

staw^ się, niż powolniejszym Cze-

chom i Austriakom. Wszak piłka noż

na w ich wydaniu była zawsze lotną
kombinacją, a więc — zasadniczy ele

ment nowoczesnego piłkarstwa

nie sprawią psikusa po raz drugi?
Kapitan sportowy w obliczu meczu z

Węgrami znajduje się w dobrej i złej

Peter iBrie

Olimpijski mistrz wpiłce nożnej
Złoły medal Szwedów nie był przypadkiem

(Od własnego korespondent*)

SZTOKHOLM w sierpniu
ZWEDZCY piłkarze z pod niebie-

, .

— sko - żółtego znaku wygrali turniej
sytuacji. W dobrej o tyle, ze walcząc ; ,. -.-.-,. „ '. j--

, "olimpijski. W Szwecji-panuje radose.
na trzech frontach będzie miał okazje j --

. .. . ,.. _
. . :.

_
Jest'to zrozumiałe. Tego rodzaju zwycię
stwo- święci' ealynaród w najlepszym
razie —

raz: na sto Jat, Rodzimie 'mia-

sta przyjęły . poszczególnych zawodni-

BOLĄCE M1EJSCI

Węgrzy będą więc grali szybko, into-

Tadeusz MuU.-,zewski

ków' jak bohaterowi nie. żałowano wyra-

zów uznania.. Szwedzki Związek zasypy-

wany
' jest- obecnie, zaproszeniami ze

wszystkich stron świata, z czego widać,
ie odgłosy zwycięstwa londyńskiego są

silne i propagandowo jest zloty medal

za piłkarstwo najbardziej wartościowy:
Wiochy, zdobywcy złotego medalu z

roku 1936, odznaczały się elegancją ęry,

wypróbowania. wreszcie różnych innych
graczy i różnych innych zestawień. Zła

jest ona dlatego, że w ciągu od kwietnia :

do września nie zrobiono 1 nic, by przy-

gotować jako tako „Reprezentację-B"
oraz. reprezentację tzw. Orląt. Mówiło

się wprawdzie wiele na ten ważny te-

mat, ale w praktyce nic nie wyszło. Dla-

tego też tak w drugim jak i trzecim wy

padku —

o losach, spotkania decydować
będzie — improwizacja!

ligentnie, precyzyjnie' i E temperamen-
tem. Przy takim przeciwniku, • ile bę-
dzie w normalnej swej fonaie, wyjdę na

wierzch wszystkie nasee niedomagania.
(Tak jest kochany Kapitanie, znów rtra

szymy!) dlatego tei należy dokładnie

przejrzeć ostatni; reprezentację i zasta-

nowić się jak uzupełnić ją by poszła na

wszystkich obrotach.

Punktami bezwzględnie newralgiczny-
mi sn: =roclck napadu, skrzydła i — mi-

mo wszystko — obrona. Nie znaczy to

naturalnie by wszystkie inne pozycje by-
ły już bez Llgdu. Czytaliśmy zarzuty pod
adresem pomocy, ii nie podawała dokład

nych piłek. Może i słusznie, tylko nale-

żało pamiętać, że defensywa polska była
w pierw- -yt-h 45 minutach tak przeciążo-
na, że trudno bjło wymagać precyzji, tym

bardziej, iż napastnicy nie umieli utrzy-
mać piłki, by dać wytchnąć formacjom
tyłowym. Nie zgodzimy się również z

opinią, że łącznicy szli zbytnio w tył. W Ikarze 5-ej Brygady S. P., którzy zdobyli mistrzosttvo zgrupowania warszato-

L-ystemie WM (życiowym a nie wyryso- skiego, wygrywając wszystkie mecze

wanym pięknie w wzorcowym notesiku) | ~~ *

jest jednym z zasadniczych warunków, "MM* JOUfaCM^t''

by łącznicy chodzili tam i z powrotem.
'

Nawet całkiem daleko w tył, szczegól-
nie gdy przeciwnik mocno dusi. Dlate-

go też rola łącznika jest dzisiaj bardzo

wyczerpująca, gdyż ma on raczej zada-

nia przygotowawcze a nie — egzekucyj-
ne, w przeciwieństwie do dawnych lat.

Jeśli Gracz otrzymał notę dobrą to

właśnie za tą niezmordowaną pracę łącz-
nikową między tylami i frontem,
wróćmy do obsady.

Comoedia divinissima
(napiseł Nie-Dante)

o

NIE OBAWIAĆ SIĘ
EKSPERYMENTÓW

Ąlszer nie spełnił oczekiwań, a ponie-
waż nie widać innego kandydata dobrze

BYDWAJ „campionissimi" włoskie-

go kolarstwa signori Fatisto Coppi
| i Gino Bartali nie znoszą się. jest to

rzeczą naturalną, gdy się zważy, że są

rywalami i każdy chciałby być pierwszy.
To też dla każdego z nich nie ma więk-
szej tragedii jak przegrana z rywalem.

Amsterdamu by wziąć udział w biegu z

dochodzeniem, Bartali podał mu rękę i

powiedział: „No, dużo szczęścia, Fausto.

Przypuszczam, że wygrasz, ja przecież
nie biorę udziału".

— Grazias! — zawołał wzruszony Fau

sto. A uboczny obserwator dochodzi do

będzie zastanowić się nad ewentualnymi ścigu, a jeśłi już zajdzie taki przykry
przesunięciami. P. Alfus nie jest zwolen pr-ypudek, to lepiej niech wygra trzeci,

Co robi się w iatcim wypadku? Ó ile wniosku, że obaj sigiuifi kpią śobie w

możności nie startuje się w jednym wy-

Holłiday, dźwigacz angielski, w czasie rozgrytuek olimpijskich. Na twarzy zawod-

nika maluje się tvysilek, a mięśnie ostatnim wysiłkiem unoszą 115 kilogramów
Fotografia brytyjska

widział zapewne równie dobrze, jak
wielka i przykra różnica dzieliła pił-
karzy naszych od graczy jugosłowiań
skich w umiejętnościach panowania
nad piłką i ciałem. Szczególnie jaskra
wo uwydatniło się to w pierwszej po-

lowie.

GORZEJ Z SZYBKOŚCIĄ
Ze wszystkich stron stwierdzono ra-

dośnie, że piłkarze nasi dobrze wypa-

dli kondycyjne. I słusznie. Przetrzy-
mali oni tempo lepiej nawet niż prze-

ciwnik, ale jak było z... szybkością?
Przecież każdy pojedynek biegowy
wygrywał Jugosłowianin, bez względu
na to, czy była to tyka Jovanovic lub

Stankovic czy znacznie mniejszy Vu-

kas. Brak dostatecznej szybkości nie

jest nowiną. Nawet w meczach, które

dawały nam bardziej widoczne sukce

sy ujawniał się ten zasadniczy manka-

ment, nad którego usunięciem trzeba

koniecznie popracować.

Popracować trzeba też i to bardzo

gruntownie nad oszlifowaniem techni-

ki. Nie da się może wiele osiągnąć u

zawodników, mających już swoje latka

i swoistą manierę, ale nie wolno do-

puścić do tego, by młodzi poszli fał-

szywymi drogami. Przestrzec należy
przed tym, tym donośniej, że i przed
wojną z tą naszą techniką piłkarską
nie było jak najlepiej i sukcesy wy-

walczało się raczej bojowością, Nie

chodzi o wirtuozostwo, jakie posiadał
Kałuża, Batsch, Matyas, czyWilimow
tfrj i w. ia-, ale o opanowanie zasad-

'Nie będziemy nawet powoływali się
na katastrofalną porażkę Rumunów w

Budapeszcie 0:9, gdyż mecz na obcym
boisku jest zawsze trudniejszy. Nie-

mniej jednak nie należy wątpić, że

nikiem śmiałych roszad, ale są one z

niemałym powodzeniem stosowane w in-

nych krajach. W czasie Igrzysk londyń-
skich, otrzymawszy sprawozdanie z wy-

stępu Szwedów, łamałem sobie głowę, co

to za Rosen znalazł się na skrzydle a

po przeciwnej stronie Liedholni? Z za-

mieszczonej dzisiaj korespondencji na-

szego Peter Brie ze Sztokholmu wynika
jasno, że to właśnie ci, o których my-

ślałem. Okazuje się, że selekcjoniści
szwedzcy nie widząc odpowiednich skrzy
dłowych nie długo wahali się i na jedną
flankę postawili dobrego pomocnika Ro

sena, a na drugą, naszego starego znajo-
mego łącznika z Norkoeppingu i repre-

zentacji — Liedholma. I jakoś poszło. I

jakoś Szwecja zdobyła medal!

Dlatego też może dobrze będzie zary-

zykować Cieślika na środek napadu- a

czwarty, piąty, szósty, byle nie... rivalis-

simo.

Tak oto zdarzyło się na mistrzostwach

szosowych świata w Valkenburgu (Ho-
landia). Obydivaj Włosi pilnowali się
wzajemnie jak psy gończe. Jeden uwa-

żał, by drugi broń Panie Bose, nie obró-

cił o jeden raz pedałem więcej. Gdy,
wreszcie obaj znaleźli się daleko od czo-

ła w beznadziejnej sytuacji najpierw je-
den a zaraz za nim drugi wycofał się z

konkurencji. Nierozerwalni w biegu, nie-

rozertvalni w nie-wyścigowaniu się.
Na tym jednak nie kończy się comoe-

dia divinissima, napisana dla odmiany
nie przez Dantego lecz przez panów Fa-

usto Coppi i Gino Bartali. Wrpz z wy-

ścigiem szosowym skończyła, się i rywali-
zacja. Coppi jest też specjalistd w bie-

gach z dochodzeniem, które, nie intero-

na łącznika... Łączników nawpół moili- ««W BartaWego. To też w dzień po

wych mamy jednak więcej, niż środko-

wych napastników, to też na tym tle

można by się już rozejrzeć. Gdy chodzi

o' skrzydłowych to ntrzyma się chyba
Przecherka, gdyż nie ma i tak konku-

rencji, czy zachowa miejsce swe Bobu-

la? Jedynym konkurentem mógł by

„wspaniałym" wyczynie w Valkenburgu,
gdy Coppi gotował się do wyjazdu do

Co do bramkarza, to Janik po opano-

nowaniu nerwów jakoś — przyszedł do

siebie. Ale, czy tego rodzaju nerwy nie

Węgrzy przyjadą do nas, ożywieni być jednonożny Kubicki,
chwalebną intencją wzięcia rewanżu, Gdy chodzi o obrońców to kapitan
za ostatnie lata, jakie na kilka dni PZPN napewno nie pójdzie na żadne

przed wojną spotkało ich w Warsza-
^

zmiany, mimo, że defensywa wymagać
wie. Węgrzy są niemniejszymi fana- będzie również w węgierskim wypadku
tykami sportowymi, niż my. Mają oni poważnego Uszczelnienia. Żałujemy bar-

dobrą pamięć i nie lubią plam na swo dżo, że mimo wszystko nie zrobiło się
im piłkarskim herbie. Dlatego też przy pewnych prób, które bardzo przydały l;y
jadą do stolicy naszej dobrze przygo- się na Węgrów,
towani, tym bardziej, że wynik z Ju-

gosławią stał się ostrzeżeniem, by nie

opierać się .jedynie na relacji z Ko-

penhagi.

CO POTRAFIĄ WĘGRZY?

Nie Widziałem .niestety, Madziarów

po wojnie. Niemniej jednak znam ich

dobrych parę lat. Otóż Węgrzy mieli

ł jak widać, wciąż jeszcze mają wy-

jątkowe uzdolnienia do piłki nożnej.
Nie tylko wydali fantastycznych piłka
rzy na miarę Borbasa, Płatki, Schlo-

sera, Ortha, Nemesa, Konradów, Saro

ssiego, Csengelera i wielu wielu in-

nych, ale sztuką swą zapłodnili sze-

reg innych krajów. Był czas, gdy w

czołowych zespołach Wiednia domino

wali Węgrzy, był czas, kiedy z?:bku
jąca włoska piłka- nożna korzystała
z graczy i trenerów madziarskich. A

jak na tym wyszła, o tym. świadczą
dwa tytuły mistrza świata i złoty me-

dal olimpijski.

Szwedzi
zuproszeiil

do ZSRR?
Jak podaje prasa czeska, olimpijski

mistrz — Szwecja została zaproszona .do

Związku Radzieckiego na rok 1950. —

Wiadomość ta nie wydaje się ścisła, gdyż
po pierwsze w roku 1950 odbędą się mi-

strzostwa świata, w których Szwedzi na-

pewno zechcą uczestniczyć, a po drugie
od roku 1948—50 przejdą dwa lata i

blask medalu olimpijskiego może do tej
pocy mocno zh-laknąć.

żywe oczy z' publiczności, rozmiłowanej
w kolarstwie.

*

Istnieje jednak obok włoskiej jeszcze
i comoedia americana. Tłem jej sę kor-

ty tenisowe. Amerykański Związek Te-

nisowy poszukuje reprezentację do pu-

charu Davisa. Od czasu słynnego zwy-

cięstwa w Wimbłedonie, Falkenburg
przegrywa mecz po meczu. Ted Schroe-

der pokonany został, przez Parkera i mlo

dego Seixa. Komu więc należy się nr l?

Frankowi Parker — nasuwa się odpo-
wiedź. Parker, jakby nie było, zdobył
mistrzostwp Francji, a jeśli nawet prze-

! grał z Bergełinem, to nie ulega wątpli-
wości, że umie on bardzo wiele. Wystar-
czy w' każdym razie na to, by uczestni-

czył id puchaize Davisa.

I 'Ale Amęrylcański. Związek,, który- for-
maliśtykę doprowadza częstokroć do

szczytowych • punktów,: domaga się, by
Parker ivziql udział. w grach eliminacyj-
nych! Parker, którego już ie ostatnich

iatach parokrotnie pominięto w pucha-
rze Davisa, jest zdania, że rudeży go wy-

stawić bez uprzednich .eliminacji.
Z jednej strony Jormątistyka, z dru-

giej zadrazniona'' ambicjd —^ wszystko to

łącząc znakomitą technikę z połudnfci
wyin temperamentem; Zwyciężę» z raka

1948 jest i innego' kruszeń. Szwedzi ••

dobra, ustabilizowana drużyna, ktjn
nigdy nie przegra' kompromMając*. P«-

tężna
' machina wojenna posuwająca ąif

'niepowstrzymanie' naprzód,' która napę

zaczyna grać. na maksymalnych obro-

tach. Doskonała trójkii środkowa z wy-

śmienitym technikiem, i rozdzielcą pi-
łek Gunnarem Greenem, potęiByn cmŁ

giem Gunnar Nordahlem i miniatura-

wym blondynkiem szybkimi ' jak myśl
Carlssonem, spełniającym niejako r«łę
drugiego środka napadu — głuiwijr
trzon ofensywy.

Skrzydłowych w Szwecji nie; ma (aM
tylko w Szwecji —

przyp. tłumacza)
bec czego powołano najbardziej typowa»

go pomocnika Roeena i- nieco ietyweeg*
łącznika Liedholma. Trzymali się dobnM

nie dokazując cudów ani teś. nie ara?*

dząc. Wielkie tria środkowe nadawało

piętno grze.

A więc dobry napad, twarda obroaa,
złożona z potężnych Ostrych zawotfai*

ków, którzy bez wahania rzucają ai

szalę swe niecodzienne siły, wresarie

środkowy pomocnik oczyszczający bf»

względnie przedpole bramkowe ze wsap-

stkiego co -się tam nieopatrznie pojawi
— oto drużyna .szwedzka.

Nie jest to „Wunderteam" — tyaa
Szwedzi wiedzą, sami. Jest to jednak so-

lidna jedenastka, na którą można sif

zdać, gdyż zawsze potrafi utrzymać po.

wien poziom. Siłą jej to rutynowani,
wypróbowani w wielu międzynarodo-
wych bojach zawodnicy, którzy nie Ma-

ją respektu przed żadnym przeciwni-
kiem. Drużyna ta potrafi w decyduj*.'
cym momencie wyroić ponad aiebie i

zdobyć się na czyny, ę które nikt jej
nie posądza.

Danię określono,, jako" jedną ^''najele-
gantszych drużyn turnieju olimpijskich
go. W ciężkim bojii z Włochami" -DwS-

czycy wypompowali się i nie posiadali
już później odpowiedniej Hitriofti;1 ' jfcdjr
przyszło zmierzyć się ł 4dwiećznym' Wt«

giem — Szwecją.

Jugosławia miała dwa ciężkie'spotka-
nia z Turcją i W. Brytanią. Również i

ta drużyna była słabsza w trzecimi spot-
kaniu.

Jedynie Szwedzi Btrzjmali się w .

mie. Pobili Austriaków 3:0, zabaiwćf

był mecz z Koirt| 12:0,' Wygrali 4:2 i

Danią i 3:1 z Jugosławią. Drożyna amiai

ła utrzymać bitność do końea i ta był*
zasadniczą podstawą jej siikcesa.'

W latach 1947 i 1948 Szwedai prze>
grali tylko dwa mecze międzypaństw*»
we. Z angielką reprezentacją 'riawoda^

wą w Londynie 2:4 i w'Amsfefdimie''ft

Holandią 0:1, kiedy zespół me miał

swego dnia. Wszystkie inne
:
. Spotkania

wygrano i to "również jest dowodem, i»

złoty medal olimpijski nie był prźypii- .

kiem.

wrócił
do formy

Walka o mistrzostwo ZSRR jest ,w

roku bieżącym bardzo zażarta. O ile

w ostatnich latach rozgrywała się ona

głównie pomiędzy Dynamo — Mo-

skwa i CDKA, to tym razem groźnym
konkurentem okazuje . się moskiews|d
Spartak, który przełamał wreszcie kry
zys i znów nawiązuje do swej' wspa-

starczy,1 by eweht: Ametyka' zapłaciła •
dałe i edycji piłkarskiej. Śp?art^c

pucharem Davisa. Ponieważ jednak po- znajduje się w tej chwili, na czele ta-

tentaci australijskiego tenisa odstawili heh> ma '3 c P° 20-tu grach 3J punk

tymczasem na boczny tor Brómwicha i

nie "chcą skorzystać z niego nawet w

grze podwójnej, w której •jest na świecie

bez konkurencji, więc też konselcwencjc
nie będą dla Ameryki tak groźne.,

Słuszniej było by jednak, gdyby w fi-
nale pucharu Davisa spotkali - się nie

gracze lecz dyrygenci światków teniso-

wych Amieryki i Australii. było by to

weselsze i bardziej .godne prawdziwej
comoedia divirdssima. ,

tów. Pozycja jego nie jest jednak pe-

wna, gdyż ma tuż na karku./ĆDKijk,
jak i moskiewskie Dynamo..

Reprezentacyjna drużyrA iCzerwonef

Armii, która w roku ub< żdobyła mi-

strzostwo, grała w pierwszej, fazie ipi
strzostw słabiej, teraz jednak; znów

przyszła do. siebie i'odniosła pięć
zwycięstw z rzędu. Na- dalszych'miej-
scach znajdują się Dynamo. ~ Tyflis,

' Torpedo i - Dynamo —Leningrad.

Jfa ifiiffrnfr Jiaskmy taną zacięta wałki. Frmłmmt x uuem m ithumig p^utd wdoiyciem bramki prze* CDKA
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Kio sędziuje?

geti — JaJkowiakdwna, Chytrowski 6:2,
8:6, Jędrzejowski, Skoneeki — Dudzi-

kóirrta, Mondry 6:6, 6:0.

V czwartym dniu, sobota:

dalsze ćwierćfinały singla rozegrane w

sobotę dostarczyły pewnego rodzaju teh-

sacji! zcj/.iorocaiy mi«trz Polaki -—Sii-

geti został wyeliminowany pł"ze4 Vrbę.
Węgier, jak sam stirierdaił po^meciu,
zrobił b!ad taktyczny spodziewając '«ę
walki 5-rin setowej, niepotrzebnie popu-

ścił w secie 4tym. Ponadto teł wiek ro-

bi swoje. Węgier będęc tenssistę wszech-

strottniejszym nie wytrzymywał gry w

głębi kortu, nie nadażał, Kucany długą
piłką z rogu w róg. Vrba wygrał 4:6,
7:3, 6:3, 7:5. Mecz bardzo ładny. .Vrba

jest w doskonalej formie.

tri Tt Pkr(5n "" War,a — AKS w Poznaniu Siopa, Kraków;) Zabrodiky pokonał Bratka 7:3, 11:9,
skonecja 11 — Kycmer o:U, •:i, wćzev _ Po|onia {a } w Łodzi Kukucki, | 6.3> p,,^ ^ bardzo dobrze i w pier-

Giiłsfeld 6:2, 2:6, 6:1. Z Gdańllc; 7tfn0vli _ Rymer w Tarnowie, I , 2 Ł ,

^^^^

t.^: 1. ——Si! Grabowski, Zagłębia; Ruch - ŁXS » Haj- • *
6 1

*

dukach Fischer, Poznań.
I wrzełnta — Mistrzostwa międiyekrą-

W drugim dniu, w czwartek: 3°»« ~
s

*
fa

-

Lec " i4
« Częstochowie

r,,,, Btaszczyńikl, lódż; Itadomiak — PTC w

singel panów: Dreehsler (CSR) -

. Radom,u Maehlnk0_ s,jłk; Naprl6d _
l6 .

Skarżyński 6:3, 6:4, Kołcz — Leaoń 6:1, | gi8 w Upinach, Kowalski Łódź.

.7:5, Dostał — Chytrowski 6:4, 7:5, Yrba i "l wrzaśnie — Puthar Ziai* Odiyska-
—BocbaHk 0:6, 6:4, 7:5. Było to Baj- - - Pomorza Zachodnia w

! Olsztynie Pogodziński. tódż; Dolny «Iqak
toeka.w^e «potkanie dma. Pierwszego ^e. j Gdafti|c Wfec)8wlu, mjr Sznajder,
ta Polak wygrał łatwo, drugiego prae- |
grał po zaciętej walce, w trzecim prowa- i f wrieirtła —• Klata PaAstwawa — Gar-

Wobec niestawienia się w Katowicach (Węgry) — Ja&owiakówna 6:0, 6:2, iii-

tenisistów szwedzkich Komisja Sportowa skova — Rudowska 6:4, 6:3, Popławska
Międzynarodowych Mir-rzostw Ten;-o. - Velecka (CSR) 6:2, 0:6, 6:2.

wych Polski rozstawiła następujących Miksty: Ja-kowialyiwna, Chytrowski—
graczy: Catona (Węgry), Zabrodsky Piątkowa, Piątek 6:2, 6:3, Popławska,
(CSR), Skonecki, Szigeii (Węgry), Do- Bełdowsfei, Krawczykówna, Poraj 6:1,
etał (CSR), Bratek, Yrba (CSR) i 6:2, Velecka, Vrba — Wretowska, Jasiń-

DrechJer (CSR). Turniej z powodu de-' ski 6:1, 6:1, ćwierćfinały: Erdoedy, Szi-

ezczu rozpoczął się z jednodniowym o-

późnieniem, gry rozpoczęto w środę i

w tyra dniu padły następujące wyniki:

Singel panów: Chytrowski — Radao j j wrzć|n;a _ puchar Kałuży; Śląsk —

6:0, 6:3, Dostał — Ldcis 6:3, 6:1, Bo- Kraków w Katowicach — Przybysż, Po-

twwczak — Mondrv 6:4, 6:1, Zabrodsky . wofie.
, .

* września — Klasa Państwowa; Craco-
_ Jochemczyk 6:0 6:1, Skonedu 1 -1 via _ Polonia (W., w Krakowie _ Na.

Mrokowska w. O ., Bełd«wski — Jasiński portki Łódź; _
tlK w Krakowie;

6:4, 6:8, 6:2, Yrba — Wojciechoiwki Brziichowski, Warszawa; Legia — ©arbar-

6:3, 6:1, Buchalik — Wiernlcki 6:3, "la w Warszawie Źffludlński, Pomorze;

6:1,
Piątek
wodników krajowych ftie Stawili się do

Katonie Olejniszyn i małż. Tłottyńscr.
' pełnie równorzędnym.

Tak więc w półfinałach w niedzielę
grają Skoeecki — Yrba, Dostał — Za-

br6d^cv. Skoneckifrgo czeka bsrda» df-

żki mecz. od którego wieży ezy finał

(* poniedziałek) ttie będzie tylka wy-

l«cż»ie wewnetraią sprawą Ciecbńrfowa-

ków.

W singlach pań półfinały: Jfdrzejmr-
ska — Popławska 6:0, 6:1. Miskova —

Brdeodi 6:4, 6:3. Obłe cudzoziemki sra-

ły Astro, dnżo chodząc do sia&i (fnlał
W niedzielę).

W deblu Catona, Saigeti pd ostrej
walce pokoaeli Bratka i Chytrtrwskiftego
6:3, 2:6, 7:5, Żabrftdskr, Dostid — Beł-

dowaki, Piątek 6:2, 6:3, 6:2, znikjt: Ve-

iecka, Yrba — Rudowska, Dreehsler

6:4» 6:2.

Na zakończ cm e' tego dnia rozrpoezęto
debla: Cawtta, Szigćti—Sconecfei, Vrf>a.

Pierwszy set brzmiił 14:12 dla Węgrów.
Grę przerwano z poWothi riemnoścd.

31 października w całej Polsce egzamin

ZGODNIE i planem pracy na rok

1948 GŁ U. K . F. zarządził zorgani-
zowanie w dnia 31 października Mar-

szów Jesiennych na terenie całej Polski.

Marsze przeprowadzone będą we wszyst-
kich miastach, i gminach o god*. 11-ej.

Celem tnarszów jest: przyswojenie
sxerokim masom umiejętności ekono-

micznego 1 szybkiego marsiń, zachęce-
nie wszystkich do przebywania yf wol-

nym, po pracy,. ezasie ,na, ałrieśyai po-

wietrzu, Makcentowanie wartnici ibio-

rowego wyłiłlm (dla masi«fuj(eej droży-
ny), podniealenia potiomm 9«ftoWl|«

marsau.

Zorgaoisowcmein Mjoią df: ZMP,
„Służba Polaca", Rada Kulraty Fezyoaxej
i Spot-tu prey KCZZ, Sfcnopomoc Chłwp.
ska, ZS. Gwardia pr*y Icisłej wtpół|»-acy
s Ministerstwem Obrony Narodowej,
Min. Zdrowia i Min. Oświaty.

Marsze rozegrane iosttną: w konku-

rencji indywidualnej i drtiiytioiifej dla

dził 5:0! iw tym momencie Buchalikn-

wi ttie dopisały nerwy i kondycja, po-

pełniał szereg prostych błędów i w re-

BUltacie Czechosłowak wygrał 1 gemów
pod rząd! Bratek — Kosiński 6:4, 6:i.

SitigeJ pań: Jędrzejowska — DikUi-

kówita 6:0, 6:0, Jaskowiakó^ni — Piat-

kowa 7:9, 6:2, 6:4, PopławAa — Góra-

Wśka 6:0, 6:0, Rudowska — Krawczy-
kówna 6:4, 6:4.

W trzecim dniu, w piątek:
singel panów: Catona — Kudliński

6:4, 6:3, Śageti — Romaniuk 6:2, 0:6,
6:1, Catona — Kołcz 6:1, 6:3, Bratek—

Piątek 6:2, 6:4, Zabrodsky — Borow-

tafik 6:2, 6:2, Skonecki — BełdOwski

6:1, 6:4, Dreehsler — Hotain 6:2, 6:2,
Szageti — Skonecki II 6:3, 7:5.

Przystąpiono do ćwierćfinałów: Do-

BUl — Catona 6:4, 2:6, 4:6, 6:3, 6:3,
Skonecki — Dreehsler 6:1, 6:2, 6:4.

Debl męski: Bratek, Chytrowski—Bu-
RyeŁter 6:1, 7:5, Kudliński, Ra-

dźio — Kosiński, Dreehsler (CSR) 6:3,
3:6, 8:6. Niewątpliwy sukces naszej pa-

ry jtEdiorów. ćwierćfinały: Skonecki,
Yrba — Leżońi Jocheinezyk 6:2, "6:0,
Piftek, Brfdorvs^ski — Kudliński, Radeio

¢:2, 6:4, Zabrodsky, Dostał — Skonecki

Jl, BOrOwczak 6:1, 6:4.

Singel pań: ćwierćfinały: Erdoedy

barnia — Wisła * Krakowi* Michalik,
Kraków; Cracovia — Tarnovla w Krako-
wie Mohyła, Kłaków; Lagia — POionla tr

wat3zawla Aleksandrowicz G. W-wa; War-

ta — ZZK w Poznaniu Filcher, Poznań;

ŁKS — Widzew w todżl Siperling Łódź;
Ruch — AKS w Hajdukach Grabiec

śląsk; Hymer — Polonia (8yl). w Rybni-
ku Wiliński, Jląsk.

11 wrsainla — Pu«Mr Kalały — Łódf—
Kraków w Krakowie, Grabiec, Sląśk; Po-

znań — śląsk w Psznanlu, Długosz, Wro-
cław.

12 wrzeinia — Mistrzostwa miądzyakrą-
gowa

— Lechia — Szombierki w Gdań-

sku, Olęwski, Kraków; Radomiak — Skra

w Radomiu, Kaczor, Zagłębie.
1? września — Szombierki — Radomiak

w Chruszczowie, Sowała, Częstochowa,
PTC — Skra w Pabianicach Gieras, Kra-

ków.

Na bezrybiu
szwedzkiego boksu

W ekspedycji olimpijskiej szwedzkich

boksdrów znalazł sią z łaski również

Nilsson w wadze ciężkiej. Nie było lep-
szego, zabrano więc jego. Można sobie

wyobrazić sensację, jaką wywołała wia-

domóif, że menażerowie zawodowego
boksu ofiarowują obocńio~ NMsSónowł,
który zdobył ttabrny medal, 20.000 ko-

ron w razie przejścia na zawodowstwo.

Prasa szwedzka odradza mu jednak, uwa-

żając iż nie posiada on kwalifikacji, by
mógł jako zawodowiec dalako zajść.

Po ambitnej grze
Wrocław lemisuje z Częstochową

CZĘSTOCHOWA, 29.8 flet. wł.). Wio- go, me* Orłowski strzała go prolto w

cław — Częstochowa 2:2 (2:2). Bramki I ręce bramkarzowi. Obustronne Ataki i u-

Łysakowski i Borek dla Wrocławia a Wój- , siłowania obu drużyn celem zmiany wy-

cikowski i Purgal dla Częstochowy. 5ę- j niku spełzają na niczym. W drużynie
Wrocławia obók Wawrzyniaka wyróżnili
się obrońcy Kozubek 1 Minta, pomocy

Sloły, a w ataku Borek i Cyk. W Czę-
stochowie pierwsza noty należą się Bo-

rowieckiemu i Mularczykowi. Sędzia Kuc

nie miał najlepszego dnia.

Czuperski pierwszy u mety
Wyścig Wilanów - Warseawa nie był zabawką

P lĘĆDZIESłęaU izeiclu

3, 4, 5 września

-Warszawa

w tenisie

„bohaterów Na metą przyp(yna| pierwszy Czuperski
wystartowało ostatecznie do długo- (Łeg;a) w czajie 5ł mi(l. n ,ak Da[łza

dystansowego wylclflu pływackiego na klasyfikacja:
trasie Wilanów — Wamzawa (około 4,5
km), a tylko J1 dopłynęło Śo mety.

Nazwa .Jjohater" nie jast przesadą.
Zimny wiatr, niska temperatura wody
(miejscami talsdwie 14 stopni), lekko

wezbrana Wisła I potężna wiry na trasie

nie priyciyniały się wcale do ułatwie-

nia wyścigu. !

A mimo to cl wszyscy, którzy dopłynęli j
do mety, nla zdradiall wcale wielkich

objawów zmęczenia. Za ich kondycjo i

dobre przygotowanie do wyścigu należy
się niewątpliwie pochwała. j

Podkreślić również należy udział pań.
Na starcie znalazły się cztety zawodnicz-

ki I wszystkie cztary ukańcźyly wyścig, •

dająe dobry przykład wielu zawodni-

kom. j

Wśród pływaków powszechną uwagę

wzbudzał «Mętni p. KubasińSki. Zawod-

nik ten. mimo siódmego krzyżyka na

karku, ukończył wyścig chociaż kilku-1

dziesięciu młodzieńców nie potrafiło '

zwalczyć przeciwności 1 wycofało się na

trasie.

Zawodników dowieziono slatklem do ]
Wilanowa, gdzie odbył się start. Naj-
pierw puszczono 4 zawodniczki, potem, w

pięciominutowym odstępie, zawodników.

Cztery pływaczki płynęły w zupełnie
dobrym tempie i dopiero na polowie dy-
stansu (ókoło 3 km) minął ja Czuperski
(Legia). Od taj chwili Czuperski prowa-

dził wyścig samotnie mając za sobą w

pewnej odległości Zehmana. Za tą

dwójką płynęła Zawodna i Czuperśka.

Na trasie tymczasem coraz to więcej |
pływaków rezygnowało z wyścigu. Sta- j Paryż, w sierpniu
tek, będący bazą dla „zniechęconych"' * a Francji róZpócżął się sezon plł-
zapelnlał się coraz bardziej w miarę

1 W karski. Ponieważ trwa on długo, nikt

zbliżania się do Warszawy. Zmarzniętych n)e myśli O harcach lecz z miejsca pa-

i szczękających zębami pływaków pako- kuje {ję w mistrzostwa. Rozumie się, że

frano do kotłowni, gdzls w przyjemnym . forma drużyn jest jeszcze bardzo płynna

fenlilśel węgierscy, feleręey tldilał
w międzynarodowych mistrzostwach

Polski w Katowicach zgodzili się na

fciegraniO mlędzymiastótfeęlo meczu

Budapeszt — Warszawa w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się w dnlaeh 3,
4, i S września na teatralnym korcie
legli.
- Węgrzy wystąpią w satadzie: Cetona,
Szigeti i pzńi Ercśoedi, Warszawa: Sko-

necki, Eefdowski I i. Jędrzejowska.

Rozegrana będą 4 single paftóW, sin-

gel pań, debl i mikst.

2) Zehman (YMCA) — S>:25, j) Nowicki

(Legia) — 58:30, 4) Barbara Zawodna

(SKS) — 1:01,03 , 5) Miller (Legia) —

1:01,45, Ł) Józefa Ciuperśka fl-ćgia) —

1:02,20, 7) Brelłer (Polonia) — 1:02,5« «)
Zlemińskl (Legia) — 1:03,10 , f) Zygmunt
(SKS) — 1:03,20 , 10) Matusżewiki (Niest.)
1:05,35, 11) Mirosława Giel (Legia) —"

1:0i,13, 12) Sożenfla FigUrska (Niestow.) —

1:66,37, 13) Sleklucki (Niestow.) — 1:07.07 ,

14) Bany (SKS) — 1:07,55, 15) FajkowłkI
(SKS) — 1:07,51 16) MalesZawski (POio-

. nia) — 1:08,12 , 17) Janć (Niestow.) —

|1:M,2S, 18) LeśrtifeWłkl (Niestow.) — 1:09,27
19) ChruSCicki (SKS) — 1:1fl,3S, 20) Hibsz

, (Niestow.) — 1:11,10 , 21) Kubaslrtski (Nie-
stowarzyszony) — 1:24,05.

W klasyfikacji klubowej pierwsze miej-

tnęiczyza i dla kobiet. Drużyny składa-

ją się a 5 zawodników (ńiininialny
skład 4 osoby) dla wsi óraz z 10 iawod-

ników dla miast (minimalny skład 8

^wodników >, drużyny reńskie (miejskie
i wie;skie) — 5 zawodniczek. Przewi-

Jzhae są Bastępujęce grupy: thłopcy
Odlat14—16 — 5.000 m, od16 —21
— 10.009 hł mężczyźni od 21 do 30 lat
— JIO.OOO m, mężczyźni powyżej 30 lat—

5 COO bi, dziewczęta od 16 do 18 l«f —

3.00B tti, kobiety da 30 lat — 5.000 ta,

kobiety powyiej 30 lat 3.00Ó m.

V ftarsaach druiyiiowycb • zrwytif-
stwie decyduje przybycia pierwszych
czterech do mety w zwartym szyku (dla
druiyn wiejskich i kobiecych) orai pierw
szych ojmib przy drużynach złożonych a

10 tawodników. Uctestnicy jednej dru-

żyny przybyć-ibUEzt do inety (pod groi-
hą dysktralifikacji) w zwartym zespolą,
dwójkami, przy czym odległość między
pierwsz? a ostatni; dwójką nie powinna
być większa jak 10 m.

Marsze mężczyzn rozgrywane mogę

być również indywidualnie, zawodnik

jednak startujący w tej konkurencji
nie może startować w konkurencji dru-

żynowej.

Zgłoszenia do zawodów mog$ obejmo-
wać dowolny iłóść drużyn i winny wpły-
nąć do odnośnego Komitetu najpóźniej
do 21 października. Technicznym prze-

prowadzeniem Marszów na terenie całej
Polski zajmie się Polski Związek Lek-

koatletyczny.
Wszyscy uczestnicy, któfzy wykażą się

odpowiednimi minimami' otrzymaji i

GUKF-u znaczek pamiątkowy. Ustalono

następujące minima: Dla chłopców do

lat185.000m*^40min., dolat21na

10.000 m.
— 1.25 min., od lat 21 do 30

— 1,20 min., powyżej 30 łat na 5.000 m.

40 min., dla kebbiet dla drużyny do-

chodzącej w zwartym zespole do.lat 18
sce zajęta Legia — 94 pkt. przed SKS-erft

j 49 pkt.. Polonię — i1 pki i YMCA — | 6« 3,000 m.—28 min., do lat 30 tła 5,000
20 pkt, Im. — 46 min,, powyżej lat 30 na 3.0Q0

| Wyścig Wilanów — Warszawa przedsta-,
m

~
30m}h>

I wią dla zawodnika c«ly szereg próbie- Wręczenie nagród najlepszym woje-
I mów, t których najważniejszym jest dobra • wództwom i odznak Uczestnikom Mar-
j trzymani* al, QUHu rzeki ! korzystanie z ów jesienrJTcŁ „as,,pi w ^niu rozpo-

pradu. VS^ieiu ntMóświadcióftyćtt pływa. I ,

' r

ków źnósllo na mielizny i musiMi poi- j «^ 1
® *PO<***n>> sezonu wiosetuiago

niej nadrabiać stratę. 1949 roku-

Francuska piłka jest skomercjalizowana
(OD WŁASNEGO KORESPONDENTA)

cieple dochodzili do siebie.

KOŃCZĄ* W SZPITALU STAN B. POWAŻNY

KATOWICE, 29.8 (Tel. wł ). Kończak czo-

łowy nasz tenisista, który od dłuższego
czasu przebywa na O&serwaejl w szpita-
lu. będzie w poniedziałek operowany.

Stan Konczaka jest b. poważny. Drugi
tenisista śląski Niestrój, który uległ nie-

szczęśliwemu wypadkowi p-awraca powoli
do zdrowia i już w nie długim ezaśis

opuści klinikę. Zdaniem lekarzy Niesfrój
j*st jednak dla sportu stracony.

dziowa! p. Kuc Z Zagłębia. Składy dru-

żyn — Wrocław: Krzyk (Wawrzyniak), Ko-

zubek, Minta. Rybarcżyk, Stoły, Ciecha-

nowski, Szester. Borek Łysakowski, Sie-

rzęda. Cyk; Częstochowa: Borowiecki,
Kuśmierczyk, Mularczyk, Serdak, Orłowski,
Wolbich, Burgal, Ślęzak (Malicki), Wójci-
kowski, Halklewlez, Baraniak.

Widownia częstochowska oczekiwała

wygranej swej jedenastki do czego u-

prawniało ję poprzednie zwycięstwo 3:1

uzyskane przez Częstochowę we Wrocła- |

.r
^

Szwedzi chcq wprowadzić lekkoatletów
bo we wszystkich liniach. Najsłabszą •

częścią drużyny był atak. Jedenastka Niedawno donieślilmy o wnioiku I mieckimi, gdy byli ofli w mundurach,
la zagrała i dutę ambicję I roz- . FTP A ^ enMv/

machem.
JUŻ

dla Częstochowy
kowikiego pięknym wolejem z 20 rr>

Chwilowa przewaga Częstochowy kończy
Się ślybko i goście przeprowadzają ie-
raz szybkie groźna kontrataki, które ; miast podtr77mał go Anglik
przynoszą ii w 2« min. wyrównania ze I Widocznie Szwedzi pozazdrościli

^^

ę" "Jl c
"" W"'

strzału Łysakowskiego w 35 min atak 1
c -is- .

•
. -i- i .

• Szwedów czy Szwajcarów dlacie
Iirza u ŁysaKowsKiego. w « mm. atak ^ Szwalcarom iniciatywy i wyatąpih z ko w -l,..!. -j. .i
Częstochowy dociera pod bramkę Wro-! ^

¢.4 t
° Okfejie, gdy Niefflcy, dokotiywa

Cławla i Purgal wybijając piłkę Krzyko-
wi zdobywa ponownie prowadzenie dla
Częstochowy. Tymczasem w dwie minuty
później Borek strzela nie do obrony w

dolny róg wyrównując stan meczu. Po
przerwie KrZyka zluzował Wawrzyniak.

Częitoehowa ma w a min. szanse zdo-

bycia zwycięskiej bramki z rzutu karne-

początek sezonu jest mniej denerwują-
cy dla widzów, niż dyrygentów klubo-

wych.

Ci mają doprawdy swoja kłopoty-
Wierność graczy jest czczym pojęciem.
Pozwalają się protić, drołą się 1 w ostat-

niej chwili... wysiadają. to jedna z

ciemnych piam zawodowstwa; ta dużo

mówi się o forsie. Gracze, a w szczegól-
ności asy, preżantuję się nagle jako bie-

dacy, których przyszlolć jest nie pewna.

Ale właśnie cl „biedacy" wyciągnęli w

Zatęsknili już za Niemcami

Z8Sfa,a *
dUł ' 4mb ' Ci '' Szwajcarii na FIFA w sprane zezwo j Jeśli mieli już to szczęście, to niech

diuga minuta przynosi prowadzenie
lenia na

rozgrywanie spotkań * nie- j przynajmniej tern siedzą cicho ł C26

żęstochowy zdobyta przei Wójcl- mieckimi drużynami. Szwajcarzy na i kają aź czas ukoi rany, jakich sami

protest polskiego delegata byli na ty : nie doznali.

le lojalni, że wuio.ek wycofali, nato- j pfmie. my ,

^^ ^

byl)<my

tia tyle takłowni, źe nie zapytywali'

Deszoz i ciężka bieżnia

zepsuły wyniki Szwedów
SZTOKHOLM. (Obsl. wł.) — Lek- metrów — Ablden — 14:25,8; 1000

koailetyczne mistrzostwa Szwecji ro- metrów i przeszkodami — 1) Sjoe-
zegrano przy deszczowej pogodzie i strafld — 9!07,4: w dal — 1) Stfaad—

Ameryka
-Europa
w 1- atletyce

SZTOKHOLM. (Obsl. wł.) _ Mię-
dzy poszczególnymi związkami lekko*

atletycznymi państw północnych a kie

rownictwem amerykańskiej ekipy lek-

koatletycznej toczą się tokowania w | di»ch. Wyjazd miałby nastąpić w gru

sprawie «organizowania w roku przy- j dclu biel roku,
szłym aenstcyinejo meczu USA —'

Europa.
Spotkanie czołowych lekkoatletów

europejskich z amerykańskimi byłoby
doskonałym corocznym przeglądem 1 zesa Międzmaf. Komiletu Olimpijskie
możliwości zawodników „starego koni go będzie najprawdopodobniej książą

le, do Międzynar. Fed, Lekko-Atle- ; 1( naiwięks2?ch 2brodnl pr2eeiw lud2

tyczne, z wnioskiem, by memieck.m pt ,mowa,. ich źciafiie as

lekkoatletom wolno było uczestniczyć i stadi0naeh Sztokholmu i Zurychu,
w międzynarodowych zawodach orga-

nizowanych przez kluby.
Dziwić się należy, ie państwa neu-

tralne mają tak mało taktu ł występu-

ją w «prawach, w których nie powin-
ny zajmować głosu. Niech dziękują
Bogu, że oszczędził im bliższej znajo-
mości 2C „«portowymi kolegami" nie-

Drobny i Asboih
zaproszeni do Indii

Dfobny i Asboth oirsymtll zapro-

szenie na dwumiesięczny pobyt w In-

NASTĘPCA ERDSTROEMA

Następcą Szweda Erdstroema, pre-

1 «rwedzki BactO.

16 drużyn
po/ecixie
do Rio de Janeiro

W Ptryiu obradował Komitet Orga»
niżłcyjtiy piłkarskich Mistftwsłw świata,
które odbędg się w r. 1950 w BratylU.—
Stosownie da uchwd FIFA w Londynie
ustalono, odpowiednio do życzenia Bra-

zylljczyków, ie do Rio de Janeiro po-

jedzie 16 drużyn, które podzielone zo-

staną tam na eztery grupy. XT grupach
grać będsie każdy t każdym. Misltwwie

grup walczyć będ? e pierwsze i. dalsze

miejsca.

Ror.grywkl eliminacyjne przeprowad/o
ne zostanę w roku 1949, przy czym u-

««tnicy podzieleni zostaną na strefy
Zgłoscnia do udziału w rozgrywkach
•rieły yneałać da SI cm dnia 1948 ł

7.24j tyczka — 1) Lundberg — 4.20;

oszczep
— 1) Pettersson — 68 .27 .

łaskaw

ciężkiej bieżni, nic więc dziwuego, że

wyniki były słabsze. Odbyło się kilka

rewanżów" za Olimpiadę.

W biegu na 1.500 m mistrz olimpij-
ski Eriksson dowiódł ponownie, źe

jest obeenie lepszym od Stranda.

Eriksson nadał wyścigowi takie tem-

po, źe Strand wycofał się po 1 kilo-

metrze. Bieg z przeszkodami wygrał
mistf2 olimpijski Sjoestrand, ale wi-

cemistrz — Elmsaeter musiał ustąpić
drugie miejsce Hagstfoemowi.

W rzucie kulą Szwedzi zademontsro

wali znakomitą formę. Wygrał Nilsson

z wynikiem lepszym od rekordu Szwe

cji — 16.24 . Drugi Arvidsson —

15.92.

Mistrz olimpijski w trójskoku Ah-

man musiał zadowolić się drugim miej
scem za Mobergiem. Moberg uzyskał
15,10, Ab man

— 14.77.

Z innych wyników należy wymie-
nić! 800 m

— 1) Bengtsson — 1:51,2; ników amerykańskich dały 7ai"y
ł-500 U — 1) Eriksson — 3:49; 5.000 reg dobrych rezultatów. W biegu

880 jardów (804.62 a) mistrz olimpij-
-1." ,, .. . . .

:

P. Brundage, sławetny prezes Amery-
kańskiego Komitetu Olimpijskiego, któty
narobił lyle wrżawy w St. Mofllz, raczył
oświadczyć, że ocenia optymistycznie
ewentualny udział w Igrzyskach Olimpij-
skich w Helsinkach 2wią:ku Radzieckiego,
1apor.il i Niemiec (?!). Japonia — jak

twierdzi p. Brunaage — posiada już Ko-

mile! Olimpijski, a Niemcy będą go

wkrótce miśły.

Mistrz olimpijski
przegrywa

ostatnim tetenie t piłkarstwa więcej niż

milion, co nawet przy obecnych stosun-

kach gospodarczych Francji nie jest ma-

tę sumą. Przeciętny pracownik będzie
zapewna zdania, fe jest to — więcej
niż dużo.* n

Krótko mówiąc, zdenerwowanie było
wielkie. Na kilka dni przed startem mi- .

Strzostw wiele klubów file ' wiedziało, czy

wystąpią ze wMystfcimi swymi gwiazdami.
Culssard 1 St. Etienne bawił wciąż je-
szćże na letnisku, Baratte z lilie musiał

nagle odwiedzić swoją' żonę w Annecy,
Da Rui i Roubaix twierdziły że ma Za-
miar zawiesić buty futbolowe na kotku t

przyjąć posadę trenera w Belgii, pano-

wie Grillon I GregOire ze Stade Frań-

caif nie byli pewni, czy w ogóie będą
grali — ale ostatecznie zjawili się na

boisku. Czy I w jakim stopniu pomogła
tu tajemnicza , mai" o tym kroniki mil-

czą. Prezydenci klubów wstydzą się przy-

znać, a gracze zdają sobie sprswć, że

ią fia iwleeie wypadki, ktćryrtłi nie na-

leży się chwalić.

Zę Strassburga przyszła nawet konkretna

eylra. Doskonały Środkowy pomocnik Ma-

teo, pochodzący z Hiszpanii oświadczył
klubowi swemu, że wzywa go rodzinny
kraj I gdyby pozostał w Alzacji stracił

by efektywnie milion franków, inaczej
mówięc: „Albo milion, albo nie gram".
Ponieważ Strassburg na szczęście nie dy-
sponuje tak wielkimi sumami wobec tego
Mateo nie znalazł się w teamie.

Od czasu gdy Ben Barek I Domingo za-

angażowani zostali przez Hiszpanów (za
wiedzą swoich. kłiibów), sial się krsj za

Pirenejami bardzo modny. Georges Dard

z Marseilfe ma przeprowadzić w Hiszpanii
trży próbne gry. O ile go tam nie za-

angażują wyjeżdża do fizymu, W żadnym
wypadku nie wróci do Marsylii.

Racing-Club stracił swoich dwóch naj-
lepszych zawodników: Bongiorni i Vaasta.

Bongiórnl napisał w czasie wakacji Z

Wioch, ie chce grać w Terino, a Vaast

sze-

na

Dysk Tossi'ego
ski Wiat (Jamajka) doznał niespedzi*
waaej porażki i 2ająl dopiero 4-te

miejsce. Zwyciężył Szwed Bengtsson

doleciał na 54,70 m w 1 i55 przed Bartenem (USA) —

T cz.£i; zawodów lekkoatletycznych j 1-55^4 ctfZu- Jt^ "

~ ^Mf olanie l„ae
'

re2ultaty: dysk _
Gordien

Tv r^f•7?".^ 11 !(USA '
- ^li lOO m

- 1) Dillard
J
F-,J«i,

iaU (USA)-10.4;200m- 1 EweU
ra Fztcha na 13 centymetrów. (USA) _ 21,4; 3.000-

m
- 1) Nyberg

Domek z ogródkistn
! ^

«II^Jl! . a iAu 't (USA) _ 51,7; 2) Larsson
aia oiimp!jczykow

t?zvccs)- 9A (Fran-

SZTOKHOLM »0bsl. wł.) - Zawo-

dy lekkoatletyczne z udziałem zawód- | oświadczył na pięć dni prźed mist°z>

stwami, że zaproponowano mu w Gene-

wie, b£ Otworzył herbaciarnię. Jest to tak

intratne zajęcie, że woli on • zrezygno-

wać i futbolu.

I faktycznie w Raeingu nie wyśtspil artt

Bongiorni ani vaast, Być może, i* przy-

czyny podane przez graczv są ii:«>.is.

Czy jednak poza salonem herfcasi sny w

nie kryje się jeszcze inna kombin3cfa7
Nie jsst jeszcze ustalone, czy Bongtotnt
ma rzeczywiście kontrakt lutyńskl w z<-

nairzu, czy też chodziło o wymowniej-
sze .przekonanie" menażerów klubo-

wych.

Wszyscy ci gracze maję markę repre-

zentacyjny Wzbudża to poważno reflek-

ije. Interes przede wszystkim.

(dgar

Rada Miejska Istambułu uchwaliła

przydzielić każdemu tureckiemu zwycięz
ey olimpijskiemu w zapasach jednoro-
dzias? domek s a gródki aa.

cja) — 52,2; tyczka — 1) Morcora

(USA) _
4.23; 2) Lundberg (S/.wecja)

— 4.10; młot — 1) Eriksson (Szwe-
cja) — 55.75; 2) Felton (USA) —

53.081

KRAKÓW - PRAGA

Srodkowo-czeska 2upk wyraziła zgo

dę na rozegranie w Krakowie 15 w*ze

<»i* sneczi< rewanżowego Kraków —•
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nie u
Polonici rozgromiona prses Wisie

Wisła — Polonia 5!« (0:0>. Bramk*

strzelił i: Kohut 3, Gracz 1 i Mamoń 1,

Drużyny grały w zestawieniach:

Wisła: Jurowfcr, Kubik, Flanek, Fi.

lek, Legutko, Wapiennik, Cisów ki,

Gracz, Kohut, Rupa, Mamoń.

Polonia: Borucz, Wołosz, Pruski

Brzozowski, Gienyatowski, Wiśniew-

ski, Szczawińska, Jaźnicki, Swicarz.

Wilczyński, Ochmański.

Licznych zwolenników drużyny sto-

łecznej spotkał w niedzielę przykry
zawód. Poloijia bowiem doznała po-

nownie od Wisły wysokiej porażki, i

to na własnym boisku. Co wfacei

wcale się początkowo na to nie zapo

•wiadało i gdyby ktoś chciał klasyf;
kować drużyny na podstawie pierw-

szej połowy meczu, to niewątpliwie

lepszą notę otrzymałaby Polonia. Bez

bramkowy wynik do przerwy
— 0:0

nie tylko, ie napawał otuchą zwolen-

ników Polonii, lecz był nawet dla dru

iyńy stołecznej krzywdzący. Miejsco-
wi w pierwszej części meczu wyraźnie

przeważali, grając zupełnie popraw-

nie, przewyższając gotfci zarówno w

Saz&mfos&rkK
PFC. 9;0.

f

w meczu o wejście do Ligi piłkar-

Bkiej drużyna Szombierek odniosła ła

twe zwycięstwo nad zespołem PTC z

Pabianic: Bramki zdobyli: Krasówka
— 3, Czepionka — 3, Podsezwa, Po-

zimilri i Wieczorek —

po 1.

Tu m&wwi
LufoiSn

LUBLIN, 29.8. (teł. wł.) — W aobo

tę mistrz Okręgu Lublinianka pokonał ; bamdzaej' «rwadzil Gierwatowćki.

po bardzo zaciętej i ze zmiennym

szczęściem prowadzonej grze benia-

minka kl. A — Gwardię 5:4 (1:2).
Bramki dla Lublinianki zdobyli: Wój-
cicki 3 i Różyło 2. Dla pokonanych:
Golde 2, Lasocik 1 i 1 samobójcza.

W drużynie Lublinianki wyróżnił

•ię Kraiński w bramce oraz zdobyw-

cy bramek: Wójcicki i Róiyło. Słabo

natomiast wypadła obrona. Gwardia

przaz cały czas stanowiła dla mistrza

Okręgu równorzędnego przeciiraika.

iWyróżnił się Cybiński na środku ata-

ku. Sędziował kpt. A . Michalewski,
Widzów ok. 2 tys.

*

W meczu piłkarskim o mistrzostwo

wojsk lądowych reprezentacja DOW

Lublin odniosła zwycięstwo nad repre

zentacją DOW Warszawa 2:1 (1:11,
Drużyna lubelska wygrała zasłużenie,

mając znaczną przewagę w drugiej po

łowić gry. Bramki dla Lublina uzy-

skali) Rożek z karnego ł Ziółek. Dla

iWarszawy: honorowy punkt padł ze

6trzału Paszkowskiego. Sędziował Fo-

min z Radomia. Widzów ponad 3 ty

aiące.
Reprezentacja DOW Lublin przyież

dża do Warszawy, by /ozegrać we

wtorek, 31 bm, na stadionie W. P,
spotkanie z reprezentacją DÓW Kra-

kowa.

grze zespołowej, jak i ambicją po-

szczególnych graczy. Niestety, licznym
i wcale niezłym zagraniom drużyny
5ti.er .znej w polu brak było wykoń-
czenia pod bramką. I choć nawet od

czasu do czasu strzelano, to jednak
itrzLły te były zbyt anemiczne lub

niecelne.

GRACZ I KOHUT ZABLOKOWANI

Poea tym Polonio w tej cźęSći me szu

grała dobrnie taiktjcTmie, blokują umie-

iętnie groźną parę ataku Wfeły —Gra-

cza (do którego .^przylepi}" się Wiśrtioiv

ski^ i Kohuta (którego pilnował Gierwa-

'ow-ski).

Geście do przerwy wjipadli nader bl.i-

do. Akcje ich nie mięły eiągłoeci, atak,

pobawiony swych filarów, w-ła&cwie nie

istniał. Pomoc chaotyczna, a obrona iiie.

pewna. Beziiramkowy wyńiic tej części
gry wialacy irogn nważać za nader «jczf.
śliwy.

INNA DRUŻYNA?

Rzecz zasadnicao odmieniła się po

przerwie. Widocznie ostra nagana, jaką

drużyna gości w czasie przerwy otrzy-

mała od swego trenera, poskutkowała,
ho na boisku zobaczyliśmy, zdawałoby
aię, zupełnie inny zeupół: znacznie prae-

de wszystkim szybszy, dokładniejszy w

podaniach, ciągnący na bramkę i zespo-

lony w defensywie. Odwrotnie — Polo-

nio, która jeszcze w pierwszych minutach

po przerwie szła jakoby rozpędem i do-

brej swej eaęści pierwszej, stopniowo sła

bła. Zacięła się gubić, popełniać coraa

• więcej błędów taktycznych (nie<pilno.wn-
irie sfcrzydeł przeciwnika) i zawodzić w

obronie. Nie ulega wątpliwości również,
że gospodarze nie wytrzymali kondycyj-
nie i od połowy drogiej części meczu

poprostu „spuchli". Szczególnie coraz

które-

go niewątpliwą „zasług?" była utrata

przez miejscowych conajmiiiej dwóch, a

może i trzech bramek, słabiej również

grał Wiśniewski, który jakoś nie uśmiał

jui dopilnować Gracza, atak supełnie
zatracił swój styl i szybkość.

PRZEBIEG GRY

Przebieg meczu miał dwie fazy: pierw
sza — jakeśmy powiedzieli — to zupeł-
nie wyraźna i długotrwała praewage

miejscowych, którzy nawet- okresami

gnietli. W-tej" części meczu wszystkie
linie Polonii grały poprawnie, jedyną

wadę — to brak szybkości. Dlatego nie

padały bramki.

Po przerwie Wisła rusza do ataku, do-

brze ciągnąc skrzydłami, Gracz i Kohut

coraz bardziej óswobadzają się spód
opieki Wiśniewskiego i Gierwatowskiego
i w rezultacie akcje ofensywne gości na

bierają dynamiki, ciągłości i tak eto za-

czyna się seria bramek, którą rozpoczy-

naw11m.Mamoń.V7m.późniejKo-
hut pięknym strzałem pod poprzeczkę
podwyższa wynik na 2:0. W rewanżu no

tujemy parę udanych akcji Polonii i

ostry strzał Ochmańskiego, który ostat-

nim wysiłkiem broni bardzo dobry na

tym meczu Jurowicz. Ale oto Wisła żnów

w stoku. Fatalny Węd Gieerwatriw -ikie j-o
wykorzystuje. e3Nbko Kohut i mamy już
3:8. W 4 m. później faul Gierwatowskic

go i oczywiście rzut karny, zamieniony

Gorąco byłe na boisku Cracovii
gdy Warta odebrała punki 2:2

KRAKÓW, 29.8 . (teł. wl.) — Ctaco- W chwili obecnej Cracoria jest nie

•la — Warta 2:2 (1:0). Bramki łdo- wątpliwie chora na indolencję strzało-

ło-czerwónym dotkliwie odczuwać,
zwłaszcza w defensywie. Na tle słabo

byli: Skrzypniak i Kazmierczak z kar wą napastników, niedokładne podania, frającej Cracovii Warta wypadła ko-

rzystnie. Widać tam pracę trenera

Krizeka. Zwłaszcza po pauzie warcia.

rze rozegrali się aa dobre i ogólnie

się podobali.
Od^ meczu wiosennego z Wisłą zro

bili siedmiomilowy krak naprzód,

pewnie przez Gracza na ezwartą bram- nin x Kolejarzami znalazła niestety
ke. Wisła w dalszym ciągu ma przewagę potwierdzenie w sobotę na stadionie

i znowu błsd Gierwatowskiego kosztuje im. <Jra Cetnarowskiego. Dramatyczny
gospodarzy bramkę piątą, której auto- mecz x Wartą kończy się remisowo i

rem był Kohut. Pod koniec meczu gra po utracie 2 pkt. w Poznaniu, dalszy

nego dla Warty, Szewczyk i Parpan z nieobstawianie przeciwników, zagra-

kamego dla Cracovii. Sędzia Nowa- nia od przypadku i brak stylu,
kowslji z Warszawy. Widzów 8.000. Wszystko to wyszło na wierzch na

Warta: Krystkowiak; Tosz, Dusik, sobotnich zawodach z Wartą. Z tymi
Groński, Czapczyk, Każmierczak; Gie- „zaletami" nie można było marzyć o

rakT Juźwiak, Gendera, Skrzypniak, zwycięstwie, chociaż przebieg .gry na

Smólski.
1

stręczał ai nadto wiele okazji do zdo Dlatego uwaga na Wartęl Szkoda tyl
Cr acovia: Hymczak, Gendłek, Ka- bywania bramek, zarówno przed, jak ko, że pod koniec zawodów obraz

szuba; Jabłoński I, Parpan, Jabłoński i po pauzie. Zwłaszcza trójka, śród- Warty zamącony został jej niezbyt

II, Szew- kowa zmarnowała ich kompromitują- fair^grą. Najlepszy był atak zielo-

co wiele, Wykazując pod bramką nych, który szybko umiał, zdobywać

Warty dziecinną wprost niezaradność, teren, choć nie Zawsze wiedztał, co

Nie widać było równiej współpracy robić z piłką pod bramką Cracovii.

pomocy z atakiem, a P ar pan, którego Pomoc grała na poziomi® i Czapczyk
największą zasługą jest zdobycie wy zdaje się zaaklimatyzował aię na stałe

równującej bramki z karnego, grzeszył jako irodkowy pomocnik. Nie biy-
wiela po pauzie, wysuwając się za szczy, ale swoje solidnie odrabia. Du-

bardzo naprzód, dzięki czemu aiebez sikowi zarzucić można jedynie zbyt

II, Szflirta, Rożankowski

czyk, Radoń, Bobula.

Sygnalizowana już z Poznania słaba

forma Cracoyii, która grała w spotka

staje się chaotyczna, widać, że obie dru punkt traci Cracovia aa własnym boi pieczna trójka Warty z Genderą na ostrą grę. Krystkowiak nie ponosi wi

zyny są zmęczone.

Sędziował słabo p.

Widzów ok. 12.000.

sku. Jeśli tak dalej pójdzie, doczeka- czele, mogła swobodnie hasać pod ny aa utraconą bramkę.

Szperling i Lodzi, my się niebawem zdetronizowania li- bramką Cracoyii.
dera Ligi.

pomogła
i Tarnovia zostawiła punkty w Łodzi

ŁÓDŹ, 29. 8 . (Tel. wł.) ŁKS — Tar-

nowia 2:1 (1:0). Bramki dis łodaian

zdobyli: Hogemdorf i Jwneczeik, dla Tar.

no vii Roik II z wolnego. Sędwiował bez

zarzutu mgr. Terk s Opola. Widzów 12

tysięcy.

gier pkt. st. br.

1) Cracavia 17 26 47:19

2) Ruch 17 25 57:23

3) Wisła 17 22 61:24

4) AKS 17 21 34:29

5) Legia 17 18 36:35

6) ZZK 17 17 30:31

7) Warta 17 17 36:38

8) ŁKS 17 16 43:44

9) Garbarn- 16 15 28:32

io) Polonia ?

Warszawa 16 14 29:35

11) Polonia_, -r

Bytom 17 ""u" 29:36

12) Rymer 17 13 32:48

13) Tarnovia 17 12 21:37

14) Widzew 17 6 18:69

Clężfco ifgii/alczone
zwycięsiwo MS nad Rynteiem

KATOWICE, 29.8 . (t«I. wł.) — AKS Janik, Gajewski, Motyka, Dziuba,

Rymer 2:0 (0:0). Bramki zdobyli: Frankę, Pierchała, Kurzeja, Dybała.
Jaaduda i Muskała. Sędziował mjr
Sznajder. Widzów 7.000,

Przewięda; Duraiok, Karmań-

ski, Wieczorek, Janduda, Gajdzik;
Cholewa, Kulik, Spodzieja, Muskała,
Barański.

RyJneri Chromik; Moczała, Pytlik,

Pewne zwycięstwo Lechii
nnd Radominkieiti w Gdańska

GDYNIA, 29. 8 . (Teł. wł.) Blisko gocx^ podania Gośdrika. Gracz ten co-

1O.OO0 publiloHM&ń prtybyt» na spodka-
nie piłkarskie • wejMe do I Ligi po.

między Lechi* i Rodooulaltaettt, wygrane

przez pierwsaych 3:0 (1:0).

W paetriMnij połowie pr«6W«łaję gos-

podairae, dla których w 16 tuki. a ład-

nej akcji prawej strony atafau pada pier-
wsza bramka. Strzela nieuchronnie Ro>

triumfują w tenisie
28 i v> bm. na kortach Sportowego Klu-

bu Spółdzielców w Warszawie witat ro-

zegrany mecz tenisowy między .Radom-

skim Kołem "Sportowym, mistrzem klasy
A okręgu kielecko-radOmtkiego I Spor-
towym Klubem Spółdzielców, mistrzem

klasy A okręgu warszawskiego.

Wyniki poszczególnych gier były nastę-

pujące:
Gracze SKS-u na pierwszym miejscu.
Seniorzy: gra poj"edyńcza: Jelonek —

Niewiadomski — 6:4, S:3, Jelonek — KłO-

ilński 6JS, 4:0, Ziemnlcki — Niewiadomski

5:7, 6:4, 2:6, Ziemnlcki — Kłosiński 5:7,
1

10:8, 5:7.

Gra podwójna: Jelonek Ziemnlcki —

Niewiadomski Szczepański — 7:8,
Gra mieszane: Jatiftski Jelonek — Mi-

kulska Niewiadomski — 1:6, 2:4, 7 A.

Gra pojedyftcza pań: Jasińska — Mikul-

ska — 6:8, 10:8, 6:1

Gra lunlorów: GolaAskl — Spodonkle-
wicz 9:7 ł:3. GolaAskl — Cala (:S, ?:<,
6:4, Skroóskl — Spodenklewicz 2:6, i:<,
Slcióńjkl — Cala 6:4, 5:7, 2:6, SkroAlkl —

Kessekowskl — Spodenklewicz Cala 2:ł,
SA

'Jgólny wynik spotkania 12:7 dla Sp6l
dzielców. SKS spotka się ze zwydązcę
imczu poml^day nUtrzwal klasy A

«taje jednak w parę nwiut późndej rfa-

ulewany i jego brak odbija «ę bardzo

pnsea 25 min. na hatnoeci linii ofensyw-

nej Lecbii. Ataki goepodany H pł>n"
niejoze, «1« atak nie wykonyatuje sze-

regu dogodnych ejtuacji. Ze szczękśem
też broni bramkaro Radomiaka. U gości

niebeq>ieczna jest (tfawa strona ataku,!
a szczególnie prawoEkrzydłewy Pyiiak.
W defensywie w roli trzeciego obrońcy
doskonałe wywiązał sif Rusiswwicz.

W drugiej połowie pierw«2e minuty

pmjMMfeę nacisk |$aspodarzy; w 6 min.

Goidfflk zoetaje zfaułowsmy na polu kar-

nym a Kokot II jedenastkę zamienia ra

drugą bramkę dla Lechii. Przy stanie

2:0 dla gospodarzy Radouaak zrywa się
do ataku, przeprowadza kilka groźnych

akcji, ale bwk im wykończenia. Lecliia

gra słabiej niż w poptzedmch apotfci-'
niwh, a mocny nacisk Radóimfaka stwi-

rza duży chaos na tyłach gospodarzy. W

71 min. jeden > przebojów Rogowa

pfckjnoaa 5 punkt dk goepedarzy. fwy
u(rK>e lego gok.nie bes winy był breni-

kon Rrfonriaka.

S$dda p. Scichter « Krakowa był ar-

bitffem «IrcM—gewym, iwymil drtiijny

karbach, nie dopoBeeaajtc óo ostrej

gry, ale popełnił kilka omyl* w <**•

nie epalonjiA.

Znowu ciężko wywalczone zwycię-
stwo AKS. Jedenastka AKS-u, która

jest naszpikowana sławnymi nazwiska

mi, nie mogła sobie dać rady z bar-

dzo wolnym zespołem górników Ryb
nika. Goście to drużyna bardzo sła-

biutka. Chodzą powoli, a nie daj Bo-

że, jak przyjdzie napastnikom strzelić

na bramkę. AKS to właściwie Jandu-

da. Pracowity, szybko się orientujący

przede wszystkim grający b. mądrze,
jest w tej chwili nie do zastąpienia.

Atak AKS-u ze zmianą Cholewa,
Kulik na prawym skrzydle nie stanął
na wysokości zadania. Spodzieja ma-

ło pracowity, rozkręcił się dopiero na

10 minut przed końcem zawodów.

Sam przebieg meczu był dość intere-

sujący. Gra b. żywa i szybka pod koniec

pierwszej połowy osłabła. AKS jak i

goście mieli w tej części gry wiele do-

godnych momentów, których nie potra-

fili zamienić na bramki.

Fo przerwie już w pierwszej minucie

Janduda uzyskuje prowadzenie. Piłkę

bitą przez Barańskiego Chromik niepo-
trzebnie piąstkuje a Janduda z odlezło-

ści około 12 m głową zdobywa pierw-

szy punkt.

Rymer przechodzi do kontrofensywy,
ale niewiele może zdziałać w linii ii*-

ku ponieważ jego napastnicy są za po-

wolni. W .36 min. po składnej akcji
Kulik — Cholewa — Muskała ten ostat

ni podwyższa strzałem nie do obrony
na 2:0. Pód koniec zawodów zostaje kón

tuzjowany Gajewski i opuszcza boisko.

Bramkarz AKS-u Przewięda kilka razy

efektownie bronił, ale byty to jedynie

pokazy dla publiczności i akcja wcale

tego nie wymagała. Jego vis a *is Chro-

mik tei miał wiele ładnych momentów

jednakże ponosi winę aa puszczenie
pierwszej bramki.

ŁKS: SzezuivyasLi, Włodarczyk, Łuć

II, l .nr I, Rakowiecki, Sołtyszewskii, Ho-

geudorf, Pietrzak, Janeczek, Łącz, Ko-

pera.

Tarnovia: Dwurarny, Pjj-ych I, Bar-

wińslci, Roik II, Kocioł, Kokoszka, Krep
ski, Roik III, Pirvrh II, Streit, Binek.

Seria rozgrywek ligo-wyTh uczy, że spo

tkania decydujące o utrzymaniu się lub

;pa(lku z ekstra-klapy rzadko tylko dają
widzom żodowoleireie z poziomu gry.

—

ZwjMe eą one zaciętą, o«trą, bezpardo-
nową walką, w której chodzi wylęcmue
o punkty.

I w tym meesu nie było w ciągu 90

nuinut ani jednego zagrania, świiadtóące-
go, że na boisku walczą dwa ligowe ze-

społy. Tak bezładnej kopaniny dawno

już Łódź nie oglądała.

ŁKS wygrał zasłużenie. Co do tejfo
nic może być dyskusji. Ale łodzianie

chwilami usLętpo.waiH nowe* Taimovii, któ

ra w tym meczu wypadła jeszcze gorzej,

riż~przetl dwóma miSsiącami, gdy- grała
z WwlzcY.-e-m. Dziwiliśmy si^, patrząc na

meciz, jak ŁKS mógł pokonać Legię. Ale

zwycięstwo Tanino vii nad tym zespołem,
a uwłaszcza wygrana z Ruchean mu^iiała

wprawić w zdumianiie. Nawet Bamviiufci,
reprezentacyjny obrońca, nie potrafił wy

bić się ponad zwykłą szairą przeciętność
swych partnerów. Jeżeli ktokolwiek

wśród tairnoiwian zaisłużył na uznanie, to

jedynie Kokoszka, który po przerwie
zawiódł areaztą kondycyjnie i nadfer czę-

sto pomagał sohie w grze rękami.

Tak, jak w "Warszawie i Krakowie,
również w Łodzi tarnowianie przeprowa-

dzili transmisję radiową. Obawiamy ;ię,
że słuchacze zebrani na boisku swego

klubu nie byli abudowaaii i musi "Li się
źle czuć, gdy słyszeli ze słów eprawo-

zdaiwcy, jak nieporadnie poruszał się Hi

nefpod, w którym dosłownie nic było
widać, ełymnego Streita, «nt bramko-

strzclnych Binka i Pirycha III.

W ŁKS zawiódł napad. Okazało się, że

Mec* obfitował w dramatyczne mo-

Brak chorego Glimaaa dawał się bia racntr dopiero po parnie, kiedy wido-

wnia caczęła resgo<wać na to, eo działo

«ę na boiaku. -Do pauzy Cracovia xa-

pewniła eobie prowadzenie, w 25 min.

śdobyeiem bramki ze Htnaalu Roźanko-

wakiego dobitego przez Szewczyka po

pięknej akcji i centrze Bubułi. Varta

wyrównała w 7 min. po pauzie pcaez

StrzjpiMka. Bramkę tę zaiwinił rezerwo

wy obrońca — Kaszuba. W 29 min. sę-

dzia nie uznaje bramki Różanków^cie-

go, rzekomo zdobytej »e apalonego,
krzywdąe tym Cracovię.

Nieprzymnanie braimki wywołuje Ku-

rsę protestów na widowni. W następnej
minucie podyktowany rzut kamy prze-

ciwko Cracovii m strzału Pairpans, Kai-

mierczak zamienia na drugą bramkę dla

Warty.' Od tego momentu wiz ras ta tem-

peratura na boifku i na widowni. W 34

ędzia IVoivakowrfci dyktuje dm^i

rrut konny na ,tych ^iawodatdi, tym ra-

seni przeciwko Warcie, eo* wywołuje *

kolei żywe sprzeciwy pofflnoninków.

Wśród niesłychanego napięcia, widOw*

ni Parpan zamienia rzut karny na wy>-

równującą bramkę. Do końca zawodów

tumult na widowni nie milknie, a ńa bo-

isku toczy się gra ^za W3zelką cenę" o

zdobycie zwycięskiego punktu. „Trupy"
padają po obydwu stronach, to też z u-

5żuciem prawdziwej ulgi' przyjęty żo^ta-

Je., .in«$e<iiffdy ..joriz^ .«edzigró. zamyka-
jący zawody. Ilogów ó^dli Graco vii.

. Sędzia Nowakowski miał ciężki dzień

w Krakowie.

wuźaią lukę, której nie potrafił zapełnić
Fdctraak. W ka£dyim razie pierwszeństwa
w napadzie należało do Hogendorfa, któ-

ry wykasał, .że jeśli bardao chce —

po-

trafi grać za trzech. Najlcperj spisywała
się linia pomocy, której miniaturowy
Sołtys z ewsfci dawał żj"wy dowód, iż ród

kucyków wiiedzie w poldriiu pi&aretwiie
nadal niezachwiany prymat. Łuć I za-

krył ea&owicie Stroiła, tak jak Rako-

wiecki, grający na miejscu Karaika, ii-

czyintił. to t Pirycheim. Z pary obrońców

lepiej, bo pewniej, interweniował Łuć II

Przebieg meczu: w 6 min. Dwuraźby
obronił słabo egzekwowany prees Ho-

gendorfa rzut karny. W 37 nrim. Hogcn-
dorf, po efektownym biegu, ostrym

strzałem zdobywa prowadzenie. Po prze-

rwie w 38 miń. Łącz z pięknego poda-
nia Śołtyssewskifego, oddaje «lny
na bramkę. Dwuraźny piąslkuje, ale nad

biegający Janeczek łatwo zantieniu wy-

bicie na drugą bromkę. W 2 min. póź-

niej .żosttaiięty, Szomwwki Mk. intenye-,
niuje prizy rzucić wolnym bitym pracz

Roik» III, który tdobjnv» homorowy
punkt dla s\vej drużyny. ftc. k .)

na boisku Garbarni 6:2
KRAKÓW, 29. 8. (Tel. wł.) Ruch —

Garbarnia 6:2 (2:0). Bramki dła Ruchu

zdobyli: Cieślik 5, Alszer 1. Dla Gar-

barni: Jodłowski i Nowak.

Ruch: Wyrobek, Giebur, Morys, Susz-

czyk, Bartyla, Branba, Przpcherka, Fus,
Alszer, Cieślik, Kubicki.

Grrbnrnla: Jakubik, Ignaczak, Rako-

czy, Górecki, Laaiewicz. Bieniek, Parpan
II, Jodłowski, Nowak, Kaliciński, Ku-

charski.

Po denerwujących sobotnich zawodach

na boisku Gracovii, niedzielne apOtka-
brak kontuzjowanego Barana stanowi po.nie Garbarni z Rucheia było prawdzi-

Waśko wygraf mecz
grdjqc na środku ataku

KATOWICE, 29. 8. (Tel. wł.) Legia J pisz. Fatalny sędzio MuszyJa nie umwł

Wajezawa — Polonia Bytom 2:1 (1:0). w pierwszej połowie prawidłowo zdoby-
Z Legii wyróżnił się Waśko, który tym

rasem zagrał bardzo dobrze na... środku

ataku. On też strzelił obie bramki jed-

ną w 10 mim., drugą w 51 min. Dla Po-

lonii bramkę zdobył w 55 min. Team-

Polonia
Klubem Kolejarzy
ale dopiero za miesiqc

Niedzielne walne zebranie połączo-

nych klubów Polonii i warszawskiego
ZZK wybrało komisję organizacyjną, któ

rej zadaniem ma być poczynienie popra-

wek w statucie oraz zwołanie, najpóźniej
w końcu września, zebrania konstytucyj-
nego klubu sportowego ZZK Polonia,
celem saakceptowania projektów.

tej przez Pogonię bramki, co widownia

wygwizdflłn w cięgu 20 min. W 66 min.

Małyas przestrzelił rzut kamy, tapnze-

pei97.cz«jąc ostatecznie szanse Polonii. •

W Polonii zawiódł przede wszyi^kim
bramkarz, który mógł złapać obie bram-

k£ orae fatalny Kulawik i Kaźfniero-

wicz. W Legii Skromny na nieebył re-

prezemtaęyjnym poziomie, bardzo dobry
Szczurek w pomocy ors<z Wyżej jui wy-

mieniony Waśko. Niezdecydowanie sę-

dziego Muszyly z Krako<(va doprtłwadzi-
ło "do bardzo osłrftj gry w ostatnim kwa

dransie meczu. Widzów około 6.000.

LIGA ANGIELSKA
LONDYN (obsł. wł.) — W mcizach

mistrzostwo I Ligi Angielskiej pa-

dły następujące wyniki: Arsenał — kubik nde ponosi winy w tak wysokiej

wym wypoczywkieań. A jeżeli chodzi •

grę Ruchu — biesiadą sportową. Ruch

nagrał doakoinale we wszystkich liniach,
-

zsigrał tak, jak na wiosnę z Cracovią, bi-

jąc ją wówczas <1:0.

Doceniając waimość spotkania, Ruch

zjecliał do Krakowa w swoim najsilniej-
szym składzie. Prawdziwym bohaterem

meczu był doskonale usposobiony Cie-

ślilc, który na swym koncie zapisał aż

5 branuek. Wszystkie w pięknym stylu
zdobyte, i których pięta była prSwd.u-

Wym maTł!e.r£atyk-'em piłkarskimi.
Cieślik nadawał ton grze i był bez-

sprzecznie najlcpr-zym zawodnikiem na

boislcu. Jego wspaniała dyspozycja strza-

łowa, pełne finezji zagrania przyczyniły
się do wysokiego zwyęśf»t'wo Ruchu, w

całej pełni zresztą zasłużonego. Ruch na.

dawał ton prze i panował w zupc!naści
na boisku, za Wyjątkiem pierwszych mi-

nut po pauzie, kiedy do głoeu doszła

Garbarnia, jednak napad jej nić uniijł
wykorzystać kilku korzystnych sjluacji.
Na 6 min, przed końcem zawodów Ruch

prowadził 5:0. Garbami udało się w o-

statmich 5 min. zdobyć 2 bramki i po-

prawić nieco, niekorzystny dla siebie

wynik.

Ruch był bez słabych punktów, a zu- .

pełne zaszachowanie Nowaka przez Bar-

tylę przyczyniło Się do tego, ie atak

Garbami pozbawiony był «vego kiero-

wnika. Bartyla prze® cały przeciąg me-

czu nie odstępował ani na krok od No-

waka, był jego cieniem.

Jakubik obchodził na tych zawodach

jubileusz 400 meczu w barwach Garbar-

ni. Przed zawodami odbyła się uroczy-

stość wręczenia Jakubikowi upominku •

racji tego pięknego jubileuszu. Wzięli
w niej udział i zawodnicy Ruchu, (kła-

dając po kolei życzenia jubilatowi. Ja-

—TAIIU «IM O WTłCtl BO ll®J
0M pkt.

1) Uchla » «

ł) BiemMetkl ' 1 fJ.

3) łkr. • J

lt MC fl

•tt

. KROSNO, 29.8 (Tel. wł.) . W macru kwa- J

IMikacyJnym o ««Jłcla do ll-«] , Ligi ler •

Ktomo zremiiowala i wlcańilslrtam

ilątkt Naprzodem Ź:t (1:1). Drugi
obu łych zespołów odbędzie ii« w naj-

nledile«4 aa iłątku. Zwycięzca

*N W

Do komisji wybrano: pp. Kruga, Ło- Manchester United 0:1, Birmingham- porażce, gdyż wszyetkie bramki były nie

rowskieao. Kalinowskiego, Kotkowskie- Chelsea 1:0, Newcastle - Prestdn 2:5, do obrony. Garbarnia przy stanie 2:0

Derby County-Sheffield 2:1, Blackpool tuż przed pauzą me wykorzystała rzutu

— Aston Viii a 1:0; Bolton — Wol- karnego, który przestrzelił Górecki,
verhampton 0:5; Charlton — Hu4ders Sędziował po raz pierwszy w Ktako-

field 3:1, Liverpool — Sunderland 4:0, wie p. Staciewicz z Pomorza. Zarzucić

Manchester City — Stok* City 0:0, '»« można jedynie zbyt wielką drobiaz-

Middlesbprough — Liverpool l:0,'(Bowoić w prowadzeniu zawodówki nib

Portsmouth — Burnley 1.-0.

' "

.W, tabeli prowadzi bez utraty punk
ta Dtiij Couułj>

go 1 Weka (Polonia), ora* Wolanina,
. Rybińskiego, Czernoka i Misjojadewa
I (ZZK).

Na zakończenie uchwalono rezolucję,
denoszfeą o fakcie połączenia się Idu-

mect bów i tej również treici wysłano depe-
sze do: Głównego Urzędu Kultury Fi-

xyczoej, gen. Spychalskiego wu de Ko-

a^ril Centralnej 3M«aU«r Zawodowych.

respektowanie w pierwszej polowie
współpracy • aędaami bocznymi, Wi.

«W O sJPf^ł
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Lekkoatletów czeka trudny egzamin

Jeszcze wspomnienia' olimpijskie. Wajsóicna w chwilę po wykonanym rzucie na

mrertie to Wem,bley. Polka startując, po raź trzeci na Igrzyskach zdobyła zaszczyt-
ne czwarte miejsce

Pływacy szczękają zębami
lecz skaczq do Wisły

Z zazdrością spoglądali niestowarty-
szeiu pływacy na dobrze wyposażonych
,Jtlubowców" w wyścigu Wilanów —

Warszawa. Niestowarzyszeni trzęśli się z

zimna przez przeszło 2 godziny, czekając
na statek. Klubowcy tymczasem, ubrani

w- ciepłe dresy, kpili sobie z zimnego
wiatru,

*

W szatni, mieszczącej się w gmachu
Elektrowni, p'elnili służbę porządkową
harcerze.

— No dobrze — powiedział jeden z

nich — zawodnicy już się rozebrali, a

kiedy przyjdzie kolej na zawodniczki?

Niezdrowa ciekawość nie została zado-

wolona. Zawodniczki pozbyły się swe-

trów i dresów dopiero na statku.
•

Pływackie towarzystwo wycofywało się
ńiasowo. ' Każdy wyfoiviony

taittMf Yimitej "kąpieli/ trząsł się jak osi-

Ića. Spędzano icfc pod pokład, do kotłów

m, gdzie tak szczękali zębami, że chwi-

lami głuszyli warkot motoru.•

Nowak z Elektryczności nie miał o-

choty na kąpiel, a mimo to dwukrotnie

znalazł się w falach Wisły. Raz przewró-
cił się kajak, w którym jechał i Notcak

skąpał się w ubraniu. Później, wracając
statkiem do Warszawy, skoczył do wody
jak- błędny rycerz, aby wyłowić torebkę
pewnej pani. Torebki nie wyłowił, a

stracił skarpetkę, która zniknęła, praw-

dopodobnie schowana przez kolegów.
Polonia dba o not? sekcję pływacką.

Ale

niestety pływacy tej seJscji nic bur-

dę» dbają o barwy Klubowe. Poloniści

ofiarowali nagrodę dla piencszcj zr.tio:!-

mczki ze swego klubu. Tymczasem im:

jedna nie stanęła na starcie• i nagroda
przypadła w udziale Zawodnej (SKS)—
najmłodszej pływaczce wyścigu.

Lekkoatleci polscy rozpoczęli
przygotowania do Igrzysk Bałkań-

skich, które będą silnym akcentem
w historii rozwoju naszej powojen
nej lekkoatletyki. PZLA musi

Poziioń

#ele/omr/e
POZNAŃ, 29.8 (Tel. wł.). Czarni Poznań

Lechla Poznań 3:2 (2:1). Z cyklu rozgry-

wek o mistrzostwo Polski hokeja na tra-

wie spotkali się dwaj starzy rywale kan-

dydaci do tytułu mistrzowskiego Czarni
i Lechia z Poznania. Zawody po zaciętej
grze miejscami prowadzonej brutalnie,
zakończyły- sie zwycięstwem Czarnych 3:2

(2:1). Do przerwy gra była wyrównana
przy czym w 10 min. prowadzenie dla Le-
chii uzyskał Tatkowski. W 25' min. cięż-
kiej- kontuzji twarzy uległ lewy pomocnik
Lechii Rosada, w następstwie czego od-
wieziono go do szpitala. Czarni wyko-
rzystując swą przewagę liczbową zdoby-
wają się na wśpaniały zryw, uzyskując
kolejno dwie bramki przez Kafego oraz

Adamskiego.

W drugiej połowie mimo, że Lechia

grała w dziesiątkę uzyskuje przewagę w

polu niestety nie potrafi jej uwidocznić

cyfrowo. Czarni zdobywają dalszy punkt
pjzez Adamskiego a Zielazek z pięknego
woleja ustala wynik dnia na 3:2. W dru-

żynie zwycięzców wyróżnił się Bzowy w

obronie Adamski w ataku. U pokonanych

najlepszym byt Zielazek.

•

Trzecia' niedziela rozgrywek i mistrzo-

stwo klasy A Poznańskiego OZPN-u przy-

niosła wyniki: Admira Poznań — Dąb Po-

znań 5:1 (1:1), San Poznań — HCP 3:0

(1:0), Kania Gostyń — ZZK Ib 3:1 (1:0),
Polonia Jarocin — TUR Kalisz 4:2 (2.:2),
Polonia Leszno — Polonia Poznań 4:2

(2:1) Polonia Chodzież — ZZK Gorzów
J 3:1.

pierwszy raz po wojnie wystawić ski w Poznaniu, że nie jest złym
pełną reprezentację męską, do

czego nie miał odwagi przez trzy
lśita swego powojennego żywota.'
Polskie „asy" będą mogły wresz-

cie porównać swe możliwości w

walce z zawodnikami, którzy ma-

ją na świecie ustaloną markę.
Lekkoatleci tej miary, jak: Zato-

pek, Żerjal (Jugosławia — dysk),
Cevona, Moina i wielu innych bę
dą egzaminowali zdolności naszych
najlepszych.

Nic dziwnego też, że Polacy sta

rają się przygotować jak najstaran
niej.

W Warszawie i w Olsztynie od
ub. poniedziałku trenuje elita pol-
skich zawodników. W stolicy pod
okiem Warchałowskiego i Gąssow
skiego trenują lekkoatletki, w

Olsztynie zaś męczą się z Moroń-

czykiem lekkoatleci.
Na obozie warszawskim brak

jest kilka czołowych zawodniczek.
Dobrzańska trenuje jako „docho-
dząca", Nowakową pozostawiono
opiece męża.

W obozie olsztyńskim rozeszły
się pogłoski o wystawieniu Dych-
ty do biegu na 10.000 m. Łodzia-
nin pokazał na mistrzostwach Pol-

Młoda osada BTW sprawiła miłą niespodziankę zwyciężając starsze koleżanki

klubotve i zdobywając tytuł mistrzowski Fot. K. Osmański

Znów zaczynają się
awantury na boisku!

BYDGOSZCZ, 29.8. (tel. wł.) — W

sobotę na stadionie miejskim w Byd-

goszczy rozegrano pierwsze spotkanie

piłkarskie o mistrzostwo Pomorza po-

między SGKS z Grudziądza i miejsco

wą Brdą, zakończone wynikiem remi-

sowym 3:3 (2:1).

Pierwsza połowa gry upływa przy

lekkiej przewadze gości, którzy uzy-

skują dwie bramki ze strzału Brzeskie

go I. Dla Brdy bramkę strzela Ada-

mowski. Po zmianie pól gra staje się
ostra. Sędzia Stawik wyklucza obroń

cę SGKS za brutalną grę. W tym

czasie Brda wyrównuje ze strzału Ra-

dzieja. W kilka minut później następ
'

-gfac? SGKS '
opuszcza boisko i

i Brda ze strzału Nowaka uzyskuje trze
1 ęiąjbrśimk^ Gra.ste^j,^!^ coraz bftę-

1

: dziej brutalną, ' Dochodzi do awantu

i'ry na boisku. Po usunięciu jeszcze je
; dnego gracza z SGKS sędzia dyktuje
• rzut karny przeciwko Birdzie, z które-

go Brzeski I strzela wyrównującą

bramkę. Widzów ok. 5 .000, Sędziował
Stawik.

aczej, niżoczekiwano
rozwinął się piłkarski turniej

Rozgrywki o puchar Balkańsko-środl

kowoeuropejski rozwijają się wprostj

sensocyjnie. Gdy z początkiem sezonu

bawiliśmy w Sofii, tłumaczono nam,

że mecz z Polską ma właściwie de-

cydujące znaczenie dla... końca tabe-

li. Do ogonka dołączy się jeszcze —

jak twierdzili Bułgarzy — Albania.

Gdyby ub. niedzieli powiodło się nam

uryskać remis, co również leżało w gra-

nicach możliwości, wypłynęlibyśmy wy-

żej, niż należało oczekiwać.

Gdy chodzi o czoło, to zdaje się nikt

nie będzie w stanie strącić Węgrów z

czołowej pozycji, na której ulokowali

się również przed rokiem. Najgroźniej-

Tymczasem rzut oka na tabelkę (w szy ich przeciwnik Jugosławia, sama przy

ostatnim numerze Przeglądu zakradły ziiojc się że Węgrzy eą lepsi. I wydaje

się niestety omyłki) mówi zupełnie co. się, że ma rację.

innego. Walka o drugie miejsce rozegra się
Przede wszystkim uderza pozycja AU>imia i jugosłłwił.

Czechosłowacji. To, że jest ona aa pu.9zeMul>) że lnŁmo Jugoslo-
samym końcu nie jest tak ważne, jak

^^

przygną j, m «woj, korzyść.

Czechosłowacja jest w sytuacji naj-fakt, iż w czterech spotkaniach nie'

Otfpoic/ieifzff

Recfcifrc/i

M. •utiyński — Skwierzyna. Radzimy
zwrócić się do red. Drajgora — Ilustro-

wany Kurier Wrocławski.

Zbigniew Klodeckł — PomaA. Odpo-
wiedzi udzieli Panu Polski Związek Ko-
larski — Warszawa, Al. Puławska 2.

„Młodzi moehanicy" — Chełm. Zawod-

nik, który was interesuje, przesłał treno-

wać.

„łwieclenie". Najlepiej, .

księgarnia- Trzaska, Ewerł i

Warszawa, ul. Marszałkowska.

Artur Płuciennik. Podajemy narazie

punktację ' ia tyczkę. 150 cm
— 4? p„

M2 7 1l011LP " 19
5,i

Cm
n~,

1
,n

P " 200 ZbeUda ' ą Wym0Wną ° dp0wi
-

cd ?- , Ida j«* ciekawy, niemniej jednak po«*

ptinkfów.
^^

crrT — 270* p 240* cm -
" M | d. jeascze spoTM manj^ów

301 p.. 'p.i'255' cm — S<8 p..: Albami. Zajmuje ona trzecie miejsce ' ^cyja^ ttóryna wypadnie mjąt się
260 cm -^364 p., 265 cm - 581 p„! za Węgrami i Jugosławią. Stosunek M najbliższej konferencji Komitetu Or-

S£ ffii?;?: Z7iiTek I:0
- T«eba;P?yz»a« *e A1-; Spodziewamy że do

2V5cm-483.\p!,300cm-501p.w banc2ycy
. •"W 1

*» si? . znakomicie. ,ego C2asu PZPN opracuje już swój pro

najbliższych numerach zamieścimy punkta-1 Dwa remisy uzyskali z Węgrami (dru- turnieju, który rooegraoo by w roi

cjęzaskokwzwyżiwdal. Igi garnitur) u siebie i z Jugosławią wjfc,, przyszłym w krótkim odstanie czasu

„Kuracjusze „ iwldr.", Na Olimpia- [ Belgradzie, co . liczy się podwójnie.
1

najednym miejscu.
Doliczmy do .tego zwycięstwo nad Ru 1

munią w Bukareszcie,

| 2dob >' ła «H" lanego punktu a;> stosu^ ^^

gdy.
^

meose mg

poinformuje nek bramek wy«o|i 3:8 .

^ | władnym k^jem. A jak wielki

Michalski, JcśIi ktokolwiek m.a by wątp iwo-
^ ^ ^ ^^

o

ści, co do kryzysu czeskosłowack.ego , tjjn wiein- najlejriej.

piłkarstwa, to cylry te i ąozyc)a w ta Tumiej bałkańsko . śnodko^.owropej.

Jugosłowianie, z kltórynm raziiiffiwialia

my ma ten temat, g^ raczej za tego ro-

dzaju rozwiązaniem, gdy« również uwa'

żają, że turniej w obecnej formie nra

! wiiele słabych ftroai. Zreorgamiiaioiwąnie go

w roku przyszłym będzie tym bardziej
konieczne, że znajdujemy się w obliczu

walk eliminacyjnych o miislrooistwio świa

ta, w których zecheg . wziąć udział zarów-

no Węgrzy jak Jugosłowianie, Czech o-

skwacy, a może i inni konkurenci.

O' 1
- by udało się do przyszłorocaiego

turnieju włóczyć jeszcize Zwi^ssek Radoie

cki i Szwecję, która zainteresowała się
przedstarwiomjTO jej ppojekłom, wówczas

mioibyśny małij olimpiadę piłkardcf pół
nocno-wscho dniej Europy, która przy-

ćmiła by niejedną as podobnych między-
narodowych konkurencji pilkaralkach.

TAMU OIR O PUCHAR BAtKANIKO —

iRODKOWOEUIOPHSKI .

gier pfct. •!. br.

dzie berlińskiej bokserzy nasi nie zdo-

byli ani jednego' medalu. Pierwszym' Po-

lakiem, który w . olimpijskich zawodach
bokserskich zdobył medal był Antkie-
wlcz.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie . . . ., . . . , x|
Wpłacać wyłącznie na adres" Adminltlra.

cji — Watsiawa, ul. Mokotowska 3

„Przegląd Sportowy", konto P. K. O. 1 -1MS

CENY OGIQSZEM
M t mm w teUde szeiskeici Jedne)

szpalty — to xł.

Wfdawca:.ZMP . Warsiawa

. Redaguje Komitet

ItMtj* i Administrecje
«AttZAWA. MOKOTOWSKA I

TClEfOMY: I.7M1, 1.71-SS, | .|}.H
Skrytka pocztowe 111

Skłed: Drukaieie ZMP. Wafszawa

Tłoczono w Drukarni ^Robotnik" Nr. ]
B-54974

U *«nr S 5:1 U:1

2) łagoeławia s S:1 4:1

I) Albanie s 4:2 1:•

4) Humania 4 4:4 1:11

S) POLSKA 1 l:S 4:1

<) Bułgarie 4 3:1 S:7

7) CSC 4 1:1 J:•

długodystansowcem, ale mamy

zastrzeżenia, jeśliridzie o jego start

na 10.000 m. Dychto chwilowo jest
lepszy na 1.500 m. Tu powinna
się rozpocząć jego międzynarodo-
wa kariera.

O ostatecznym ustaleniu składu

reprezentacji Polski zdecydować
mają eliminacje. Odbędą się one

za tydzień w Olsztynie, (ss)

Heinrich
i&ie powiedział
ostatniego słowa

PARYŻ (Obsł. wł.) . Znakomity dziesię-
ciobojsta francuski Heinrich startował

ostairiio w Kolmarze gdzie, .wziął udział

w' 1 pięciu konkurencjach. Oto jego wyni-
ki: w zwyż — 1,85, w dal — 6,78, tyczka
3,« , kula — 15,49, dysk — 43,89. Wyniki
te dają w sumie 305? punktów, _ ęp jest
doskonałym rezultatem, - zważywszy, że

padły one'w ciągu jednego dnia!

mistrzostwa U.S.A.
W Bostonie zakończone zostały do-

rocznej międzynarodoWe mistrzostwa

tenisowe Stanów Zjednoczonych w

grach podwójnych.

Tytuł mistrzowski w grze podwójnej
pań zdobyły Amerykanki Osbornc i

Brough, zwyciężając w finale drugą
parę amerykańską Hart — Todd 6:4,

8:10, 6:1.

W grze podwójnej pąnów^mistĘiami
Stąp,ów Zjednoczonych jźośtalff^para
amerykańska ,'M.ulloy ;— TalKert, bi-

jąc w finale rodaków; Parker —

Schroeder 1:6, 9:7, 6:3, 3:6, 9:7,

Van Vliet

AMSTERDAM (Obsł. wł.) . W kolarskich

mistrzostwach świata w sprincie dla za-

wodowców tytuł mistrza zdobył Holcn-

Va»' V|l#\ Ktijęfc fińSIe .dwukrotnie

G^rdfta'(Fra'nęjB)^ czas

Vań. Weta: Wyniósf 12°8.

W wyścigu o trzecie i czwarte miejsce
Senfftleben (Francja) pokonał dwukrotnie

Plattnera (Szwajcaria).
W sprincie amatorów. triumfował mistrz

olimpijski Włoch Ghella, bijąc w finale

Schandorfa (Dania), który w Londynie
zdobył medal brązowy.

60
piłkaislwa Francji

PARYŻ; fdbsł. wł) — W dniacK

16 i 17 października Fraricuęki Zwią-
zek Piłki Nożnej obchodzi uroczy-

stość — sześćdzieśięciolećia swego ist

nienia.

W związku z jubileuszem odbędzie,

się w Paryżu szereg uroczystości, a

na zakończeni© przewidziane jest spo

tkanie międzypaństwowe Francja —

Belgia,

przekonamy
się, jak błędna była u progu sezonu

kalkulacja piłkarzy bułgarskich.
Debiut Polski nie jest ani ' dobry ani

zły. Jesteśmy w tej chwili na piątym
miejscu przed Bułgarią i Czechosłowa-

cją. Pozycja nasza zależy nie tyle od me

czu * Węgrami, na który zbytnio nie li-

czymy, lecz raczej od spotkania z Rumu-

nią. Jeśli uda nam się pobić Rumunów,
co zdaje się leży w granicach moiliwo-

śił, to przesuniemy się n* czwarte miej-
sce. Moglibyśmy utrzymać się na nim na

wet do końca, szczególnie gdyby udał

się cud i w Tiranie mecz zakończył tir

bodajże tradycyjnym dla Albańczyków
remisem 0:0. Zgóry piszemy się na tego

rodzajn'wynik.

Nasz fotomontaż olimpij-
ski przedstawia niezwykle
ciekawe momenty walki

•. volno-amerykmlskiej Tur-

ka A kara z Belgiem Trim-

pontem. Turek pierwszym
shivytem rzuca Belga na

matę, który ' ratuję «tf
mostkiem. Ale i na tó zna-

••azl Akar radę. Mając
irzewagę siły i techniki

>rzyciska przeciwnika" do

raty. Finał wałki jest su-

teinie wyraźny. Zmęczony
•relg leży jak martwy,

Turek odchodzi • do

sekundanta


