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GDAŃSK, 1.9 (Tel. wł.) . Zapowie-
dziane zawody bokserskie między ju
niorami CSR a juniorami Gdańska na

godz. 18,30 musiały być niestety przy

spieszone, gdyż goście czechosłowac-

cy niemal z ringu musieli siadać do

wagonów. Z tego też powodu na sali

zebrało się ok. 4.000 widzów.

Mecz wygrali juniorzy czescy 9:7.

Trzeba tu zaznaczyć, iż przy meczu

w Gdańsku waga nie obowiązywała, a

nasi goście byli dobrze odżywiani
przez gospodarzy i stanęli w dobrym
nastroju do drugiego spotkania.

Jak twierdzi mgr. Kowalski, który
sędziował oba mecze we Wrocławiu

i Gdańsku, Czesi w drugim spotkaniu
wypadli dużo lepiej. Tak naprzykład
Markowicz w wadze półciężkiej, któ-

ry był najgorszym zawodnikiem we

Wrocławiu zmienił się nie do pozna-

nia na ringu w Gdańsku.

W muszej Liedtke minimalnie wy-

grał z Husakiem. Była to żywa wal.

ka, w której Czech miał niewątpliwą
przewagę fizyczną. Natomiast techni-

cznie lepiej się podobał poznańczyk,
który często atakował lewym pro-

stym. Pod koniec II-ej rundy Liedtke

pr z e ę h odzi , .kryzys i-zda^a łar.-.si.ę, j -i©

padnie pod ciosami Czecha. W III-ej
jednak poznańczyk doszedł do siebie

i był znów równorzędnym. przeciwni-
kiem. Po ogłoszeniu wyniku publicz-
ność głośno gwizdała.

W koguciej Gaertney wygrał z Gig-
aalem w III r.

-

przez dyskwalifikację
spowodowaną uderzeniami głową. Gi-

gnal był słabo przygotowany do fiie-

czu, bez formy i Czech łatwo rozbi-

jał jego gardę.

W piórkowej Kudłacik pewnie po-

konał Velenta. Była to żywa walka,
a Kudłacik, który znał już swego prze

ciwnika z meczu we Wrocławiu, gó- i

rował nad nim taktycznie; Velent w

III r. znalazł się do 9-ciu na deskach.

W lekkiej Mistera i Gołyński za-

częli walczyć w żywym tempie. Miste

ra miał jednak wyraźną przewagę.

Wygrał Czech przez dyskwalifika-
cję, gdyż gdańszczanin uderzał głową.
Zaznaczyć należy, że w II r. Gołyń-
ski znalazł się ha deskach do 6, ale

gong uratował go z przykrej sytuacji. 1

Musiał wygrał z Hajakiem wir.'

przez t. k. o . Musiał rozpoczął walkę !

od świetnego ataku i zasypał gradem
ciosów przeciwnika, który w ogóle j
nie doszedł do głosu. Lekarz przerwał ]
wsilkę na skutek kontuzji brwi Cze-

cha.

W średniej Czesi wystawili nowe-

go zawodnika — Hake, który zremi-

sował z Kwiatkowskim. Iwański nie

mógł startować z powodu wrzodów na

ręku. Kwiatkowski, jak zwykle, sta-

rał się walczyć na półdystans i dobrze

wychodził z ciosem. W III r. Kwiat-

kowski opadł z sił i starcie to było
remisowe.

W półciężkiej Markowicz walczył
tym razem dobrze, wygrywając pew-

nie z Mechlińskim, Gdańszczanin za-

wiódł kompletnie i ani razi* nie wypu

ścił swej groźnej prawej.

W ciężkiej Misiewicz dobrze bok-

sował. Jest to niewątpliwie talent bok

serski, niestety znać było po nim

brak rutyny. Jest to groźny bokser

posiadający mocny cios z prawej, któ

ry szczególnie odczuł Netuka w Illr.

Ale i Polak nie uniknął ciosów Cze-

cha i po jednym z uderzeń w żołądek
leżał do 6 na deskach. Wygrał na pkt.
Netuka.

Sędziowali na pkt. Stępień (Łódź),
Wałecki (CSR) 'i Sochnacki (Gdańsk).

Skotnicki

Medale olimpijskie
Głsiermat/Gr*

w kieszeni złodzieja
PARYŻ (Obsł. wl.). Micheline

Oestermayer ma pecha. • Na Igrzy-
skach londyńskich zdobyła 2 złote i

1 srebrny medal, a przed paru dnia-

mi straciła wszystkie swe pamiątki!
Oestermayer wracając przez Paryż
do Tunisu, zapakowała wszystkie
medale do podręcznej walizeczki. Na

dworcu paryskim niewykryty złodziej
wykorzystał chwilę nieuwagi znako-

mitej lekkoatletki i skradł walizkę
wraz z całą jej zawartością. Będzie
miał oczywiście zawód, gdyż „złote"
medale przedstawiają tylko wartość

pamiątkową. Nie wszystko jest bo-

wiem złoto co się świeci.

Smyk (iv jasnej koszulce) w walce z M arkoviczem (CSR). Zdjęcie wskazuje
wyraźnie na fakt, że Polak jest jeszcze początkującym bokserem. Smyk zamyka
oczy w chwili, kiedy Markovics po cliy bionym leivym prostym usiłuje ivypro-

wadzić prawy sierp Foto WAF

w walce z kolarzami CSR

T. Pasturczak
kandydatem na prezesa
ir. o. je.

Ponieważ ze składu zarządu WOZB

ubyło szereg działaczy z prezesem Pren-

dowskim na czele, zachodzi konieczność

Przeprowadzenia nowych wyborów do

zarsqdu Warszawskiego Związku. Nad-

zwyczajne walne zgromadzenie* celem wy

toru nowego zarządu odbędzie się w

końcu września. Jak krążą pogłoski, no-

»7M prezesem' WOZB zostanie przy-

puszczalnie Tadeusz Pasturczak — ia-

słnżony działacz pięściarski.

GDAŃSK, 1.9 (Tel. wł.). Repre-
zentacja bokserska Gdańska została

zaproszona na trzy • mecze do Szwe-

cji. O ile tournee dojdzie do skutku

pięściarze Gdańska wyjadą'17 wrześ-

aia.

LÓDŹ, 1.9 (Tel. wł.). Mecz kolar-

ski Łódź — Pardubice rozegrany na

torze w Helenowie zakończył się zgo-

dnie z przewidywaniami zwycię-
stwem Czechów 69:63.

W wyścigu na 400 m ze startu lot-

nego najszybszym okazał się Stepanek
— Pardubice, który uzyskał czas 26,9
sek. Na drugim miejscu uplasował się
Bek, na trzecim młody Marchwiński

a dopiero na czwartym Kupczak. W

punktacji zespołowej wyścig wygrała
Łódź 19:17. 9

W sprincie czterech łodzian zmie-

rzyło się kolejno z czterema Czecha-

mi. Tyni razetii najlepszym okazał

się Kupczak, który kolejno pokonał
czterech Czechów, bijąc w ostatnim

wyścigu Stepanka o 20 m. W wyści-
gu tym Kupczak uzyskał najlepezy
czas dnia — 13,2. Bek wygrał z trze-

ma Czechami uległ jednak Stepanko-
wi, przegrywając z nim O milimetry.
Czas Stepanka 13,3.

Bartunek i Bruner łatwo pokonali
Leśkiewicza i Marchwińśkiego. Ostat

ni Czech Koczmara zdołał pokonać
tylko Leśkiewicza. Czesi jeździli go-

rzej taktycznie od łodzian i dlatego
z reguły niemal dopiero na ostatniej
prołtej toczyli walkę. Mimo to dyspo
nowali oni tak dobrym spartem, ie

nadrabiali stracony teren. Ponadto

Czesi są zespołem wyrównanym, pod-
czas gdy u łodzian Kupczaka dzieli od

Leśkiewicza cała klasa. Konkurencje
sprinterskie przynosły punktację re-

misową 24:24.

W wyścigu australijskim Czesi wy-

grali 20:16. Trudno uważać ten bieg
za udany. Goście jechali od startu do

mety w zwartym komplecie, mimo, iż

Koczmara po drugim a Bartunek po

trzecim'' okrążeniu wyzywani byli kil-

kakrotnie do opuszczenia toru.

Wyścik drużynowy na 4000 m stał

się łupem Czechów, którzy wygrali
go w czasie 5,33. Polacy byli o trzy

sekundy gorsi i rozegrali ten bieg źle

taktycznie. Narzucili początkowo o-

stre tempo, spuchli już jednak po pię
cin okrążeniach, kiedy wycofał się
Kupczak. Widzów 10.000 .

W piątek odbędzie się na torze he-

lenowskim z udziałem gości amery-

kański wyścig parami przy sztucznym
świetle.

VÓo Cramm ciągle gra w ieaisa, w

finale międzynarodowych mistrzostw

Niemiec w Hamburgu pokonał Gultza

6:4, 6:1, 4:6, 6:3. W turnieju tym brał

udział Australijczyk Harper. Ciekawej
czy otrzymał na to pozwolenie swej •

federacji.

^iinica -jitiiioróu^iM^f^^któeyr •'.»'.' ^ww
stwo 13:3. Od lewej stoją; Kargier, Brzózka, Kudłacik, Rątajczak, Stysi<d, Cebidck/Smyk iStec Foto WAF

r 'V.|jW.iŁ U

nie przerwała ani na chwilę prac Związku
Rozmowy z prezesami
Jędrzejewskim i Prendowskim

W WIELKIM i ruchliwym gmachu KCZZ pracuje nowy prezes PZB,
Henryk Jędrzejewski.

Zaczynamy rozmowę oczywiście pogawędkę o boksie.
— Dotychczas obserwowałem mecze bokserskie jako widz, mówi: nam

-

prezes
— dziś będę musiał na walki patrzeć już przez inne okulary —

przez okulary działacza sportowego. Dlatego też nie chciałbym jeszcze
w tef chwili mówić o mojej przyszłej działalności jako prezesa PZB. Mu-

szę przedtem gruntownie zapoznać się i zorientować w dzisiejszej sytuacji
pięściarstwa polskiego. Sądzę, że jako -staremu działaczowi sportowemu
nie przyjdzie mi to trudno.

— Pan prezes pracował już w spor-

cie?— przerywam.
— Oczywiście, jestem przedwojen-

nym działaczem warszawskiej Skry—
w klubie tym pracowałem jeszcze za,

czasów nieodżałowanego dr. Michało-

wicza. Nieco później moje zaintereso

iwanie objęło szersze zasięgi i rozpo-'
I cząłem pracę w Związku Robotni.

I czych Stowarzyszeń Sportowych.
| — Czy pan prezes był na meczu

juniorów we Wrocławiu?
— Tak, bardzo mi się podobał, a

szczególniej walki w niższych wagach.
W gabinecie prezesa Jędrzejew-

skiego spotkaliśmy się z nowym wi-

ceprezesem organizacyjnym — Mie-

czysławem Prendowskim. Korzystając
z tej okazji rozmawiamy dalej już o

zamierzeniach nowego Zarządu,

JEDNA SZAFA!
— Nie ma przerwy w urzędowaniu

PZB, mówi nam p, Prendowski. Wszy-
stkie akta Związku zorały już spe-

cjalnym pociągiem przewiezione do

Warszawy. Niestety okazało się, że

PZB był biedny w sprzęt, Wszystkie
rzeczy biurowe w Poznaniu były po-

życzone. PZB posiadał tylko szafę,

Nowy prezes Polskiego Związku Bok-

serskiego Henryk Jędrzejewski z War-

szawy

Elektryczność -

Syrena 3:2
W towarzyskim meczu piłkarskim

Elektryczność pokonała Syrenę 3:2 j „^„ę do pi8a*n5a oraz w^\ókm

ską, która nota bene została wypo-
<2:0). Bromki dla Elektryczności zdo<

byli: Kowalski — 2 i Kluza — 1, dla

Syreny — obie samobójcze.
W zespole zwycięzców, wyróżnić nale

życzona jednemu z klubów poznań-
skich. Prócz tej mizernej chudoby
przywieźliśmy z Poznania wiele pamią

datnie saldo bankowe i kasowe Zwiąż
ku, w chwili przejęcia go przez nowy

Zarząd, wyniosło 137.000 zł. Suma ta

przeznaczona została na sprawy zwią
zane z likwidacją w\Poznaniu, Jak z

tego wynika, sytuacja-finansowa ' jest
w tej chwili niebyt pomyślna i trze

ba będzie pomyśleć o nowych fundu-

szach.

Jeśli chodzi o lokal PZB — to chwi

Iowo przygarnął nas WOZB, gdyż lo-

kal przy ul. Rozbrat 26 nie jest je-
szcze wykończony. Przypuszczalnie,
dzięki prezesowi Jędrzejewskiemu, do

staniemy na kilka' tygodni jakąś pro-

wizoryczną kwaterę.

Urzędowanie, w Warszawie, rozpo-

częliśmy od wydania komunikatów,
które będą' 1 zawierały wiadomości o

uchwalonych poprawkach statutowych
oraz o zmianie systemu rozgrywek
mistrzostw indywidualnych oraz wpro

wadzeniu I-ej 'i II Ligi bokserskiej
(patrz Przegląd Sportowy z dnia 26 li

pca, przyp. Red.) W komunikacie znaj
dzie się również kalendarz, który po

zwoli zorientować się klubom, jakimi
wolnymi terminami rozporządzają.

Pierwszym etapem w działalności

sportowej PZB będą przygotowania
(Dokończenie na str. 2-ej)

8~ka rutyniarzy

ży. Kluźę i Kuklińskiego, u pokonanych tek ocalonych podczas wojny, jak ró

Prześdaeeldeffo. | waiei zdobytych już po wojnie. Do-'

na mecz

Łodż~Pram
Kapitan ŁOZB — Racięcki1

- usta- I

wił już skład drjużyny łódzkiej, któ- |
ra w dniu 14 bm. spotka się, z ósem-

ką Pragi na otwartym stadionie

ŁKS-u:

Stasiak, Brzózko, Mnrcinkow-ki,
Stefaniak, Olejnik, Trzpsowski, Pisar-

ski, Jaskóła.

Jak widzimy skład w głównej mie-

rze oparty jert na szkielecie '-star-

szych — rntynowanch zawodników.
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Mgła tajemnicy otacza
drużynowe mistrzostwa stolicy

MGŁĄ. tajemnicy otoczone eą druży- rakowi anka, poooetałe działają aa pco-

n<we mistrzostwa \tolicy w pięś- wincji. A przejasdy pomiędzy Pruszko-

ciaEStmie, choć temiin icŁ rozpoczęcia wezn, Sochaczewtm, Ż\*Bxl<ywem i Ra-

jest bardzo bliski. Do dziś nie jest jesz domiem eą zbyt fcosztonrae dla tych kin.

cm znany sy&tetn rozgrywek, o którym bów.

ników sekcji bokserskich klubów zgło j Praktyka zeszłoroczna wykazała poza

rozstrzygnie dopiero zebranie kierów- tym, że w klasie B było więcej walko-

szomych w WOZB. Na zebraniu tym o-
^

werów niż meczów, co me powinno
statecznie dowie się warszawski Związek mieć miejsca w żadnych mistrzostwach.

ile ..klubów weźmie udział w mistrzost-

wach.

Ta paradoksalna sytuacja nie świad-

czy bynajmniej o nieznajomości terenu

prata władze okręgowe. Jest to polityka
tolerancyjna wobec klubów, które nie

czuję się na silach walczyć w ciężkich
bądź co bądź rozgrywkach.

Ianśeja dns-a projekty przeprowadze-
nia rozgrywek. Jeden obraca się około

założenia, że w mistrzostwach weźmie n-

I Jak wygląda zatem sytuacja w klubach

i p.^zed mistrzostwami?

. SZYMURA W WARSZAWIE

W Gwardii nic się nie zmieniło. Do

boju ruszy stara, wypróbowana ósemka

z Patorg, Szatkowskim, SobkowiaJriem,
Komiidą, Tomezyńskini, Majewskim,
Kolczyńskim, Arcłiadzkim i Woźnia-

kiem.

Niepewna dotychczas u milicjantów

dśał 8 klubów. W tvm wypadku rozsta-! wa «" riężkł PMed Egowy-
wionoby Radomiaka i Gwardię, doloso- | ^ dozna w

-

vbitaeS° wm<*"i««U. Do

stolicy przenosi dę Ss^iiitffi i Arcfcxfe*

ki zaawansuje do ciężkiej.
Bokserzy Gwardii przygotowuj? się

flarannie do mistrzostw w Muchoweu

Gwardię, doloso

wnjąe do nich pozostałą szóstkę.
Koncepcja ta ma już jednak zdecy-

dowanych przeciwników.

VETO RAD0ML4KA

Najbardziej opornym jest Radoimak,
którego przedstawiciel jest za rozdzia-

łemnaklasyAiB.Nieidziewtym
wypadku'o zrozumiałość, ale o jcdnę z

rwjważrtuejłrych rzeczy w mistrzoetwach:

•wam i qpadek. Walka ta bowiem czyni
młotezoetwa atrakcyjnymi.

Za przykładem Rodonrrakji pójdą chy-
ba i iduby siabsee, gdyś imały już moż-

ność praekooać edf na włcsnej skórze, je
pojedynki poczętkujęcych z arami nie

przyczyniają «ię do pop ^..- .•j-zacji bok*u

wśród debiutujących.

pod Katowicami, gdzie spę-dzają czas na

trzytygodniowym obozie.

W Radomiaku również bez Łmian. Je-

dynie Przybytniewski przytył i nie bę-
dzie już mógł występować w wadze mu-

szej. Miejsce je^o obsadzi młody Arcx«-

waki. W pozostałych wadach PreyfcySnie-
wi&i, Sieradzan, Czortek (Koaińdci),
Waeisk, Kruk, Kotkowski, Radcowski.

POLONIA STAJE SIĘ GROŹNA
Na groźnego przeciwnik* wyrosła

znów Polonia, którą w roku ufc. wyco-

fa! w mirtrzoetw WOZB, gdyś była zbyt
słaba. Polonia pochłonęła (wawTfjaną

PoioAanie wię>e wtedy druga koncep- sekcję Sierakowionki z mistrzem Polski

cja: 6 klubów w klasie A, pozostałe w Zagórskim i obiecującym Koprgprą aa

kla&ie B. Zmartwienie leży jednak w czele. Mistrz Polaki juniorów Bockow-

tym, że m Warszawie jest za mało klu- eki, wicemistra Krasowski, weterani Po-

M». Zniknęły x widowni Sparta i Sie- lonii J ań czak i Łukasiewicc,' młody O w-

Szara niedziela sportowa
na boiskach pomorskich

PIERWSZA niedziela rozgrywek mi-

strzowskich na PomSfiu, tak w bo-
ksie Jak I pitkaritwla, zawiodła liczne

rzesze «portowców. - Oglądany w sobota

mecz pięściarski dwu drużyn kolejowych
o mistrzostwo Okręgu, doprowadzić mógł
oo rozpaczy. Początek sezonu a Jeszcze nie

skompletowano drużyny I to gospodarzy,
zupełny brak przygotowania, a o techni-
ce to już w ogóla nie można było mówić.

Do czasu kiedy na Pomorzu trenował w

Zjednoczeniu Sztam, pozionW boksu w tym

okręgu był wysoki. Teraz brak jest tre-

nerów. -i0

Do niespodzianek zaliczyć należy remis,
mistrz Zjednoczonych, z beniamlnkiem Po-

morzanina. Od niepamiętnych czasów wa-

gi cięższe, to pięta Achillesowa tej dru-

żyny. Lżejsi za wyjątkiem Jóżwiaka wy-

grywali przez k. o., od wagi Średniej za-

częli przegrywać I oddawać punkty.

Piłkarza również zawiedli. O meczu ro-

zegranym w niedziela w Bydgoszczy po-

między pretendentami do tytułu mistrza

nie ma właściwie co pisać. Od takich

drużyn wymaga się czegoś więcej. Piłka-
rze Grudziądza są nieźli jak na stosunki

pomorskie opanowani technicznie, brak
im tylko, twardej ręki i pewnego . rodzaju
oglądy towarzyskiej, a będę na pewno

groźną drużynę dla silniejszych zespołów
innych- okręgów. Nie do pomyślenia jest
dzisiaj tolerowanie zawodników którzy po-

trafią kopać umyślnie przeciwników. Druży-
na Brdy która tak pięknie grała z silnymi
przeciwnikami gdy nie szlo o punkty, w

meczu mistrzowskim nie umiała wykorzy-

czarek i k3ku jeszcze wychowanków SC.

żeńskiego —

mogą aprarwłć vricJe niespo-
dzianek.

Gorzej niż w ob. roku praedstawia się
sytuacja a Budowlanych. Tyczyński o-

Łrzymał zwolnienie. Zrezygnowano z u-

sług starego Kołacza. Tyrała, Selma i

Kossowii będą uzupełnieni młodzieżą,
nad której wyszkoleniem pracuję • za-

pałem. Na razie jednak brak realnych
rezultatów.

Legja zapowiada rewelacje, ale dopie-
ro w późniejszym terminie. Chwilowo
zmieniono tylko kierownika sekcji. Ze-

Hal nim anany na innych terenach «(tor-
towych por. Chatisow. Skład Legii na

poczętek będzie następujący: Zyglióski,
FKnak, Wdowiak, Wąsik, Kniga, Olsze-

wski, Nowak i Gnelak.

Sera, która awansowała x klasy B

jest słabsza od innych klubów. Jedynie
Słowik i Janiszewski są bardziej siani.

SKS REZYGNUJE

SKS, który jeszcze nie tak dawno za-

liczał się do czołowych klubów stolicy
wadezy z wielkimi trudnościami. W ze-

spole tym nie zbierze się nawet komple-
tu potrzebnego do mistrzostw. SKS też

nie zgłasza się do mistrzostw, bo nie

warto ryzykować 25.000 zL <kary, j=ką
przewiduje WOZB dła klubów, które

wycofają «ę i mistrzostw. S. S.

Czy Elektryczność znów zabłyśnie
na firmamencie piłkarzy wodnych

Koronacja hhs&m PoMa w piłce

wodnej m r. 1948 odbędae się w

cajblinzą niedzielę we Wrocławiu po

zakończeniu drugiej nałdy wxpjwek
ligowych.

Turniej wrocławski zapowiada eię zna-

cznie cieka^riej od warszwvdciego, do

którego większość dniżyn przystąpiła
bez należytego przygotowania. We Wro-

cławiu będzie inaczej przede wszystkim
dlatego, że kilkanaście 'słonecznych dni

pozwoliło na przeprowadźende trema-

gów. Nasilenie ich wzrosło również ze

względu na sytuację w tabeli, którą po-

dajemy: pfet. br.

1. Elektryczność 10 24:5
2. Polonia 8 17:4
3. Pogoń 6 16:7

4. -ŁS.Z .O. 3 8:15
5.A.Z.S.Wr. 2 4:23
6. Cracovia 1 4:19
Szanse zdobycia tytułu mistrza ma

teoretycznie nawet trzecia w tabeli Po-

goń, której zawodnicy dołożą starań, by
pokrzyżować plany zeszłorocznemu mi-

strzowi Polonii, jak i leaderowi, Elek-

tryczności.
Warszawianie wystąpią we Wrocławiu

w słabszym zestawieniu niż w 6tciicy.
Jeden a csołowych ich graczy, Czuper-
ski zaraz po ukończeniu I-eg rundy prce-

niósł się do Legii. Na jego mtejece kie-

rownictwo Elektryczności praesunęło

Kerpdńsbiego, w «takn wjwtflPi Ja-

błoński.

Warszawianie bierzą, źe nawet w tym
ckładzie dadzą sobie radę. Optymizm
ich'podnosi wiara w prawo serii (draga
runda ro-zgrywek sesłorocznych była
dla Elektryczności b. szczęśliwa).

Walki trzech kandydatów do tytułu
tylko poziomem będą różniły sę od

spotkań pozostałej trójki." Zaciętość
wśród outsiderów może być większa.

Najwięcej 6»uh na utrzymanie cię w

lidze posiada K. S. Z. O . Tej drużynie,

zdanej wyłącznie na trening letni, pogo..

da poprawiła najbardziej formę.

Sympatyczny zespół wrocławski Ak».

dcmików na swoim terenie może by£
jednak groźny. Wrocławianie pokazać
w stolicy b. obiecujący materiał, który
mógł się wiele w Warszawie nauczyć.
Do tego dochodzą własny teren, atut ni»

do pogardzenia.

Najpewniejszym kandydatem do spad-
ku jest Cracovia, której niewiele porno»

źe to, źe jej wychowankowie nie wystą.

pią przeciw niej (tak było w Warsza-

wie). 1

Udział polskiego spoilu
w odbudowie Warszawy

PZB juz w Warszawie
(Ciąg dalazy za str, 1-e)} | Trenerem objazdowym będzie na-

do Bałkaniady, a n&stfpnia doprowa' dal Szlam. Przybędzie os wkrótce do

dzenia do sBaalizowasU meczów mię Warszawy dla ustalenia, dalszego pla
dzypań«twovrych, które naa czekają w , nu pracy.

tym lezonie. Jak wiadomo, mamy ich J Wreszcie na zakończenie zapytuja-
bardzo wiele w projekcie. Są to jed- my o kontakt z członkami Zarzadu,
nak jeszcze tylko projekty aa papie-
rze, które trzeba zrealizować po prze

prowadzeniu z każdym z poszczegól-
nych Związków zagranicznych dokła-

dnej koreipondeacji. Terminy tpotkań
międzynarodowych, które zoataiy po-

dane, «ą jak dotąd tylko orientacyjne.
Poza tym będziemy się starali nawią-
zać stosunki sportowe z krajami, z

którymi dotychczas ni a rozgrywali-
śmy meczów, jak np. z Finlandią.

W DUBLINIE OTWORZYŁY SIĘ
OCZY

Osobiście uważam, że w ciągu oatat

nich trzech lat za mało rozgrywali*

śmy spotkań międzypaństwowych, co

boleśnie odbiło się na wynikach na-

szych pięściarzy w Dublinie. Dopiero

na nrstrzosłwach Europy otworzyły

którzy mieszkają na prowincji.
— Wiceprezes Bielewicz oraz kapi-

tan PZB — Derda będą regularnie co

dwa tygodnie przybywać do Warsza-

wy na zebrania, a radny prok. Baac

raz na miesiąc.
2egnając się z prezesem, czuję, jak

udzielił się i arnie jego optymizm.
K. G.

Podobnie' jak w l»t»ch t&iegłych
wrzesień poświęcony «ostaje akcji odbu-

dowy Warszawy. Udział sportu polskie-
go w akcji tej był dość znacxny. Zorga-
nizowany świat sportowy doefco-nale ro-

zumiał, że obowiązkiem jego jest pomoc

w akcji przyśpieszenia odbudowy stolicy.

W roku bieżącym sport poŁeki, które-

go rozwój «Łaje się z każdymi dniem co-

ras intensywniejszy — aie zapomina
rówzńeż o zniszczonej Warszawie. Nie-

zależnie od wkłada pracy, jaki >ę>orto-
wiec osobiście daje stolicy, realia po-

moc finansowa płynąć będzie s imprez
i zawodów sportowych, organizowanych
przez związki i kluby. Celem ustalenia

wytycznych i ujednolicenia tej ofiarnej
akcji, Główny Urząd Kukury Fizycznej
wydał zarządzenie, swsegółowo i obszer-

nie regulujące udział epoctu. polskiego
w akcji odbudowy stolicy. Warżniejaie
punkty tego aarzędaeaia są naetępojące:

1) Wszelkie imprezy «portowe, od-

bywające się w czasie od 1 — 30

września włącznie na terenie całego

kraju, jak piłkarskie, mecze ligowe
o mistrzostwo I-szej klacy łigorwej, kl.

A i o wejście do II-ej klasy ligowej,
a dalej wszelkie zawody we wszystkich

Echa wyścigu pływackiego
na inni* Wilanów-Warszawa

Warszawski Oki, Zw. Pływacki
przesyła naai następując* pisma,
które w skrócie pedajemy:

W związku z ostrę krytykę organizacji
biegu pływackiego Wilanów — Warszawa

zamieszczoną przez jedno z najpoważniej-
szych pism stołecznych. Warszawski Okię-

kielce

fneMir/ą
Ludwików — Warta (Częstochowa) 7:7.

Rozegrano na wolnym powietrzu spotka-
nie o mistrz. klasy#A Częst. OZB przynio-
sy wynik remisowy. Na ogół Ludwików

zaprezentował się dość słabo, natomiast

na gościach znać pracę trenera. Wyniki
poszczególnych walk były następujące:
waga musza: Waszkiewicz (L) zmusza do

poddania się w I rundzie Nowaka (W);
kogucia: Frymus (W) zwycięża przez pod-
danie się iliwy (l) w I rundzie; piórko-
wa: Kapitański (W) zwyciężył zasłużenie

na punkty Bednarskiego (L); lekka: wal-

ka między Mazurem (l) I Jarząbkiem (W)
zostaje unieważniona z powodu kontuzji
zawodnika ludwikowa już po 20 sekun-

dach; półłrednia: ZoAca (l) wypunktował
z trudem Maciejewskiego (W); średnia:

Kulczycki (L) nie rozstrzygnął walki z

obiecującym Modlasiakiem (W); półciężka:
Żmudziński (W) zwyciężył w. o. spowodu
braku przeciwnika; clęika: - Mlynik (L)
znokautował w pierwszym starciu Szut-

kowskiego (W). Sędziował w ringu p.

Szezygłowskl. Na punkty Wożniak, Mi-
chułka i Chećko. Widzów ponad 1000

osób.

Zawodnik ligswe jSwardil — Kwiatkow-

ski przeniósł się do zespołu beniaminks

klasy "A — SKS — Sandomierz, który jest
jego klubem macierzystym.

Zarząd Gwardii (Kielce) projektuje bu-

dowę nowego stadionu piłkarskiego w

Kielcach, obliczonego na J5 tys. widzów.

Roboty wstępne mają się niebawem roz-

począć.
Rozgrywki o mistrz. Klasy A rozpoczy-

nają się definitywnie 5 września. Jako

inauguracyjne zostanie rozegrane spotka-
nie Granat — SKS (Starachowice). w

Skarżysku. (CM)

się nam oczy i stwierdziliśmy z prze

stać okazji ażeby w cza:ie zdecydowanej j rażeniem, jak daleko w tyle pozosta- gowy Związek Pływacki, jako organizator
przewagi strzelić przynajmniej za trzy 1-- p

bramki i zapewnić sobie zwycięstwo. | ' ^

W ogóle drużyny bydgoskie zawiodły
w pierwszą niedzielę, Gv/ardia przegrała
w Inowrocławiu z ben!aminkiem Cuiavią
3:1 Polonia w Grudziądzu z Wisłą 4:2 mi-

mo, że do przerwy prowadziła 1:0. ChoJ-
niczanka pokonała u siebie przekonywu-
jąco drużynę Zrywu z Wąbrzeźna 7:0, i

uplasował* się tym samym na czele ta-

beli przed Wisłą i Cuiavią.

jak bardzo zmie-

nił się zarówno styl, jak i system sę-

dziowania.

| — A czy przewidziane są u nas ja.

kies zmiany odnośnie punktowania?

TAJEMNICE

KART PUNKTOWYCH

W niedzielę przeprowadza Chorągiew
Pomorska ZHP, mistrzostwa lekkoatletycz-
ne na Stadionie Miejskim już o godzi-
nie 9-tej, które traktuje jednocześnie ja-
ko eliminacje przed mistrzostwami Polski

ZHP. Mistrzostwa te w polowie września

przeprowadzona zostaną w Łodzi.

Z. W.

Częstochowa
informuje:

tego biegu, czuje się w obowiązku wy-

świetlić pewno fakty.
Wyścig Wilanów — Warszawa został

przygotowany bardzo starannie już na

pierwszy termin tj. na 4 lipca rb. Trasa

została zbadana kilkakrotnie przez spe-

cjalną komisję sportową. Meta wyścigu
została ustalona na wysokości przystani
, Vistula" na nurcie koryta Wisły. W tym
celu WOZP wszedł w porozumienie z jed-

— Tak niewątpliwie. Dyr. Zapłatka,
1

nostkę wojskową saperów, która podjęła

który przeniknął wszystkie tajniki
^ 1 «"o*"*» 1

» budować człon pon-

. , .

'

tonowy za specjalnym pomostem dla
kart punktowych na turnieju olimpij- kończących bieg zawodników. Człon ten

sk:m w Londynie, zapozna nas z no- miał zostać doprowadzony 2S sierpnia ni

wymi systemami i zda nam dokładne »y«°l«>« m«'Y. « r®no sierpnie tj. w

sprawozdanie. W tej chwili PZB zwra
dniu

,

mia ' by*" kot
-

iczon >nB
j , nurcie Wisły,

ca się do wszystkich okręgów o wy- j człon został przycholowany z dużym o-

rażenie opinii odnośnie spraw zmia- późnieniem I to 2? sierpnia tj. w dniu
ny systemu sędziowania. Po zebraniu' wYściSu ' zadania swego nie spełnił, gdyż

•., ... . , , . i komendant członu nie zdążył zakotwiczyć
opmi kwestu ta zostań, przedyskuto- go „ nurcie rz.ki

wana na plenum Zarządu. , Tak samo opóźnił się mający odwieźć
— Może jeszcze kilka słów powie zawodników na start siatek, dla którego

nam prezes odnośnie spraw szkolenio ważnie i"' "V" P odr
« do „Yksinowa"

, 5..Właściwie,, żaden, z zawodników nie

błądził a każdy wiedział, gdzia się ma

udać lub był natychmiast informowany.
Reasumując to wszystko WOZP pozwa-

la sobie zauważyć, łe nie sam bieg I

jago organizacja są antypropagsndę spor-

tu pływackiego, leci artykuły, złośliwe

jednak nie merytoryczno!
Zarząd

Waiiawsklcge Okręgowego
Zwtęika Pływackiego

wych.

WYSZKOLENIE
— Już w listopadzie odbędzie się

kur» unitikacyjny w Warszawie dla

trenerów — tak, aby ustalono jedno,
lity system szkolenia. Kur* ten będzie
pod kierunkiem Sztama, Odbędą się

trudnościami fi- równ ei wykłady sędziów, którzy za-

poznają trenerów z systemem punkto
wania.

/1/sme^
nazwał swoją córkę

„Olimpia99
Zwycięzca olimpijski w rzucie mło-

tem — Węgier Nemeth, po powrocie
do kraju, zmienił imię swej córeczki.

Od tej chwili młoda panna Nemetli

będzie nosiła imię „Olimpia" — tak

aby po wsie czasy przypominała swe-

mu ojcu jego triumf w Londynie.

Zarząd wskrzeszonej przed dwoma

tygodniami Brygady przystępuje do kon-

tynuowania prac podjętych-przez b. Le-

gion przy budowie stadionu obok d. ko-
szar Zawady.

^

Bohaterską walkę
nansowymi toczy RKS Papiernia przy Czę
stochowskiej Fabryce Papieru: Papiernia
należy wprawdzie do Zw. Zaw. Prac.

Przem. Chemicznego, lecz ten nie popie-
ra jej w dostatecznym stopniu.

KOS Rzemieślnik uruchomił sekcję
piłki ręcznej.

Gwardia pozyskała dobrego bram-

karza — Hartiińskiego, który otrzymał
zwolnienie z Papierni.

tóltak i Wideryński. sędziowie" czę-

stochowscy, ukarani zostill przez tut. Ko-

legium Sędziów — pierwszy rocznym, a

drugi półrocznym zawieszeniem za prze-

winienia w związku z meczami WKS Wie-; czasu powaznv rozłam,
luń — Vietorli I Pogoń Katowice — Skra; ; , . , .

ostatnio zarząd PKS zatwierdził obie j
SW0J ^ w Iw»*"* zawieszeniach ,

kary. I rezygnacjach. Grupa niezadowolonych
Harcerski turniej piłki ręcznej przy I sędziów złożyła wniosek o zwołanie Nad

udziale wszystkich zepsołów I Hufca Czę-; zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je-
«łochowskiego I II Hufca Rakowskiego jui ,

«

organizuj. HKS żubr. i dnłkze
P°l*iego Kolegium Sę.

1
- Pierwszy występ piłkarzy r.aktywo-!

dzIOW n,e Pochylił się do tego wnio-

wanej Brygady, w składzie co prawda
s

kn, wobec czego najbliższej niedzieli
osłabionym brakiem gaczy powołanych odbędzie się zwykłe Plenarne Z groma-

do reprezentacji na Wrocław, nie po-; (Jzenie c t Kol- Sędziów,
wiódł się; Brygada przegala w Myszko-,

Chyba
si<* pogodzą

W Częstochowskim Kolegium Sędziów
Piłkarskich zaznaczył się od pewnego

który znalazł

1 dla którego — mimo podpisania umowy

z Dyrekcją PZZ Vistula (koszt wynajmu
statku na okras S godzin 30.000 zł) o wie-

le dni przed terminem wyścigu — waż-

niejszym było uzupełnienie zapasów wę-

gla, niż 'uczciwo dotrzymanie terminu

umowy.

Wyjaśniając te „drobiazgi" WOZP po-

zwala sobie jeszcze postawić parę pytań : będzie spotkanie w końcu rzeinia Z

^C^^a^T ' ,edVn ' a0 ^ Austriakiem Weidinem lub Szwedem

1. Służba bezpieczeństwa I asekuracja J Tandbergicm.
zawodników na trasie "była zerganizowa- —Francja — Czechosłowacja
na przy pomocy MO bez zarzutu. lekkoatletyczny

Plotki
ze stadionów świata

La Beach, Mc Kanlay oras Wiat

mają w dniach 8 i 9 września starto-

wać w Paryżu.
Z&le . Zaleski, jak twierdzą dzien-

nikarze, oświadczył, iż „załatwi się"
z Cerdanem przed upływem 5-ciu

rund. Na to miał odpowiedzieć Fran-

cuzi że on postara się to uczynić w

szybszym czasie. Sądzimy, że tego ro-

dzaju oświadczenia należy traktować

jako jeden ze sposobów reklamowa-

nia meczu na modłę amerykańską.
Cerdan ma zagwarantowany dochód

z meczu 50,000 dolarów, a Zaleski

120.000 dolarów.

Woodcock już wyleczy! ranę nad

okiem i powraca na ring. Przypusz-
czalnie jedną z jego pierwszych waik

dyscyplinach sportu o mistrzostwo

Polski oraz zawody o charakterze

ogólnopolskim międzynarodowym
i międzypaństwowym — podlegają
opodatkowaniu w wysokości 2% od

wpływu kasowego brutto na Społeczny
Fundusz Odbudowy Stolicy (S.F.O .S.),

2) Każdy Państwowy Związek Spor.
towy i Okręgowy ZWdazek Sportowy;
zorganizuje w ciągu września coocj.
mniej 1 imprezę aportową z której
całkowity dochód netto przeznaczony

zostanie na odbudowę Warszawr.

3) W porozumieniu i we współpo.

ey z Dyrektorami Wojewódzkich
Urzędów Kultury Fizycznej orax s

miejscowymi Komitetami Obywatel-
skimi Odbudowy Warszawy przepro-

wadzić należy w cięgu miesiąca wree.

śnią zbiórki pieniężne wśród pubKes-
ności w czasie wszelkich imprez spor-

towych.
4) Celem nawiązania ścisłej w*pól>

pracy z innymi organizacjami epołsab
nymi i zadokumentowania aktywnego
stanowiska fportn, w «kład ofcywobeł-
Aich Komitetów 0&rado<wy- Wm

wy wejść wiśni przedstarwiciele Urzę-
dów Kultury JFizremej orax pned>
atawiciele Zwięzków i Zrzeszeń Spor.
towych.

5) Państwowe i Okręgowe Zhvięzki
Sportowe winny wemrać specjalnym
komunikatem podległe sobie komórki

organizacyjne, perządy Zrzeszeń I Kłn.

bów sportowych do-' wzięcia otłziału

w tej akcji również pnzae przepraw»

dzeziie zbiórki pieniężnej wśród

swoich członków. Ambicją każdego
Związku, Zrzeszenia i Klnbu «ina»

być o sięgnięcie najlepszego wyniku na

rzecz odbudowy Warazawy.
6) Zwięzki i Kluby Sportowe, iwł»

eacaa dccpiojąee się na terenie Wae-

szmry i w najbliższej jej okolicy win.

ny waąć czynny «dział w odbudowie

Stolicy przez pracę swych - erfocikw

prey odbudowie, względnie porzędko-
waniu zniszczonych obiektów «porto«

wych w atolicy itp.
7) Waceikie sony pienaęzoe, scLti*

ne na ten eel, *.ii*iy być wpłacane as

konto lokalnego ObywateHoego Ko-

miteła Odbudowy Warsaawy.

2. Zawodnicy po wyścigu z wody otrzy-
" ędbędzia się 3-gO

mywali natychmiast w nieograniczonej wjesmi w

Paryżu, a Francja — Fin-
Ilości kanapki z wędliną l gorąeę hsrba- landia 19 września,

tę na przystani „VUtull'V m Burmistrz miasta Strasburga przer-
S. Zawodnicy mieli przygotowano florą. | , , . , .

co natryski I wanny z gorącą wodą w IWal
wakac )*. uczestniczyć w, u-

gmachu Elektrowni Warszawskiej. rocz>"stościach wydanych na cześć

4. Wyścig zakończył się uroczystym wrę- Heinricha, który zdobył w Londynie
czefiiem nagród w halu Elektrowni War- srcbrny medal w jq.^^
rawskiej, tak jak to było zapowiedziane. '

wie z Jednością Q:i.
Tenisiści Victorli ponieśli porażkę

w spotkaniu ze Zjednoczonymi Zabrze 3:9;

punkty dla ezęstoehawfan zdobyli Baryl-
ski, Misiak i Woźnica.

•jc Częstochowa zdobyła dwa rrowe

korty, zbudowane przez b. CKS pośród

W zebraniu wezmę udaiał prezes PKS

p. Glinka, wiceprezes prok. Krokowski

i referent dyscyplinarny p. Kmiciński;

zapowiedział także sw? wizytę prezes

PZPN p. gen. Bończa-Uzilowski. Tak po-

ogrodów w śródmieściu; koszt budowy j ,vainł obsada zgromadzenia świadczy o

tych kortów przeniósł 400.000 zł. I wadze .«praw, jakie będg rozstrzygane.

Stawczyk trenuje
harcerzy
w Częstochowie

Tegoroczny miitrs Polski na 100 uitr.

, Stawczyk spędra wakacje w rodr.inncj
Częstochowie. Stawczyk weięł mc ra

trenowania lekkoatletów HKS Żubr, bie

rze takie udział w pracach Częstochow-
skiego Podokręgu Lckkontlctycznego.

Może obecność mistrzu Polski pobudzi
częstochowską królowę nptirtów, która

po wojnie saflugtijr racicj na miano

„śpifcrj krolrwnv".-

Dom Kultury
9romi Gwardię

CZĘSTOCHOWA. Ub . niedzieli roi-

poezęły się mistrzostwa drużynowe
CzOZB, w których bierze udział pięć
zespołów: Brygada, Warta, Dom Knltn.

ry
— Saków, a z Kielc — Gwardia 1

Ludwików.

Warta sprawiła wielk? niespodziankę,
remisując w Kielcach z Ludwikowem

7:7, a Dom Kultury pokonał u siebie

gwardię 11:5.

Wyniki tego meczu: musza
— Doda-

ła (G) poddał się w I starciu Szpryngie.
łowi, koguda — Wróbel (DK) znokatH

mecz, tował w I rundzie Podsiadlę,łpiórkowa
— Latkowski (G) zremisował z Wodec-

kim, lekka — Dudłak (DK) przegrał
na punkty z Zającem, półśrednia —

Trzepizur (DK) wypunktował Taraso-

wa, średnia — Dobosz (DK) pokonał
Sykulskiego przez k. o. w HI starci*

w półciężkiej Gwardia, a w dęikiei
Dom Kultury oddały punkty wałkowe*

rami.

W niedzielę 5 hm. pogromca Gwardii
— Dom Kultury spotka się z dotychcza
sowym mistrzem Okręgu — Brygad*

Anglik Finlay, który uczestniczył
w trzech olimpiadach, a w Londynie
miał pecha i przewrócił się na ostaU

nim płotku, otrzymał od redakcji
„L'Equipe" specjalną honorową od-

znakę. Redakcja uznała go za wzór
P ?^*!? H

.

^ 0
.

BT0WC6W

sportowca - amatora.

Fraocja — B«lgi«,
odbędzie się 17 października w Pa-

ryżu.
Sakretarz Ambasady francuskiej w

USA ocsckiwal na Cardana na lotni-

sku w Nowvm Jorks

Członek amerykańskiej delegacji, która
;br»'« udłi «' w Mlęstzynarodowyai ren-

meci piskarsło,'; gresie Intelektualistów Wo Wrocławiu —

Seitrled, jeden z najbardziej uzdol-

nionych «utomobillstdw częstochowskich
odniósł piękny sukces, wygrywsjąc wo

Wrocławiu gymkhanę samochodową urzą-

dzoną t okazji Wystawy ZO.

Oeorge Abbo, znany filolog a zarazem

wybitny tenisista — ofiarował ta pośr.d-
nlctwsm Głównego Urzędu Kultury łlzyiz-
na] pliki lenlsowa dla najzdolntefszych
Ianlerów polskich.

«oorge Abbo Jest człentie* Komllola

wyborczego partii WałIaco'a. Tenis uprą.
wla od szeregu lat I na Hicie amerykań-
skie) byl na XIV miejsca. lak widzimy,
prawdziwy sportowiec nie tylko żyje
dziedzinę sporte — ale kręg jogo zain-

teresowań Jest dało bogatszy.

B-577SO
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PRZEZ LEKKOMYŚLNOŚĆ LUB NIEDOPATRZENIE
NIE WOLNO MARNOWAĆ ZDROWIA ZAWODNIKOW

ZAGADNIENIE należytej opieki le-

karskiej nad ««wodnikami je*
nas wciąż jeszcze spraw; zbyt mało do-

cenianą, a przecież jest to zagadnienie
bardzo ważne dla właściwego rozwoju
kultury fizycznej. Z codziennej prasy

(portowej dowiadujemy się, że ta i ów-

dzie na zawodach startują zawodnicy
chorzy, którzy przez nieświadomość,
bądź lekkomyślność narażają siebie na

poważne choroby, a dobre imię sportu

na,szwank. Co gorsza, czasami chorych
zawodników zmusza się do startowauia

pomimo .ich woli i chęci, nieraz nawet

wbrew zakazom lekarskim. Bywa i tak,
że w razie nieszczęśliwego wypadku na

boisku, poszukuje się lekarza wśród wi-

dzów, ściągając go z trybun dla udzie-

lenia pomocy poszkodowanym.
Zdarza się to nie gdzieś na głuchej

prowincji, lecz nawet na zawodach o

mistrzostwo Polski. Jak mało kierow-

nictwo sportowe dba o zdrowie zawod-

ników, świadczy między innymi fakt

masowego przemęczania zawodników

zbyt częstym braniem udziału w zawo-

dach, np. wśród piłkarzy i bokserów,
zezwolenie na start «zawodnikom nie-

całkowicie wyleczonym po rozmaitych
kontuzjach itp. Jeszcze gorszą jest spra

wa zgłaszania do ciężkich konkurencji
zawodników zupełnie bez treningu, po-

mimo obowiązujących przepisów '
zo-

bowiązań, iż nie wolno tego czynić. Do-

piero ujemny wpływ wysiłku sportowe-

go na organizm w postaci zemdlenia

na mecie lub niewspółmiernie złego
wyniku, wyjaśnia, że zawodnik został

zgłoszony do zawodów zupełnie bez tre-

ningu.

FAKTY ŚWIADCZĄ

Ażeby nie być gołosłownym przyto-

czę fakty. Na tegorocznych zawodach

pływackich o mistrzostwo Polski, jak

SUKCES SPYCHAŁY

LONDYN (Obsł! wł.) . Spychała wy-

grał turniej tenisowy w New Maiden bi

jf« w finale Cartera 5:7, 6:3, 7:5.

donosi prasa (Sport i Wczasy Nr 60)
zranraono młodą aawoihiiiAę 4o sta*,
towania pomimo, ił ta ile ńę emk i

błagała kierownika o wycofanie jej z

biegu sztafetowego „bo niei ma już sil".

Na tych samych mistrzostwach irma

młoda zawodniczka bezpośrednio po

zawodach musiała się udać pod opiekę
lekarską, z powodu „przeforsowania
serca".

Ciekawe byłoby dowiedzieć się, czy

zawodnicy ci byli w ogóle badani przed
zawodami i jak wyglądała opieka le-

karska na tych mistrzostwach. Podobuie

przed dwoma laty Związek Pływacki
zezwolił na udział w meczach o miotrzo

stwo w piłkę wodną choremu zawodni-

kowi wbrew orzeczeniu lekarza zawo-

dów.

Na odbytych niedawno Igrzyskach
Związków Zawodowych było sześciu le-

karzy i tyleż personelu pomocniczego.
W ciągu <1 dni zawodów, udzielono po-

mocy około 300 osobom, zbadano pra-

wie 500 zawodników. Pomimo tak du-

żej obsady fachowej, lekarze mieli peł-
ne ręce roboty od rana do wieczora.

Pomimo, iż w myśl okólników KCZZ

wszyscy zawodnicy musieli być zbada- J mimo to wyjechał
ni przez lekarzy w miejscu zamieszka-

nia, okazało się, że niektórzy z nich w

ogóle nie byli badani, brali udział w

zawodach zupełnie bez treningu i to

w konkurencjach bardzo wyczerpują-
cych, jak np. bieg na 800 m kobiet.

Zemdlenie zawodniczek na mecie, nie

sprawia dobrego wrażenia na widzach,
ani też nie jest wyrazem dodatniego
wpływu sportu na organizm, nie przy-

czynia się do propagandy i rozpowszech-
nienia sportu i nie przynosi dla kie-

rowników upragnionych punktów.
Jeśli na tak pieczołowicie zorganizo-

wanych zawodach, jak Igrzyska Zw.

Zaw., zdarzały się tego rodzaju niedo-

ciągnięcia, to można sobie wyobrazić,
co się dzieje na zawodach prowincjonal-
nych ?

DLACZEGO BRAK LEKARZY?

Jak mało zwraca się u nas uwagi na

należytą opiekę lekarską, posłużyć mo-

że jeszcze fakt, że żadna z naszych te-

gorocznych ekspedycji olimpijskich nie
m'"'* w anoiw gronie lekaraa, gdy
tymcaaoean mm «ąsiedai Cnai mieli w

Londynie wk trzech. Driwnym aę rów-
nież wydaje fakt, że dotychczas nie ma

żadnego referatu medycyny sportowej W

GUKF.

O ile na ogół za mało zwraca się
uwagi na opinię lekarzy, odnośnie przy-

gotowania zawodników do zawodów i

ich zdrowia, o tyle w razie jakichś
uszkodzeń, zwłaszcza dobrych zawodni-

ków, wymaga się od świata lekarskie-

go natychmiastowego, terminowego wy-

leczenia. Zapomina się przy tym, że w

związku z demokratyzcją lecznictwa

współczesna medycyna jest nastawiona

przede wszystkim na zapobieganie, a

dopiero na drugim planie na leczenie.

W związku z tym chcę podkreślić je-
szcze jeden smutny moment, iż w na-

szych reprezentacjach, do olimpijskiej
włącznie, bywali nieraz ludzie, którzy
w zasadzie nie powinni byli brać udzia-

łu w zawodach, z powodu choroby lub

niewygojonej kontuzji. Tak np. jeden z

hokeistów był zdyskwalifikowany jako
zawodnik przez konsilium kliniczne,

olimpiadę, był
oczywiście najgorszym graczem. Inny
olimpijczyk wyjeżdżając do Londynu
miał wysięk w stawie kolanowym, za-

wodniczka zaś cierpiała na naderwanie

więzadeł stopy. Jak ci chorzy zawodni-

cy mogli zdobywać medalć olimpijskie
w silnej konkurencji ze zdrowymi, po-

zostanie na zawsze chyba tajemnicą ich

możnych protektorów.

NIE WOLNO MARNOWAĆ
ZDROWIA

Czy jednak w takich razach nie by-
łoby wskazane zaslągnięcia opinii le-

karskiej przed wyjazdem. Sądzę, że

mniej byłoby żalów i rozczarowań, a

więcej realnych szans na medale. A ty-
le się mówi u nas o planowaniu pracy

w sporcie i oszczędności grosza publicz-
nego.

Jeśli chcemy osiągnąć sukcesy spor-

towe, to tak dłużej trwać nie może.

Musimy raz na zawsze skończyć z mar-

nowaniem zdrowia młodzieży. Minister-

stwo Zdrowia, które łoży olbrzymie su-

®T poradnictwo sportowe Ickmkie

i GUKF moasf energicznie wkroczyć i

wynaleźć środki wiim. Sądzę, ie le-

karze sportowi muszę wejść w skład,
zarządów wszystkich centralnych władz!

. sportowych i mieć decydujący głoa w

sprawach dotyczących zagadnień zdro-!

wotnych zawodników.

Sportowy świat lekarski jest wysoce

zaniepokojony lekkomyślnym bagateli-
zowaniem zdrowia ćwiczącej młodzieży
zwłaszcza podczas rozmaitych zawodów.

Sprawa ta była szeroko omawiana n;i

zebraniu zarządu Stowarzyszenia Leka-

rzy Sportowych i Centrum Medycyny
Sportowej Polskiej YMCA. Z uwagi na

konieczność roztoczenia należytej opieki
lekarskiej nad sportem Stowarzyszenie
Lekarzy Sportowych i Centrum Medy-
cyny Sportowej Polskiej YMCA w; War-

szawie proponuje wydelegować swoich

przedstawicieli do wszystkich związkó v
^

sportowych, które doceniają znaczenie

należytej kontroli lekarskiej i którym
zależy nie tylko na wynikach sporto-

wych, lecz i na zdrowiu ćwiczącej mło-

dzieży.

Kurgier w walce z Hiisukiem. Między twarzumi obu ijuniorów jest taka gmat-
wanina rękawic, że chyba prawy , sierp Czecha- nie-zrobi Potokowi Jcrzywdy

Foio VAF

Dziękujemy za l-szy mecz juniorów
i prosimy o następny

TRUDNO się dziwić naszym gościom
czechosłowackim, iż zostali zasko-

czeni postawą naszych juniorów we

Wrocławiu, gdyż my sami byliśmy zdzi-

wieni dobrą formą naszych młodych
pięściarzy. Prezes Bielewicz wpadł w

taki entuzjazm, że nawet wyraził się w

ten sposób:
— Nasi juniorzy walczyli fenomenal-

nie!

A kierownicy drużyny czeskiej rów-

nież wyrażali zdziwienie i twierdzili, że

nigdy nie spodziewali się, że spotkają
w Polsce tak znakomity zespół junio-

nwalida wojenny jednym z najszybszych na świecie

— Wasza drużyna juniorów mogła by
z powodzeniem walczyć z wielu narodo-

wymi zespołami seniorów, wyraził się
jeden z nich.

Zastanawialiśmy się we Wrocławiu

czy nasz sukces nie jest wynikiem wy-

i stawienia przez Czechosłowację nie naj-
silniejszej drużyny. Czesi jednak twier-

dzili, że była to najlepsza ósemka, na

którą stać w tej chwili CSR.

— To nie jest ważne, mówi nam pre-

zes Prendowski, że wygraliśmy mecz w

wysokim stosunku, lecz jest ważne, iż w

tej chwili możemy wystawić już ze trzy
niemal równorzędne drużyny juniorów.
Tak np. druga nasza ósemka w składzie:

Liedtke, Gignal, Borowski, Staaikowski,
Musiał, Krassowski, Gnat, Flisikowski,
miała, by również wiele, do. powiedzenia
w walce z drużyną czechosłowacką.

A teraz, jeszcze ^kilka. słów.. t> sędzio-
waniu meczu. Wielka' siała /się; szkodę,

że w ostatniej walce pokrzywdzono na-

szych gości. „Naciąganie** wynitai Sten

w walce z Netuką nie było nikomu po-

trzebne - i zrobiło złe wrażenie. Główną
winę jednak w tym wypadku ponosi sę-

dzia węgierski Magyar, który przyznał
zwycięstwo Stecowi. Sędzia - polski
orzekł remis, a punktowy-! czechosłowa-

cki najtrafniej rozstrzygnął spotkanie
przyznając zwycięstwo Netuce. , Niepo-
rozumienie co do punktowania nastąpi-
ło jeszcze w walce mui^, w której Wę-
gier i Polak przyznali zwycięstwo Kar-

gierowi, a Czech głosował za remisem.

Wszystkie inne orzeczenia padły jed-
nogłośnie.

Po dobrym początku jaki nastąpił ve

Wrocławiu należałoby sobie tylko ży-

czyć, aby PZB nie spoczął na laurach i

już - rozpoczął pertraktacje dotyczące
nowych spotkań nrtędzypaństwowycli ju

•nioró.w . W pierwszym rzędzie .trzeba by
skontaktować.' się' z' Węgrami; (gr).

OLIMPIJSKI iinał 100 metrów stylem klasycznym mężczyzn stał się
łatwym łupem Verdeura. Amerykanina, w którego żyłach płynie

krew polska. Gdyby'jednak startował m Igrzyskach inny Słowianin —

Mieszków, to niewątpliwie on stałby nrpoditim zwycięzców, a Verdeur zaj-
mowałby miejsce z jego prawej strony. Mieszków, znakomity pływak ra-

dziecki, jest zupełnie wyjątkową postacią w sporcie, nie tylko z uwagi na

rezultaty, uzyskiwane w basenach, lecz przede' wszystkim dzięki wspania-
łym zaletom charakteru.

W roku 1935 młody robotnik sta-

lingradzki Mieszków zainteresował się
sportem pływackim. Chłopak zaczął
startować w lokalnych mistrzostwach,
zdobywać nagrody, ale... wyniki, a co

ważniejsze styl, pozostawiały wiele do

życzenia. Mieszków jednak miał sil-

ną wolę. Pracował nad sobą, nie

usypiał po łatwych sukcesach, lecz

stale dążył do poprawy swego pozio-
mu.

NAJLEPIEJ

Młodym pływakiem zainteresowały
się wreszcie władze sportowe. Wiesz

kow przeniósł się do Leningradu i tu-

taj, w Instytucie Kultury Fizycznej,
poznał najnowsze systemy w dziedzi-

nie treningu pływackiego i wkrótce

Karygodne zaniedbanie
Na grobie Kusocińskiego

ciągle brak krzyża
j-t „ŻYCIU WARSZAWY" ukazał

MV "się list Czytelników pp. Heroda

i Ungiera zwracający uwagę, iż grób
śp. Janusza Kusocińskiego w Palmirach

pozostaje nadal w zaniedbniu. Czytelni-
cy ci deklarują 1000 zł. na koszty po-

stawienia chociażby skromnego krzyża
i uporządkowanie grobu. Jednocześnie

uizywają do dalszego deklarotvania

sum.

W związku z powyższym listem zwró-

ciła się do naszej Redakcji siostra śp.
Kusocińskiego —

p . Gościcku, która

oświadczyła, iż dziękuje za pomoc w

wymienionej wyżej sprawie, gdyż już to

dniu 20 października 1947 r. wpłaciła
do Komitetu Uczczenia Palmir (Plac
Małachowskiego 3) zł. 220 na krzyż i

uporządkotmnie grobu. Niestety do tej
pory Komitet nic nic wykonał, aby mo-

giłę uporządkować a krzyża jak nie ma

tak nie ma. Pani Gościcku winc dzięku-

je za pomoc finansową, która jest w tej
chwili niepotrzebna, a natomiast prosi
o reklamowanie u kompetentnych teładz

aby Komitet, który Już tak dawno przy

jął pieniądze, wywiązał się wreszcie ze

swych zobowiązań.'

Szymura nie jedzie
cfo Helsinek

Przed kilku dniami nadeszła depesza
z Helsinek zapraszajęca indywidualnie
Szymurę na jubileuszowy turniej Fiń-

skiego Związku Bokserskiego (25-cio le-

cie). W związku z wyjazdem Szymury
na Bałkaniadę, a później z rozpoczynają
cymi się rozgrywkami o drużynowe mi-

strzostwa Polski - zaproszenie zostało

załatwione odmowiłie.

Tyczyński otrzymał zwolnienie z Bu-

dowlanych. Podobno zasili on w tym
sezonie bnrwv warszawskiej Gwardu.

usadowił się na dobre w czołówce

klasyków radzieckich. Rok 1939 i 1940

przynosi mu pierwsze wartościowe

sukcesy. Zaczyna wygrywać pojedyn-
ki z najsłynniejszym w tym okresie

pływakiem radzieckim — Bojczenką.
Wyniki uzyskiwane przez obu tych
zawodników były wtedy lepsze od

oficjalnych rekordów światowych, ale

ponieważ Związek Radziecki nie na-

leżał do FINA, nie mogły być one

uznane jako nowe rekordy.

Wybuchła wojna. Mieszków nie po-

został w tyle za innymi obywatelami
ZSRR. Zgłosił się ochotniczo do woj-
ska, aby bronić swej ojczyzny przed
najazdem hitlerowskich kolumn. Los

sprawił, że Mieszków znalazł się w

jednostce broniącej Leningradu^mia-
sta w którym pływak osiągnął naj-
większe postępy.

TRAGICZNA RANA

Pewnego dnia w 1942 roku pocisk
niemiecki trafił przyjaciela Mieszko-

wa. Pływak nie wahał się ani chwili,
i pod • ciężkim ogniem nieprzyjaciel-
skim przetransportował rannego na

punkt pierwszej pomocy. Po drodze

musieli przebyć rzekę. Dla Mieszko-

wa nie przedstawiało to specjalnych
trudności. Woda była przecież jego
żywiołem. Ale gdy już byli niedaleko

brzegu, jeden z pocisków trafił pływa
ka w ramię. Nadludzkim wysiłkiem
Mieszków dopłynął do brzegu, odsta

wił kolegę pod opiekę lekarzy i., ze-

mdlał. Udzielono mu pomocy, opatrzo
no ranę i odesłano do szpitala.

Kuracja jednak nie dała oczekiwa-

nych rezultatów M'eszkow "^zdro-

wiał wprawdzie i rana była zabllźnio

na, ale prawa ręka pływaka straciła

władzę i lekacąe nie dawali żadnych
nadziei.

Koledzy i przyjaciele dodawali Mie

szkowowi otuchy, wyrażali swe ubo-

lewanie z powodu wypadku, ale... nie

wierzyli, aby mógł on kiedykolwiek
wrócić do sportu.

Innego zdania był Mieszków. Stalo-

wa wola pływaka radzieckiego nie

chciała pogodzić się z rezygnacją.
Przestudiował zasady gimnastyki lecz

niczej i zaczął ją praktykować. Wol-

no, nawet bardzo wolno, pr^we ramię
zaczęło funkcjonować. 7

Po roku Mieszków po raz pierwszy
udał się na pływalnię. Poprosił o

zmierzenie czasu na 100 metrów i wy

startował.

TRIUMF VOLI

Pierwsza próba i pierwszy zawód.

Stoppery wykazały zaledwie 1:30. Nie

zraziło to wcale Mieszkowa. Dalej
pracował nad swym ramieniem, tre-

nował zapamiętale i stopniowo czasy

zaczęły się poprawiać.

W kwietniu 1943 roku startuje w

mistrzostwach ZSRR. W finale spoty
ka się ze starym rywalem Bojczenką
i nikt nie daje mu żadnych szans. Po

starcie Bojczenlto wysuwa się na-

przód, ale w połowie dystansu Miesz

kow dochodzi go i po zaciętej walce

na ostatnich metrach obaj pływacy
kończą w jednakowym czasie, dzie-

ląc się tytułem mistrza.

Od tego dnia supremacja niedawne

go inwalidy staje się zupełnie jasna.
Z każdego spotkania wychodzi zwy-

cięsko, a czasy stają- się coraz bar-

dziej rewelacyjne.
W 1946 roku Mieszków uzyskuje

na 100 in st. dow. 1:05,1. Jest to wy-

nik lepszy od najlepszego rezultatu

Bojczenki (1:05,4) i rekordu światowe

go, należącego do Amerykanina Hou-

gha (1:07,3).
Na 400 m Mieszków . ma za sobą

5:38,4, a na 500 m
— 7:10,6. Rekord

Europy, należący do Niemca Heina

wynosi na 400 m
— 5:43,8, a na 500

metrów — 7:13.

Tylko na 200 m Mieszków nie po-

prawił najlepszego wyniku Bojczenki.
Na tym dystansie ma on 2:35,9, czas

Bojczenki wynosi — 2:29,8, a czas

Verdeuxa (USA) na 220 jardów —

2:30,7.
Trzeba jeszcze dodać, że Mieszków

nie ograniczył się tylko do, stylu kla-

syczne, o. Startował on również i w

stylu dowolnym. Wyniki jakie uzyski
wał na 100 i 200 m uprawniają go do

miana najszybszego po Janym pływa-
ka Europy, (gwl

Mistera (z prawej) atakuje Ratajczaka. Ale l'oluk ma dobrą gardę. Prawy sierp
Mistery ląduje na rękawicy Polaka, a lewy będzie też za chwilę zablokowany

Foto WAF

Nu krakowski s] fali
Zwycięzca Hajeka (CSR) w meczu

juniorów Polska — Czechosłowacja —

Wiktor Stysiał . ma dopiero lat 17 (ur.
1.11. 1931 'w Krakowie) Stoczył-dotychczas
<10 walk, z których wygrał 24, zremisował

5, przegrał 11 walk. Boksuje od roku 1946'.
M. in. zremisował z b. mistrzem .Polski

Mieczysławem Chrostkiem po. jego powro-

cie do kraju w październiku ab." roku.
Na swym' koncie ma dwa zwycięstwa mię-
dzynarodowe z Vraspilem (Batov.) i Haję-
kiem (Lipnica). W. 37 życiowej walce zdo-

był w Poznaniu mistrzostwo Polski junio-
rów w wadze półśredniej. Stysiał jest
wychowankiem ; Cracovli. Nie opuszcza

żadnego treningu i prowadzi się wzorowo.

^

Organizatorzy II ulicznego wyścigu
samochodowego „o złoty laur Wawelu"—
Krakowski Oddział Automobilklubu -Polski

jest w posiadaniu zgłoszenia przez Auto-
klub CSR elity . jeźdźców czechosłowac-
kich. Zgłoszenie obejmuje: Pohla na Ja-

guarze 2,2 litra. Dobrego na Bristolu

(angielskie BMW), Antona na BMW, kana-
ka na Aero Specjał, Trybala na specjal-
nej .maszynie Aero .Minor oraz na maszy-

nie MG z kompresorem. ' Zgłoszony jest
jeszcze doskonały' kierowca Hovorka,' któ-

ry nie zapowiadał Jednak; na jakiej- ma
-

szynie będzie startował. Wy.ścfg, odbę-
dzie się 12 wrzeinla, .

- j^. Liga Szczyplornlaka kończy w nie-

dzielę, 5 bm;, swojo rozgrywki w grupach.
W Krakowie odbędą się dwa spotkania:
Cracovla — Tęcza, AZS — Chrobry. W ,

Chorzowie AKS gra z Pogonię, który

umocni prawdopodobnie pozycję lidera

grupy drogiej. W Krakowie potoczy się
' walka-o drugie miejsca do -którego pre-

tenduje Oracovia I Chrobry. W grupie
pierwszej odbędzie się tylko jedno spot-
kanie w. Poznaniu:' Warta — Zjednoczeni
Bydgoszcz. , .W grupie tej mistrzem jest już
•22K Leopolia (Opole). Warta w razie
-zwycięstwa -zajmie drugie miejsce. Do

Rozgrywek finałowych -o mistrzostwo Pol-
ski staną, mistrzowie j wicemistrzowie

obydwu grup':
Rozgrywki ó : wejście- do ki,' A zosta-

ły ukończone - -

. ub. niedzielę. Łobzowian-
ka. zremisowała, z

- Podhalem 1:1 (1:0),
Okocimski pókonał Trzebinię 2:1 (1:0).
Do ki. A '

awansowały: Łobzowianka i .

Okocimski.

12 września '

rozpocznę się mistrzo-
stwa wszystkich trzech klas Krakowskiego
OZPN-u.

Pięciobój męski krakowskiego OZLA

wygrał' Stawlarskl (Wisła) uzyskując » 2428

punktów, DrUgię -miejsce zajęli również

zawodnicy Wisły: Kucz (2402) I Czuraj
(2266) '

Dzisiejsze zawody o puchar Kałuży
śląsk — Kraków w Chorzowie będą 9-tym
po'w.ojnlo' spotkaniom tych naj:''nie|szych
w Polsqfc okręgów piłkarskich W zawo-

dach o . puchar. Kałuży Kraków wygrał 2

razy 4:1 I 5:1, raz zremisował 1:1 towa-

rzyskie spotkania przyniosły 3 zwycięstwa '

Krakowa (5:0, 2:1, 12:2) I 2 zwycięstwa
śląska (2:1, 5:0 drugich garniturów). Bi-
lans bramkowy jesł dodatni dla Krakowa:
79-U
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Z. Orłowicz

Co osiągnęła młodzież szkolna
Przeglqd dorobku w lekkoatletyce

łlT DN?U, w którym miodzie* po

YV rostnaicie spędzonych waka-

cjach powraca w mory szkolne, aby
otworzyć nowy rok izkolnv, pięty już
po koszmarnej okupacji warto jest do

konać pobieżnego chociażby przegada
wysiłku młodzieży na polu sportowym

za rok szkolny ubiegły. Przegląd ten w

tym roku jest możliwy już chociażby *

tego powodu, że szczęśliwa inicjatywa
dyrektor* Biura Służby Polsce w Min.

Oświaty ppułk. M . Piątkowskiego po-

zwoliła zebrać młodzież z całej Polski

na wielkim zlocie młodzieżowym we

Wrocławiu. Choć nie wszyscy najlepsi i

najlepsse s wielotysięcznych mai mło-

dzieży szkolnej znalazły się we Wrocła-

wiu, ten niemniej odbyte we Wrocławiu

I-e ogólnopolski* aa wody sportowe po-

zwalają na dokonanie bilansu i porów-

naA.

SPORT SIĘ RQZW1JA

Z wyników uzyskanych ezyto w ta-

mym Wrocławiu esy też na dziesiątkach
boisk i pływalni i regonów s nauczyciel
stwem wyraźnie i jasno wfdać, że mi-

ma rozbieżnych jeszcze trudności i zu-

pełnie niewystarczającej pomocy finan-

sowej dla sportu w szkołach, sport roz

wija się żywiołowo i osięgnęł już wyni-
ki, które nietylko dorównały szczyto-

wym wynikom młodzieży szkolnej w

latach przedwojennych, ale jeśli mowa

o lekkoatletyce i pływaniu, wyniki przed
wojenne zdecydowanie przewyższył.

Przypatrzmy tię uzyskanym przez

młodzież szkolną najlepszym dziesięciu

wynika» w lekkiej atletyce w roku

szkolrf^m 194748. Bilans ten sporządzo-

ny został na podstawie umieszczonych
w prasie sportowej sprawozdań i nota-

tek • zawodów międzyszkolnych. Bi-

lans ten oczywiście nie jest kompletny.

Dopóki w kuratoriach szkolnych i sa-

mym Min. Oświaty nie powstanę osob-

ne referaty aportowe, które będę bilan-

sować dorobek sportowy szkół w Polsce,
opierać się musimy na luźnych notat-

kach prasowych wzgl. jak to się w tym

roku szczęśliwie złożyło na protokółach
zawodów wrocławskich. Z tego powodu

tych pierwszych listach 10-u najlepszych
wyników mogą być Inki i opuszczone

pewne nazwiska.

Tabele obejmą 6 konkurencji .żeń-

skich i 9 męskich, tj. tylko te, które

zostały rozegrane na mistrzostwach

ogólnopolskich we Wrocławiu. Z tego

powodu nie notujemy ani 60 m dla

chłopców ani biegu 500 m dla dziew-

cząt. Oczywiście nie notujemy u dziew

eząt rsutu piłką siatkową, czas już bo-

wiem najwyższy a piłki przejść na dysk.
W sztafetach żeńskich jako dystans pro

gramowy została ustalona sita fet a

4 x 75 m i dlatego nie ma tabelki ani

dla4x60mani4x100m. Tabelki

wykazują wyniki uzyskane do dnia 31

lipca br. Wyniki sierpniowe i wrześnio-

we otworzą oczywiście nowe tabelki na

rok 1948-49.

UCZENNICE
40M

1) Hajducka - Katowic* - I sak.

I) Wieczorek — Katowice — 1,1 sek.

J) Bartkowiak — Toruń — 1,1 sak.

4) Zakrzewska — Toruń — 1,1 sak.

f) Plwowarówna — Katowice — M s.

4) Orsztynowlcs — Bydgoszcz 1,4 tek.

7) Adamska — Pozna* — 0,4,, sak.

I) Kruszkówna — Pezna* — 1,4 sek.

t) llwicka — Olsztyn — 1,1 sak. '

10) Wilhelm! — Wrocław — 0,0 sek.

Ił) Kozłowska — Białystok — 1,1 sek.

W DAl

1) Hajducka (Kat.) — I

1) SolcAwna (Piekary tl.) — 4,»7 m.

i) Rączewska (Wrocław) — 4,W m.

4) llwicka (Olsztyn) — 4,lt m.

I) Kowalska (Toruń) — 4,1» m.

4) Wieczorek (Katowice) — 4,» m.

7) Orsztynowlcz (Bydgaszci) — 4,17 m.

I) Ostaszklewicz (Toruń) — 4,(3 m.

») Hamerlak (Sosnowiec) — 4,11 m.

18) Patyna (Kielce) — 4,42 m.

W ZWYŻ

1) I. Różalska (Kat.) — 145.

2) T. Rączewska (Wrocław) 144.

3) ). Białkowska (Poznań) 140.

4) Felchnerowska (Toruń) 117.

5) lamrezik (Poznań) 114.

<) Królewska (Białystok) 1».

7) Kolodziejek (Zalesie) ISO.

S) Szubert (Toruń) 131.

») Piwowar (Kat.) IM I jaszcza p« IM

Giszawska (Kielce), Tarkowska (Szczecin).
Zakrzewska (Łódi), Frankowska (lód*»

KULA 4 KG

1) Iwaszkiewicz — Tp-|iń »,33.
2) Elsner — Pskczyna »,11.
ł) Andrzejewska — Chanów M2.

4) Kubiak — Warszawa 1,7«.
i) Wojtyrowska — Warszawa 1,71.
4) Syjnt — Cieszyn I.SI.

7) Bienias — Wrocław 1,4».
I) Straszyńska — Wrocław t,4).
») Iwańska — Warszawa Ml.

II) Kozłowska — Białystok I.K .

0YSK

1) Iwaszkiewicz (T.) 2f,»l m.

2) Nogaj — Bydgoszcz 13,M .

S) Szałapak — Jarosław 23,41.
4) Pjitzówna — Poznań 23,24.
() Rogozińska — Szczecin 11,10.
4) Wyżnikiewlcz — Toruń 22,12.
7) Maliszewska — Gdańsk 21,M-
I) Dubowlecka — lublin — M,4».
») Pisarska — Kraków M.H .

4X" M

1) Kato wica — rapr. okr. If,l sek.

2) Poznań — repr. okr. 3»,< sek.

3) Toruń — repr. okr. 40,» sek.

4) Olsztyn — repr. okr. 41 sek.

3) MKS Chorzów — 42 sek.

4) MKS Sosnowiec — 42 sek.

7) Białystok — repr, okr. 42,4 sak.

•) Glmn. Kupieckie - W-wa 42,4 sak.

») Wrocław — reprezentacja okrąg» —

42,S sak,

10) Szczecin — repr. okr. 43 sek., Alm*-

Emilii Plater — Zalesie — 43,2 sek.

UCZNIOWIE
10« M

1) Bądkowskl A. — Sosnowiec 11,1 S.

ł) Adamski C. — Poznań — 11,1.
I) Welnlawicz — Petaań — 11,1.
4) tosoehaeki — Olsztyn — 11,1 tek-

5) lampę — Wrocław — 11.4 tok.

i) Zaremba — Toruń — 11,4 sak.

7) Klukas — Zabrza — 11,1 sak.

0) Wolski — Pszczyna — 1l.t tak.

t) Otmlnkowskl — Włocławek — 11,1 a.

10) Kojłka — Ten* — 11 .1 sek.

W DAl

1) Ołiniarg* M. — Poznań <44.

2) Augsburg — Włocławek — <27.

3) Dildiik — Wrocław 41».

4) Klemens — Olsztyn 411.

5) •Oleszczuk — lublin «17.

<) Kowal — Kielce 411.

7) Oimlnkowskl — Włecławak 4«.

•) Kubacki — Kraków I»».

10) Sporny — Poznań IN.

W ZWY*

1) Ohasorge (P.) 171 cm.

2) Bagiński — Cieszyn 174.

3) Szwec — Toruń 170.

4) Michalski — Wrocław 170.

I) Twardawskl — Włecławak 171.

<) Mucha — Sosnowiec 14«.

7) Wipszycki — Sosnowiec 144:

I) Wojnlakowskl — Toruń 141.

») Zagacki — Pewa* 141. '

10) li&era — Tuchala 141.

KUIA I KG

1) Nowak A. — Poznań 11,91 m.

2) Sudak — Zamość — 13,0» ni.

3) Klemens — Olsztyn — 14,14 m.

4) G'.0r*z — łtfsnowiec — 14,05 M.

t) Bądkowskl — Sosnowiec — II,N m.

<) Kudlerz - Mikołów — H .M «.

7) Hryńczuk — Toruń — 1I|M
I) Kolor — Toru* — 15,11 ai.

ł) Oarncarciyk — W-wa 11.11 m.

10) Paulus — Toruń 11,10 w.

BYtK 1 KG

1) Nawak A. — Pena* 4t,» m.

1) Tyli — Warszawa OM M>

3) Walczak — Poznań 4<,3I m.

4) Filipacki — Kielce 41,4» m.

0) Bokus — Kraków 44,11 m.

4) Narbutt — Białystok 42JO aa.

7) Koszewski — Warszawa 41,17 m.

0) Kudtorz — Mikołów 41,4»^m.
») Winkowski — Toruń 41,00 m.

10) Błlyk — Mińsk Maz. 40,14 m.

OSZCZEP <00 6

1) Walczak — Poznań 11,13 m.

1) Tullbackl — Toruń 44,01 m.

5) twiąch — Kraków 44.70 m.

4) Przybyłko — Białystok 41,fi m.,

5) Sztraube — tódi 41,SI m.
'

4) Walklowicz — Gdańsk 41,70.
7) Piróg — Kraków 41,4(.

Ostatni silniejszy akord sezonu
spotkanie tenisowe Budapeszt - Warszawa

Czy po swych sukcesach w Katowicach

Skonecki zwycięży groźnego Catonę?
Nie ulega wątpliwości, że turniej o mistrzostwo Polski w konku-

rencji międzynarodowej zakończony ostatnio w Katowicach był po->

ważnym sukcesem (potrójnym) W. Skoneckiego, jedynego w te}
chwili tenisisty polskiego o formacie europejskim. Nasz mistrz miał

i w tym roku okresy lepsze i gorsze, w chwilach jednak kiedy cho-

dziło o prestige mistrza Polski, potraiił stanąć na wysokości zadania.

Porażki, jakich doznał, n:e kompromitują. Czeka go właśnie jeszcze

jedno poważne spotkanie z Węgrem Catoną w zbliżającym się me-

czu Budapeszt — Warszawa.

I

8-ka Warszawy 1

na mecz i Pragą
KpL W. O. Z. B. ustali] następującą

ósemkę na mecz Warszawa — Praga
(12 września w stolicy) Patoca (Ty-
czyński), Sobkowi ak (Szatkowski),
Czortek (Sieradzan), Komuda (Tom.
czyński), Majewski (Janiszewski)> Kol-

czyńeld (Zagórski), Arcbadzld (Kos-
sowski), Kotkowski (Drabkowski).

Sekundantami zespołu stołecznego

będąi Strejlau i Mizerski.

Goście zatrzymają się najprawdopo-

dobniej w Y. ML C. A.

Dalecy jesteśmy od tego by twier-

dzić, że tenis na#z wkroczył już na

właściwe drogi rozwojowe i że w te-

gorocznym sezonie poczynił postępy

więcej niż zadowalające.

Sezon ten, acz niewątpliwie żywszy

i bardziej bogaty w imprezy niż w r.

1947 nie dał jeszcze tego wszystkiego

czego byśmy oczekiwali. Składa się
na to wiele różnorakich przyczyn,

które nie są niewiadomą dla PZT i

dlatego wierzymy, że stepiowo bę-

dą pokonywane. Nie kusimy się w lej
chwili o bilansowanie tegorocznych

śliwy nowotwór w żołądku. W ciąga
ostatnich kilku tygodni Kończak stra-

cił na wadze ok. 40 kg i ważył osta-

tnio — 32 kg! Wysiłki lekarzy trwa-

ją nieprzerwanie, by ratować zdrowie

tego ambitnego, czołowego naszego

tenisisty.

Tym się tłumaczy absencja Kończą

Sądzimy, że Skonecki może-jeszcze
zrobić dalsze postępy, jeśli oczywiś-
cie będzie tego chciał i będzie chciał

nad sobą pracować.

Nie przesadzimy, twierdząc, iż jest
to już gracz formatu europejskiego.

korcie Legii, Węgrzy grają w okła-

dzie: Szigeti, Catona i pani Erdeodi.

Skład nasz nie jeet jeszcze ustalony

definitywnie. Warszawa chce wytta-

wić w singlu Skoneckiego i... Hebdę,

który podobno trochę trenuje i był-

by interesującym kontr partnerem

dla Szigetiego. Obaj pokazaliby na-

pewno dobry tenis — może nie tyle

?zybki, ile chytry, przebiegły — i zja-
dł''*"/. Byłaby to walka dwóch do-

Nie dowodzi to jednak, by mógł już fcryeh taktyków. Jeśli Hebda się nie

być zaliczany do czołówki. Wiemy,
że sezon tegoroczny zasygnalizował
naszemu mistrzowi ilu to jeszcze gra-

czom w Europie musiałby ulec, ale

także sprecyzował o ilu więcej niż

np. 2 lata temu powinien po-

konać. Rachunek ten jest pozytywny

dla Skoneckiego i to powinno dodać

mu bodźca do dalszej pracy, którą w

tym roku potraktował (o ile wiemy)
nieco poważniej.

Powtarzamy to, co mówiliśmy
wniej: Skonecki musi być w tym se-

s
f
awi, wówczas w barwach. War <za-

wy obok Skoneckiego i Jędrzejów

skiej grałby Bełdowtki.

S. G,

0) Brzeziński — Bydgoszcz 41,11.

») Faber — Katowice 40,4».

4X1W *

1) Pozna* — »epr. okr. — 41,1 sek.

2) Warszawa — rapr. ókr; 41,7.
3) Bydgoszcz — 44.1. !

4) Katowice — ^opr. okr. 44,1.
I) MKS Zabrza — 44,4.
<) Gdańsk rapr. ok»-

7) Kraków repr. ekr. 4ł,4
•) Wrocław — rapr. okr. 47,7.
») MKB Rybnik — 47,7.

10) Glmn. Batorego — Warszawa 47,7.

SZTAFETA OLIMPIJSKA

1) poznań — repr. ok». 1:14.0.

tj Olsztyn — repr. e»r. 1:17,1.
ł) Kielce — repr. o«r. —

4) Glmn. Marli Magdaleny — Pi

3:40.

5) Kraków — repr. okr. 1:41,1.
4) Katowice — rapr. akr. 1:44.0.

7) Szczecin — fepr. akr. 1:41.

I) lublin — rapr. okr. I:» .

») Toru* — reprsi okr. !:«.

10) Gdańsk — repr. okr. 1:17,0.

BIEG 1308 M

H Klełctewskl — Pozna* 4:1S.

1) Przyborowskl — Olsztyn 4:24,1.
I) Wideł — Kraków «:2S,4.
4) Regóyskl — Kielce 4:21,1.
i) Nowakowski — Kraków 4:11,J.
4) Szczepański — Poznań 4:34.

7) Przybylski — Wrocław 4:31.

I) Szamlel — Olsztyn 4:11,1.
») toose — Bydgoszcz 4:31.2 .

10) Roga — Szczecin — 4:35,4.

Te jest dorobek ostatnień cztereeK

lat W 5 konkurencjach ieńskteh i %

męskich ustalono nowe rekordy szkolne,
świadczy te e podciągnięcia się spraw,

ności młodzieży, świadczy również •

tym, że szkoły średnie mają dobry ma-

teriał.

Czy « tabelek tych możiw wyciągać ja-
kieś wnioski na temat posiomn lekko-

atletyki w szkołach? Raeaej nie, bo sda

Jemy sobie sprawę, że dorobek wynik*-

wy szczególniej u dziewcząt to zbioro-

wa^praca szkoły i specjalnych ośrodków

szkoleniowych, prowadzonych już poca

szkołę ery to przez PZLA bezpośredni*

esy też przez kluby.
Ale tabelki dają jedno. Możność'po-

równania swoich wyników już nie tyl.
ko z najlepszymi wynikami młodzieżo-

wymi — ale z 10-ą pozycją w tabeli. I

to jest eel tych tabelek.

Tabelki takie powinny być prowadzo-
ne w każdej szkole. Porównanie dzie-

siątych wyników da dopiero istotne

świadectwo o usprawnieniu lekkoatlfr

tycznym szkoły.
Tabelki 10-n najlepszych pływaków w;

szkołach średnich, no i oczywiście pły-
waczek umieścimy niebawem.

urazimy nikogo, jeśli stwierdzimy, że ! dobrych graczy europejskich,
osiągnięcia te były niezbyt naogół'
wielkie

ka w ostatnich imprezach — i tu wła'

śnie się uwypukla, że jedynie Ślązak | 20nje «mowym na Riwierze (na kilku

obok Skoneckiego jest drugim naszym . turniejach). Sądzimy, że warto ułatwić

graczem o pewnej już klasie. Pozo- temu grac20wj wszystko, co się po-

stali — nie poczynili właściwie więk- winno, jeśli mamy ambicje zaliczać

osiągnięć (które były) — szkicujemy ,z ?ch P°»tłPów i sądzimy^ że nie j naszeg0 mUtrza do klasy naprawdę

jedynie pobieżnie najważniejsze spo-

strzeżenia! dorobek w pracy nad ju-

niorami, szerszy niż w latach ubieg-

łych wachlarz kontaktów z graczami

innych państw, obniżenie (naogół) po

ziomu naszej stawki czołowej, brak

napływu rakiet kobiecych, brak

(właściwie) nowych, obiecujących ta-

lentów.

CIĘŻKA CHOROBA KORCZAKA

W chwili, kiedy piszemy te słowa,
nie znamy jeszcze wyniku b. ciężkiej

operacji jaką przeszedł nasz czołowy
tenisista Kończak. Stan zdrowia sym-

patycznego Ślązaka napawa obawą.

Kończak, jak już stwierdzono, ma zło

NA KOGO LICZYMY

Turniej katowicki zasygnalizował do

brą formę Bratka i Piątka. Bełdow-

Z CATONĄ BĘDZIE CIĘ2KI MECZ

Czołowa rakieta Węgier — Catona

wypadł (w singlu) w Katowicach ra-

czej blado (zmęczenie podróżą). Ale

jest to tenisista dużej klasy, przypo-

ski był na swym zwykłym poziomie, i minający pod każdym względem Ru-

Sukcesy i formę Buchalika (z Biel- muna Viziru, według ogólnej opinii

ska) fachowcy klasyfikują z pewną przewyższający jednak Rumuna. Sko-

jeszcze rezerwą, choć nie przeczą, że necki będzie miał z nim w Warsza-

graoz łen może być groźny (po za' wie napewno niełatwą przeprawę.

Skoneckim) dla całej naszej czołów-, Węgier Szigeti (zbliżający się

do granicy wieku 50 lat!) nie jest już
tak szybki, jak dawniej.

Mecz Budapeszt — Warszawa roz.

poczuta się w piątek 3 września na

ki. Reszta na zwykłym swym pozio-
mie. A wiec żadnych nowych „obja-
wień", czyli tak, jak było, tak mniej

więcej jest nadal.

Siatkarze wyjechali do Sofii
W turnieju startuje 8 państw

WCZORAJ, w środę, w godzinach towych, które stosuje się u nas dopie-
wieczornych opuściła Warszawę,

1
ro od ubiegłego sezonu. Liczę się z tym,

udając się do Sofii — 24 osobowa oks- j że nasze zespoły kondycyjnie nie ?a-

pedycja polska na Igrzyska Bałkańskie I wiodą. Pod nieobecność Związku Ra-

i Środkowej Europy w piłce siatkowej.dzieckiego, którego drużyny, moim zda.

W turnieju zapowiedziało swój udział! niem i reprezentują najwyższ? klasę świa

S^państw: Albania, Bułgaria, Czeehosio- j
l
°wą w tej grze, kwestia uplasowania

wacja, Jugosławia, Polska, Rumunia, Wę , pozostałych państw jest zupełnie
gry i Triest. otwarta, brak bowiem jakiegokolwiek

miernika porównawczego. , Zeszłoroczna

„Bałkaniada" ze względu na szczupłość

swych ram nie może być traktowana ja
ko właściwy przegląd sił. Tegoroczny

turniej odsłoni nam prawdziwe wartości

partnerów.

My se swej strony wierzymy, ie «wy*

cięstwo naszych kobiet i dobra postawa

mężczyzn w spotkaniach wiosennych z

cichymi faworytami turnieju, Czechosło-

wacją, nie były przypadkowe, i że siat.

karze postarają się w Sofii tatrzeć, nie-

zbyt budujące wrażenie, jakie w tym

samym mieście w czerwcu, pozostawili,
ich koledzy koszykarze.

Oba nasze zespoły żeński i męski,
przeszły przed wyjazdem dwutygodnio-

wy ohóz kondycyjno • treningowy w

Warszawie, pod kierownictwem kpt.

związkowego piłki siatkowej ini. Wir-

szyłły oraz trenera Kłyszejki.

Bezpośrednio przed odjazdem pocią-

gu łapiemy na peronie kierownika ek*pe

dycji, inspektora Maleszewskiego.

— Jakie są szanse naszych drużyn w

Igrzyskach? — pytamy.

— Turniej jest bardzo ciężki, zważyw-

szy, że każda i drużyn gra codziennie

przez
' dni i to w spotkaniach 5-cio ee-

Stanlsław Habwda

No i jak tam było?
„No i... jak tam było?"... pytano. narodowej jedenastki, ale i w czołów

mnie zewsząd po powrocie z Warsza- ce tabeli ligowej, gdzie cztery pierw-
wy. Po raz niewiadomo który moina | sze miejsca należą bezsprzecznie do '

była przekonać się, że ogół nie do-' drużyn krakowskich i śląskich. j

wierzą temu, eo się pisze, lecz czeka! i

na jakieś „tajemnicze sensacje, wvla- j Pozyc ' aŚ1
* ,ka ' "prezentowanego

wiane z bezpośredniej rozmowy. Po-! Ruch 1 ^ ' est Sorsz *
w te)

za tym: „jak tam było" w ustach kra- cŁwUi ^ P02 TM' 1 ^«ovijsko-wislac-
kowian znaczyło to samo cos „jak
spisali się nasi zawodnicy w meczu z

Jugosławią — i „jak tam było" miało

również to samo znaczenie co: jak
tam. będzie?

Przecież mamy w najbliższej per-

kiej, ale... '

JUBILEUSZOWE STRZELANIE

Ruch pokazał w niedzielę na me-

czu z Garbarnią na co go stać! Popis
strzelecki Cieślika i zespołowa współ

spektywie mecz: Śląsk — Kraków, j praca całej drużyny pozostaną na dłu

a 10-ciu z tej jedenastki, która grała; go w pamięci krakowian. Publicz-

w ostatnim meczu międzypaństwo-
:

ność krakowska, złożona z sympaty-

wym w .wspólnym szeregu" grać bę- I ków Cracovii, Garbarni i Wisły była
dzie przeciw sobie. Stawką Wgo me-! tym razem — co n nas nader rzadko

czu będzie zaś nie tylko puchar Ka-1 się zdarza — „solidarna". Pragnęła

łuży, ale także hegemonia w piłkar- ] gorąco zwycięstwa Garbarni, któreby
stwie polskim. W dniu 2 września

staną w szranki piłkac<e^2-ch okrę-
gów, ubiegających się o prymat w

piłkarstwie polskim, co znajduje wy.

r*a nie tylko w osobowym składzie

automatycznie poprawiło sytuację
drużyny ludwinowskiej Ł. szanse na

zdobycia mUrsostwa ligi przez Cra-

covię wzgl. Wisłę. A mimo to tych
kilka tytięcy „solidarnych" widzów

przeszło pod koniec meczu „solidar-

nie" na stronę Ruchu.

Tę „zmianę frontu" może Ruch ce-

nić wyżej aniżeli 2 punkty mistrzow-

skie i pół tuzina zdobytych bramek.

W tym „układzie" nie brano, już za

złe Cieślikowi, że w tak okrutny spo

sób „uczcił" iubileusz 400-go meczu

Jakubika, pakując mu własnonożnie

aż 5 bramek, tj. wszystkie, jakie Ja-

kubik przepuścił, gdyż 6-tą (trzecią
skolei) bramkę ze strzału Alszera prze

puścił rezerwowy Stefaniszyn. Jeśli

się zważy, że doskonały bramkarz

Garbarni w 15-tu innych meczach mi-

strzowskich przepuści! łącznie 26 bra

mek, a w jubileuszowym zmuszono

go do „pobicia rekordu"," to jeszcze

lepiej uwydatni się siła strzelecka

napadu Ruchu, a głównie jego „asa

atutowego" Cieślika.

Cóż dziwić się tedy, że Ślązakom
„zabrakło" gołębi pocztowych, które

oo każdej bramce, zdobytej przez

Ruch szybowały z nad boiska Gar-

barni na śląsk niosąc wiadomość o

stanie meczu. Ni* spodziewano się
'cdnak tylu celnych trafień i zbyt
dojnie szafowano skrzydlatymi po-

słańcami po pierwszych bramkach, to

też przedostatnia i oetatnia bramka,

zdobyte przez Ruch nie zostały już
„zaawizowane". Zwyczaj zawiada-

miania „swoich" za pomocą karte-

czek, przenoszonych przez gołębie

pocztowe ma już dziś długą tradycję,

„Modniejszym" i bardziej odpowiada. ;

jącym duchowi czasu są transmisje

przeprowadzane (za pośrednictwem
telefonu) dla kibiców i sympatyków

zainteresowanych drużyn. Tarnovii

pierwsza taka transmisja » meczu

przeciw Legii w Warszawie „opłaciła

się", przyniosła jej bowiem 2 małp

spodziewane i nader cenne punkty
mistrzowskie. Następne były już mniej i

szczęśliwe. Również pierwsza trans-
'

misja Warty „udała się". Warta

„urwała" punkt Cracovii i — kto wie
—

czy przez to nie pozbawiła ją ty- {
tułu mistrzowskiego. Na meesu War-J

— Cracovia „solidarności" wśród

widzów nie było. Prowadzenie, zdo-

byte przez drużynę poznańską powi*!
tano hucznymi brawami; nie pocho-
dziły one od zwolenników Cracorii.

DOBRA GWIAZDA PRUHY*. j

Vox populi orzekł, że Cracovia j
wraz z odejściem trenera straciła

[ przysłowiowe szczęście. W 2 -ch me- •

1 czach mistrzowskich po odjeździe (

Pruhy, w których przeciwnikami by-

ły obie drużyny poznańskie, zdobyła
Cracovia zaledwie jeden punkt, choć

przeciwnicy nie należeli do najtęż-

szych.

KLUB PRZYSZŁYCH ASÓW

Jest w Krakowie^klub, który nie

bez uzasadnionego powodu nazywa

się „klubem Kotlarczyków", Wyrośli
z niego wielokrotni nasi internacjona-

1

łowię z rekordzistą na tym polu Jó-

zefem Kotlarczykiem (II) na czele. 1

Tenie Kotlarczyk oddaje dziś swoje'
przebogate doświadczenie na usługi
klubu, w którym stawiał pierwsze
kroki na polu piłkarskim, a kt^ry
wychował całą plejadę słynnych pił-

karzy jak: b-cia Jabłońscy, Korbas,
Bartyzel (Cracovia), Jezierski, Kohut

(Wisła), Kret (Podgórze), Bator (Gar-

barnia), Szczurek (Legia, W-wa). Z

dzisiejszej młodej jedenastki „Nadwi-

ślanu", bo o tym klubie właśnie mo-

wa, wybijają się Wolfinger, -jłonek

słynnego zespołu Orląt Krakowskich

i Sarna, debiutujący z powodzeniem
w reprezentacji Międz. Rądy Sportu i

i KF.

Na czele Nadwiślanu stoi nieprzer
wanie od wiel« łaj Mak* rodu Ko

tlarczyków Teofil Kotlarczyk, pełni*

odpowiedzialną funkcję ptrzesa. Nad-

wiślan zdobył wreszcie przy wydat-

nej pomocy Wof. Rady Sport. MRN

oraz protektora swego v-prez . St

DziXlika boisko.

TAK NALEŻY
•2

Sieć boisk sportowych w Krakowi*

jest gęsta; nie ma d*iś dzielnicy
sta, któraby nie była dumną z mniej-

szego czy większego stadionu sporto-

wego, Najgorzej dotąd jest z* Zwie-

rzyńcem . Ale zato w przeciwległe]
dzielnicy miasta, na Grzegórzkach
powstaje stadion sportowy, na które-

go terenie mieścić będzie się rów-

nież... szkoła powszechna! Komitet

budowy stadionu na Grzegorzach z

prez, Pogorzelskim na czele doszedł

do przekonania, że szkoła powszech-
na na Grzegórzkach znajduje się w

miejscu (ul, Żółkiewskiego),'gdzie ma-

ło jest... powietrza dla dziatwy i dą-
żyć będzie do wzniesienia dużego bu-

dynku szkolnego na tereni* stadionu,
a tam słońca i powietrza będzi*
wbród.

To połączeni* szkoły i stadionu

stać się może pierwszym , stopniem

właściwej kultury sportow
'

— Noijaktambyło—i
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Stefęast Si&gsiearrt^e
PRZEGLĄD SPORTOWY Sir. S

Co ecKa nas na bieżni
Szkic sytuacyjny przed

1ATIELU już sportowców polskich
V V loanało goryczy porażki na Igrzy-

skach Bałkańskich. Tak® sama dola cae.

ka przypuszczalnie i lekkoatletów, któ

rzy za kilka dni stan, do walki.

Reprezentanci „królowej sportów" nie

powinni się przejmować naszymi wróż-

lekkoatletów
Szwecji

SZTOKHOLM (Obsl. wł.) . Szwedzi,

którzy na Igrzyskach londyńskich spo-

dziewali się zdobyć znacznie więcej me

dali w lekkoatletyce, zdecydowali się na

energiczne kroki celem podniesienia po-

ziomu tego sportu. Przede wszystkim

powołali Komitet Techniczny w skła-

dzie: Norrby, Lidman, Sandberg i Ejder
feldt (wszystko rluwni sportowcy), któ-

ry ma opracować czteroletni plan pod-
niesienia lekkoatletyki szwedzkiej.

Pierwszym krokiem Komitetu tyła de

cyzja wysłania trzech trenerów szwedz-

kich do USA, gdzie mają studiować me-

tody amerykańskie w sprintach, w sko-

ku wdał, wzwyż i o tyczce oraz w rzu-

cie kulą.

Postanowiono dalej urządzać corocz-

nie zawody ludowe w każdym większym
osiedlu. Zawody te mają być zorganizo-
wane jednocześnie w każdej miejscowo-
ści. Celem zachęcenia Szwedów do licz-

nego udziału w tych zawodach, ustano-

wiono cały szereg wartościowych na-

gród.

Komitet spodziewa się, że zawody lu-

dowe wyłonią szereg nowych talentów.

Może by tak u nas
kolarze wprowadzili
system Szwedów?

SZTOKHOLM (Obsł. wł.). Sukces

Snella (Szwecja), który' nieoczekiwanie

zdobył szosowe mistrzostwo świata dla

amatorów na ostatnich mistrzostwach

w Amsterdamie, nie wywołał w Szw?.cji
zbyt ""wielkiego entuzjazmu. .Głównym

tego powodem jest fakt, że Szwedzi nie

interesują się zbytnio kolarstwem, po-

święcając wielo uwagi lekkoatletyce i

piłce nożnej.

Tymczasem kolarstwo szwedzkie znaj-

duje się na bardzo dobrym poziomie.
W chwili obecnej startuje tam 350 ko-

larzy licencjonowanych. Wśród nich

znajduje się 50 zawodników I-ej klasy,

którzy rozgrywają między sobą walki o

tytuł szosowego mistrza kraju.

Mistrzem zostaje ten, kto w pięciu

wyścigach (dystans: 50, 100, 150, 200 i

250 km) zdobędzie największą ilość

/punktów. System ten ma niewątpliwie

wercg zalet, a przede wszystkim elimi-

nuje zupełnie przypadkowość i tytuł do

stnje się w ręce kolarza najwszechstron-

niejszego. N

bami. Jest to pierwszy start kompletnej
reprezentacji po .wojnie, , debiut prze-

ważnie nie wypada pomyślnie.

DEBIUT W R. 1922
Warto tu przypomnieć kilka szczegó-

łów pierwszego występu polskiej repre-

zentacji w r. 1922. Cytujemy sprawozda-
nie jednego z pism z tego okresu.

„Humor reprezentowała początkowo
tylko Warszawa, bawiąc się wesoło

z dwiema Czeszkami, które wracały
z Gdańska spłukane w polskim mo-

rzu, a jeszcze gruntowniej w sopockiej
ruletce. Następnie z najwybitniejszym
przedstawicielem humoru warszawskie,

go, Habichem, skombinował się Wa-

cek Kuchar i stworzyli parę, wobec

której Mim i Bom (słynni clowni J

wyglądają na przedsiębiorców pogrze-

bowych".

Igrzpk Bałkańskich
walkq lekkoatletów

Wielcy nań nauczyciele lekkoatletyki,
Węgrzy m*ją w swych szeregach nie tyl-
ko •dobywców aiocyeb medali Nemetha

w młocie i Gyarmatli w (koku w dal

kobiet.

Pamiętamy dobrze chyba historię me-

dalu olimpijskiego w 9ztafecie 4 X 100

m. Węgrzy zdobyli brązowy medal, wy-

wieźli gt> do Budapesztu i wtedy
uwzględniono protest U.S .A . Doskonała

czwórka- węgierskich sprinterów Bartka

i Goldovany po 10,6 i Csanyj, Tima po

10,7 w sztafecie osiągnęła 41,6. Goldo-

vany jest groźny i na 400 m — 49,3,
200 m przebiegł już w 21,4.

Z taką sztafetą nie będzie wstyd

przegrać, a można uzyskać b. dobry
rezultat.

Asy atutowe Węgier to Garay — 1500

Tak dojechano do Pragi, gdzie K"3 ^^ ~ ^ 49'64- Ban"
* '

_ fazie... p|,aimi __ 400 m _ 48 6i Zrftwny _ tyc/.
„oczekiwał reprezentację urzędnik na-

szej Ambasady, natomiast nie było ni-

kogo z Czechów. Nie wicdzrc, co zro-

bić ze sobą, zasiedliśmy w restauracji
kolejowej, a prezes Kowalewski udał

się do miasta na poszukiwania".
Reprezentanci ówcześni musieli w 25

osóbnocowaćwsoli9mX9m,urno-
blowanej kilku krzesłami i materacami,
leżącymi berzpośrodnio na podłodze.

Uroizmaiceń jak wadzimy nie brakło.

Równie niemiłe, jak cała wyprawę były

wyniki. Tylko Wacek Kuchar zajął
pierwsze miejsce z rewelacyjnym wyni-
kiem 171,5 w skoku wzwyż.

Pozostałych bito na głowę, choć w ze-

spole byli Indzie, którzy w późniejszych
latach zapisali rię w historii polskiej
lekkoatletyki dość chlubnie.

BEZ ZATOPKA
Wnika o p'ier<w<A.e miejsce w Batkanis-

dzie rozegra się między Czechosłowacją
i Węgrami. Czesi wystąpią bez swego

wielkiego aea Zatnpka. Fenomenalny dłu-

godystansowiec w towarwyi-itkie Diringe-
ra i Horoica będzie w tym parnym czasie

szukał szczęścia w Londynie.

Ale Czesi ma'ą przecież jeszcze dojr

wybitnych zawodników.

Cevojta, Wiin.tr, Krejcar, Fikejs,
T ' :

e-

sewetter, Kulina —

sę w Polsce tąk.eanwj
znani juk i "pogromczynie nafizych pań"
z Sicnerovą, Komarkową, Lomską nA

czele.

ka — 411 i jego rywal Hommonyj — 403.

Ich koledzy mało ustępują asom.

Satnfeta 4 X 400 m biega około 3:20,
w dysku na poziomie Ło.mowakiego znaj-
duje się kilku miotaczy, wśród których
są i tacy weterani jak Renieoz (47,35),
i Kulitay.

Najlepszym z weteranów jest jednak
oazczepnik Varszeghy, mamy z rywali-
zacji ze śp. Lokajskim. Varszegliy zdo-

był w Londynie 3-cie miejsce, rzucając

67,03. W Londynie startował jeszcze je-
den z weteranów, Szilaghy, co prawda
bez powodzenia. Ale jego wynik krajowy
14:50,0 godny jest zazdrości.

W skoku wzwyż Węgrzy mają kilku

zawodników po 185 cm, gorzej jeat
u nich ze skokiem w dal (oczywiście tym

lepiej dla nas).

GROŹNE WĘGIERKI
Węgierki ciekawią na« bardzo ze

względu na niedoszły w ub. roku mecz.

Gyarniati wygra z naszymi paniami
z pewnośeią nie tylko skok w dal. Bie-

gaona80mpŁ12,2.Wskokuwdal

Rakhely skoczyła w tym roku 548, rzym

nie chcemy bynajmniej denerwować na-

szych reprezentantek.

Najmocniejszej naszej obsadzie w dy-
sku Węgierki mogą przCfciwotawić Jóasd-

ne 40,47 i Zeolnai 38,32. Na poziomie
naszych oszrjepiiiezok rzucają Rolioncii

i Regduuszky. \

Sztafeta Węgier osiągnęła w tym roku

50,1. Biegły w niej Mertin — 100 m 12,6
i 200 m — 26,2, Gyarmati — 12,4, Szi-

geti_12,7(100m)i26,5(200m)i
Rakheli — 12,7,

JU GOSŁO WIANKI
TEŻ NIE OD MACOCHY

Sporo krwi napsują naszym zawod-

niczkom Jugosłowianki. Radosavlevic

pchnęła kulą 12,30, a Marinczek 11,99.
Nowakowa musi uważać na Kolodinę,
która legitymuje się skokiem 539.

Wzwyż też nie będzie łotwo, bo Kneiz

minia 117, a Radicz 141. Dobre wyniki
osiągnięto na 800 m: Repów 2:25A

Czanadi 2:29.

Reprezentacja męska jest na dobrym

poziomie. Medalista olimpijski w młocie
— Gubijain ma podporę w osobie Galina

45,97. Dobra para braci znalazła się w

oszczepie. M. Vujacie rzucił 65,36, a je.
go braciszek B. Vujacic tylko 14 cm

mniej. Nie mocna zapomnieć i o Żerja-
lu, który rzucał dyskiem 49, 64.

BIEGACZE NA START
Zatopek nie będzie Martowal, ale sean-

se Kielasa nie wyglądają różowo. Stefa- krajn.

rvovic uranowi! rekord krajowy na

14:53,6, a Szegedin osiągnął 14:55. Oby-
dwaj eą równie groźni na 3000 m. z prze-

szkodami — Stefanovic 9:22,2, Szegedin
9:20,4.

Średnio dystansowcy jugosłowiańscy le-

gitymują się czasami 1:56,6 Gyosaic;
1:58,8. Petrovic.Setkwze południowi nie

są groźni. Ale na 200 m Stefanovie i Ra-

cis mieli po 22,8. 400 m dwu lodzi

przebiegło poniżej 50 eek: Szabałowie—

49,3 i Racis 49,9.

OCENA SKOCZKÓW
Wśród skoczków Szamardic, oeiągsję-

cy o tyczce 390 i Ditnitriewicz 186 wzwyż

są czołowymi zawodnikami.

Adamczyk znajdzie w plcikich groź-

nego rywala w osobie Sipa. 15,1, Fuzio

musi uważać na Buli cza 56,6.

Najlepszy rezultat w kuli osiągnnl Je-

fovic .14^3, a w tró.iskoku Sercvic

14,09.

Prysły nasze nadzieje w sprintach, gdy
Moimi znów rozpoczął starły. Knnl*:.:ja

praska okazała się nietrrońna i Rumun

może zdobyć wiele punktów dla swego

Rumuni mają jeszcze Dragomira 400
• tyczce, Soetera 190 wzwyż, Ludu 400

m pł. — 55,6.
W pozostałych' konkurencjach Rumu-

ni mają takie same szanse jak Polaey. '

Bułgarzy na zeszłorocznych Igrzyskach
Bałkańskich nie spisali się doskonale.

Najlepsze miejsca uayskali wtedy Ta-

kew — 400 m pl. 55,7. Spasow — 5000

m — 15:42,6, Dagurow — tjrójskok—'
14,15. Od tamtego czasu zbyt wielkich

postępów nie zrobili. Albsńczyków ru-

pełnie nie znamy. Możemy więc liczyć,
żo nie będziemy oatatni.

START ADAMCZYKA
Program Igrzysk jest dla nas o tyle

szczęśliwy, ae Adamczyk w. 10-boju
startować będzie w ostatnich, dwu

drrsrh. Pierwszego będzie mógł więc

biegać plotki, a drugiego skakać w dal.

rśisczezfćliwie zestawiono trójbój ko-

biet—100m,kuleiskokwdal.Nie
mamy zawodniczki, która mogłaby osią-
gn-ć przyzwoite wyniki w tych konku-

rencjach. "•

Marsz partyzancki odbędzie się poza

konkursem. Maratonu natomiast nie bę-

dzie, czego najbardziej żałuje nasz

mis:rz Głuszci.

Punktacja Igrzysk będzie następująca
6 — lw konkurencjach indywidual-
nych, sztafety 1 10-bój podwójnie.

Harai Ifiofłnaan

eSow
zaobserwowane na Igrzyskach Związków Zawodowych

Od Karola Hoffmana, wielokrot-

nego mistrza i reprezentanta Polski

w skokach, a obecnie wykładowcy
w Studium (FF na Uniwersytecie
Poznańskim, otrzymaliśmy artykuł,
w którym b. olimpijczyk zwraca u•

wagę na liczne błędy popełniane na.

wet przez czołowych lekkoatletów

Polski. Uwagi znanego zaivodnika

przyczynić się powinny do teyplenia-
nia wad i ostrzec przed przyswaja•
niem ich młodzieży. Red.

Igrzyska • Związków Zawodowych wy

kazały, że nie brak nam dobrego mate-

riału i talentów. Zdawałoby się więc, że

o przyszłość polskiej lekkoatletyki mo-

Jui dziś rozpoczqc poszukiwania
przyszłych polskich olimpijczyków

DEAN
CROMWELL — naczelny tre-

ner lekkoatletów amerykańskich
zapytany przez dziennikarzy skąd bierze

się tak zdecydowana przewaga ich zawod-

ników w lekkoatletyce mędiiej —

w któ-

rej zdobyli nie mniej niż 12 złotych
medali — odpowiedział:

„Drogu do wielkich sukcesów — jest
prosta, choć bardzo długa.

Szkolimy przede wszystkim narybek.

olaini piłkarza
stolicy

Po letniej przerwie plkarza Warszawy j ny ZRSS). Roigorztje znów tradycyjna
wyruszają już w nadchodzącą niedztalq już walka Nowakowski — Niewiadomski,
w bó) o mistrzostwo WOZPN-u na | Poprzednio kończyło sią załagodzeniem
rok 1948/49. I sporu i pogodzeniem slą obu łtron. A jak

Nadzwyczajno walne zebrania WOZPN j bądzio 11-togo września?

odbędzie się 11 WrzeSnia o godz. 14.30 I

17-ej w drugim terminie w sali Kontaren- ]
cyjnej PZPN (Al. Stalina 22). Celem zebra-

nia ma być wybór przewodniczącego
oraz członków Wydziału Gier i Dyscypliny.
WG i D WOZPN został rozwiązany. Zastę-
pował go na razie -komisarz z ramienia

PZPN —

p . Betlejewski.

Nio wszyscy znają powód zatargu. Po-

staramy sią ao przypomnieć w grubszych
zarysach.

Byli w WOZPN ludzie, którzy chętniej
widziałyby w II lidze warszawską Syreną,
niż Bzurę z Chodakowa. Cicha wojna za-

kończyła się zwycięstwom WG I D —

0ZU "

ra została mistrzem Warszawy. W kontr-

ataku Wydział wystąpił z wnioskiem we-

ryfikacji wszystkich spotkań mistrzowskich

Syreny I Pogoni (Grodzisk), jako walko-

wery na korzyść przeciwników, za brak

drużyn juniorów. Uchwala Wydziału po-

wędrowała do Zarządu WOZPN. gdzie zo-

stała ostatecznie przegłosowana I zatwier-

dzona. Decyzja miała być ogłoszona w

komunikacie. W ostatniej chwili, ktoś do-

patrzy! się Jednak w niej niezgodności
z przepisami i wiadomość została wstrzy-

mana, a odpis powądrował do WG I D

OZPN. W konsekwencji przyszło zarzą-

dzenie rozwiązania dotychczasowego
WG1D.

I dopiero t«raz rozpoczęła sią cicha

wojna, której epilog, odbędzie się na

Walnym zebraniu.

Ciekawe, że jak nas intoimują, według
projektu Zarządu WOZPN do^ nowego

WG I D wsjds wszyscy dotychczasowi
członkowie prócz Dolldy l Rybałtowskle
go Majł Ich zastąpić Gandys ' Janicki

Wygląda więc na to, te tylko cl dwaj
ponostJj odopowiedzlolność za dotychcza-
sową' pracę. Czy nie dziwno?

Wydaje tlę, że na Zebraniu wlękizoić
glosujących stanie po stronie WG I D

(kluby ki. A ;czę5clowo B; oraz cały daw-

Rozgrywki finałowa w poszczegól-
nych klasach, zostay Już zakończone. Brak

jeszcze weryfikacji lecz awansować praw

dopodobnlo będą:

do klasy I: Wilanów, Jedwabnik (Mila-
nówek), Płomień (Błonie) I warszawski.

Start.

dając młodzieży dobre podstawy tech-

niczne od samego początku. Każde dziec.

ko cieszy się z biegania, skakania i rzu-

cania. Zainteresowanie się tymi dziedzi-

nami młodzieży stairamy sę podtrzymać,
wyławiając najlepszy materiał o odpo-
wiednich warunkach fizycznych i kieru-

jąc go na odpowiednią drogę i d?o wła-

ściwej konkurencji.

Mamy do poszczególnych dyscyplin

ku możnuhy przeprowadzić zawody lek

koatletyczne^jw kilku zasadniozych kon-

kurencjach jak: 100 m., 1500 m., w dal,
wzwyż, pchnięcie kulą, które nie wyma-

gają ffliecjalnych grodków i spnzętu.

ISajlepszych i nojbairdaiej obiecujących
2 tych zawodpw należałoby wyelimino-
wać i zebrać na kilkudniowe przeszko-
lenie.

Wydaje się konieczne zorganizowanie
sportowych doskonałych instruktorów pierwszych mistrzostw Pobici juniorów,
i trenerów oraz bardz» bogaty program Szczególnie dobrze utalentowanymi wair-

sportowy w szkołach i uczelniach, ekijd to by się dalej zaopiekować, zbierając
w pierwszym rzpdziie czerpiemy mate- i i^h od cz.nsu do czasu (w wakacje) na

riał na przyszłych mistrzów olimpijskich. !kilkudniowe kursy względnie wysyłając
Gdy znajdrziemy zawodników predy- do -ich w tf-ren odpowiednich instruk-

stynowanych na rekordzistów — nic tyl- 'torów,
ko światowych, ale uczclni c.zv stanu, —

wtedy nic pozostaje już nic innego, jak DZIAŁACZE NA FRONT
tylko pracować i pracować pod okiem ' Ji<i VoUta diu!ra j *~TMku ^ ludaie '

dobrych trenerów". j którzy mogliby oddać znaczne usługi
Tosa główne — zdaniem Cromwella-

w

wyławianiu wlotów - ale Związek
punkty, dla których Amerykn góruje nltd | Lekkoatl«yc«r nie stan się o ścisłe

Storą Europa j nawięzamie z nimi kontaktu. Czynnik
społeczny może tu B(lzaałać b. dużo —

do klasy A: żyrardowianka. Drugi lina-

lista Okęcia rozegra kwalifikacyjne spot-
kania z Ruchem (Piaseczno) w dniach 5 >

12 września. Zwycięzca znajdzie się w

klasie A. pokonany w B.

Rozkład Jazdy n« najbliższą niedzie-

lę (5 wrzsinla):

Klasa A: Mnrymont — łyrardowlanka
(ul. Potocka), Polonia Ib — Pogoń (ul.
Konwiktorska). KSS — Gwardia (dawn.
Grochów) na boisku przy ul. 11-go Listo-

pada. Znicz — Legia Ib w Pruszkowie.

Syrena odpoczywa. Plfrwszy meez kwali-

fikacyjny Ruch - Okęcie odbędzie się tr

Piasecznie. Początek wszystkich spotkań
o godz. 17 -tej. Również w niedzielą od-

będą «lę pierwsze mecze w klasach

BIC. >

się na zawodni-

- Jeśli chcemy * tego^ryeiągnąć peiwien
vTMosek i odegrać większą rolę na na-

stępnych Igrzyskach, t® odpowiednie
przygotowania do nich należy rozpocząć

natychmiast niie czekając do roku 1951

± Grad kar posypał
ków- 12 miesięcy dyskwailikacji oraz po-

piastowania funkcji ka-zbawlenie praw .

pltana drużyny na okres 2 lat: Ustopadzkl
(Mirków) oraz Grynezel (Targówek -

WYZYSKAĆ OKAZJĘ
Dziś żyją w*z>"6cy jeszcze |K>d wraże-

niem ostatnich Igrzysk. I ta zaułtereeo-

wanie się acerokich mas należałoby
umiejętnie wykorzystać. Rozglądnąć cię
trzeba za młodymi talentami, wyławia-

jąc je w masowych imprezach, organizo-
wanych w ealej Polsce pod ha«łem „Szu-

kamy Olimpijczyków".
W każdej gminie w każdym miastecz-

NAPRZÓD (BRWINÓW) — POOOŃ (ttRODZ.)
2:1 (1:1)

Sensacyjna zwycięstwo B-klłsowego ze-

społu nad czołową drużyną kl. A Okrę-
gu Warszawskiego. Mecz odbył się na

boisku w Brwinowie. Dzięki Indolencji
strzałowej napastników Naprzodu wynik

Naprzód nie wykorzy
Kierownik sekcji Targówek — był bardzo niski.

Osiedl* - f Tlskwalillkacii oraz 2 la- stał 2 karnych. Pogoń zagrała bardzo

ta pozbawienia praw na sprawowanie
funkcji kierownika, t miesięcy dyskw.im-
kacji: Biela (Mirków). Ziółkowski, Oktaba

(SKS) I Nowicki (Ruch). 4 miesiące: Kru-

piński (Mirków). *ak (Grochów). .12 ty-

godni: Orłowski (Sparta) I Klslelewlcz

(Ursus). 6 tygodni: Radomski (Mirków).
2 miesiące: Ziółkowski (Huragan). 2 ty-

godnje: Kazubek (Jedność). Piaskowski

(Ursus). Surową naganą ukarał p. Betle-

jewski Morenca (Okęcie).

trzeba umieć jednak do niego podejść.
Moae należałoby wiprowadzić specjalne

nagrody ozy odznaczenia n óostsrczcfrtie

ir riowi naezemu nowych tiŁ

JEDNĄ DROGĄ
Chcąc dojść do najlepneych wyników

w pracy należałoby na specjalnym kur-

sie unifikacyjnym ustalić metody pracy

dla trenerów i instruktorów, według któ.

rych nauesać oni będą odpowiednich sty-
lów na terenie całej Polski. Tylko sy-

stematyczna, ujednolicona praca
— do-

prowadza do wyników.

Doskonaleniem formy elity zawodni-

ków zająć się muszą trenerzy, którzy
dadzą gwarancję poprawy wyników.

Do pomocy w akcji wyszkoleniowej
naleay użyć fiłmów, na których obser-

wować można każdy ruch jak najdokład-
niej. Również wskazanym byłoby filmo-

wanie naszych mistrzów w akcji,, ażeby
przekonać się o ich błędach tcchnicz-

żerny być spokojni. Ale by do tego do-

szło n;Jeży naszych zawodników dużo

uczyć. Rażące błędy dadzą się usunyć,
trzeba tylko nad tym uczciwie popraco-

wać.

Sprinterzy wykazuję absolutny brak u-

miejetnoici tzw. brania taśmy. Wszyscy
bez wyjątku przebiegali metę w takj^j
po-zycji jak w polowe trasy. Nikt nie

stosówal rzutu na taśmę. Polega on na

tym, że w czasie ostatniego kroku prze-

nosi się energicznym ruchem rAmiioma

bokiean w tył, co w efekcie daje znacz-

ne pochylenie ciała i wysunięcie klatki

piersiowej w przód. Dzięki takiemu rzu

towi (broń Boże skok) rekordzista Pol-

ski E. Trojanowski wygrywał niejedno-
krotnie „sellcę" z zawodnikami, którzy

prowadzili przed nim o pół metra.

Szymoszek jest niewątpliwie utalento-

wanym sprinterem. Musi jednak popra-

cować nad wzmocnieniem mięśni brzusz-

nych oraz zginaozy stawu biodrowego,
ponieważ w czasie biegu zbyt nisko uno-

si kolano nogi wyfcrocznej.

Biegi sztafetowe tak pań jak i panów

zasługiwały o tyle na uwagę, że raz jesz-
cze pokazały jak nie należy zmieniać

pałeczki.
W biegoch krótkich pań wyróżniła się

obok Hejduckicj Gębolisówna, sprinter-
<ka o doskonałych warunkach fizycznych
i dniej wytrzymałości. Jej specjalności:;
wydają się być raczej sprinty przedłu-
żone. Do 100 metrów bruk jej szybkiej

reakcji na starcie.

Bieg 800 m powinien ziniknąć z pro-"
gromu konkurencji kobiecych, gdyż wy-

maga zbyt Vielf wyisilku od organizmu
kobiet, najczęściej do tego nieprzygoto-
wanego. Stan, w jakim większość zawód

mśezc-k kończyła bieg był pewnego rodz:i.

ju przestrogą. Prayczynaa się on do an-

typropagandy lekkoatletyki, jako spertu

dla zdrowia. Zresztą w tej sprawie po-

winni wypowiedzieć się specjaliści le-

karze.

W skoku w dal część zawodniczek i

zawodników skakała rzekomo stylem
piersiowym („aniołkiem"). W rzeczywi-
stości styl Gębołisówny, Nowakowej,

Gbuikówny i Adamczyka ma niewiele

cech właaciwycii stylowi piersiowemu.—

Ciekawe jest, jak to się rtało, że wszyscy

wymienieni popełniają ten sasn błąd: w

czasie lotu u wszystkich można zauwa-

żyć wyraźny moment nie harmonijnej
pracy kończyn górnych i dolnych. W po-

prwwinie wykonanym „aniołku" tzkiego
momentu być nie powinno. Najgorszy
stylowo był Kiszka, nieźle wypadł Kuź-

trunki.

j£wyc

wszystkich liniach. Bramki ido- "Jch, których niekiedy nie dostrzeże sięsłabo we

byli dla Naprzodu Gzyra I Walczak, dla

pokonanych Kozłowski.

Wyróżnili się z Naprzodu bramkarz Lipa,
Gzyra I Walczak, w Pogoni bramkarz Wa-

gielnickl I Soprok I.

W przodmeczu rozorw wygrała- Pogoń
6:2 (4:1). Bramki zdobyli Kowalski (3),
Dolewski, Prus I Pac po 1; dla pokona-

I nych Golędzinowskl (2). Widzów około

-000.

bez pomocy filmu wyświetlanego w zwol-

nionym tempie.
Jeśli poza tym okręgi staną na odpo-

wiednim poziomie organizacyjnym i je-
śli zawodnikom dostarczą wiele poważ-

nych imprez, to wtedy wczytowe wyniki
nasze poj^-n-vig się znacmie.

Mgr St. Zakrzewski

Jubileusz
Yacht Klubu Wlkp.

Yacht - Klub Wielkopolski obchodzi

5 września br. uroczyście święto swege

lS-letniego istnienia.

Gdy przed wybuchem wojny klub po>
siadał około 60-ciu członków, to obec

nie jest ich już 180-ciu, mimo powsta

nia w międzyczasie w Kiekrzu całego

szeregu nowych bratnich organizacji ie

glarskich, jak ZWM, Klub Sportowy
„Lechia", Klub Sport. Pocztowców, a

ostatnio nowego Yacht - Klubu „Lig-
Mor".

Wzrost liczebności członków zawdzię-
czać należy nad wyraz .demokratyczne-
mu podejściu .Zarządu Yacht - Kluba

Wlkp. do akcji werbunkowej, gdyż kie-

rownictwo docenia każdego miłośnika

tego pięknego sportu wodnego bez róż-

nicy na jogo zawód i 6tanowisko spo-

łeczne. ,

Piłkarza lęczuł łpóltfiUlciego Kt po-

wrócili Już z obozów -kondycyjnych I przy-

stąpili do Intensywnego treningu

iwycięzca ekoku wzwyż Zwoliński dy-
sponuje dobrym o-ilbiciem, nie wie jed-
nak o tym, że na miękkiej skoczni trze-

ba brać nieco- szybszy rozbieg. Wydaje
się nadto, że za stosów .".siie czystego sty-

lu grzbietowego z rozbiegiem z boku i

ładowaniem na nogę odbijając.
1

; zamiast

przekręcania się w prawo po przejściu
nad poprcecarką, przytńosłeby Zwoliń-

skiemu poprawę o conajmniej 5 em. —

Kuźmicki podczas lotu nie dołączał tt-

giętej nogi odbijającej do nogi wyma-

chowej i traeił na tym snacznie. Łodzia-

nin musi jeszcze pamiętać, że skakać

wzwyż należy w normalnych półbutach
z kolcami, a nie w butoch wysokich,
ztnniejsKających obszerność ruchu w sta-

wie skokowym. Adamczyk zbył długo
po odbiciu utrzymuje pionowe ustawie-

nie ciała. Powinien wcześniej rozpocząć
kłaść eię w lewo poziomo do poprze-

czki.

Wśród pań zabłysnęła talentem Pan-

kówtia. Musi tylko nauczać się skakać

dłuższego i wymierzonego rozbiegu,
bo skioząc z miejsca rekordów nie tt-

ryska. Wszystkie na^ze panie skaczą
w»wya z pionowo ustawionym nad po-

przeczką tułowiem lub nawet z pochyło-
nicm w przód.

Wśród trójskoczków widać zbyt długi
drugi krok, po którym traci się. pęd i

nie można wykonać poprawnie trzeciego
kroku, który winien być normalnym
skokiem w dal. Wielkim talentem jest
w tej konkurencji bydgoszczanin Wajn-
berg,~ który musi jednak skończyć »e

szczypiomiokiem i piłką nożną, jeśli po-

ważnie myśli o lekkoatletyce. Piłka no-

żna i szczypiorniak poza możliwością
niepotrzebnych kontuzji wpływają zna-

cznie na stępienie reakcji i zmniejszają
szybkość tek bardzo ważną w tirójskoku.

Łomowcki wykazał duże braki stylo-,
we. W kuli po doikoku odstawiał zbyt
daleko w bok lewą nogę, tak że brała

ótia tylko nieznaczny udział w- pracy wy-

prosłnej. Stąd wszystkie rzuty szły w le-

wo. Dyskiem rzucał Łomowski za nisko

zbyt skrętowe. Gdy będzie pamiętał, że

trzeba rzucać przede wszystkim z prawej
nogi, rekord Polski może być jeszcze
poprawiony. Adamczyk w kuli po dosko-

ku zatrzymuje »ię i przechylając głowę
w lewo, pociąga również w tę stronę ca-

ły tułów.

W rzucie oszczepem, mający wielkie

możliwości Gburczyk stylowo zep»uł się.
Po wyrzucie oszćzcp leci w prawo, mia-

tacz zaś przechyla się w lewo bez prze-

kazania oanszepowi możliwie całej ener-.

gii dała.

Wsjsówna ma kolosalne błędy, zwłasz-

cza w czasie postawy wyrzutnej (lewa

noga zamiast o stopę w tył. znajduje się
przed rtopą prawą). Wujsówna jeszcze
„we <nie" mogłaby rzucać ponad 40 m,

jeśli wyeliminuje te błędy. W tej chwili

wśród djłkobolek najlepsza jest stylowo
*\>brzaóska. '
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Na trzech frontach przeciw Wągrom
Dobra okazja nie będzie należycie wyzyskana

TRZY mecze z Węgrami w ciągu dwu dni — pomysł zapełnić dobry.
Szkoda tylko, że wyskoczył oo niemal w ostatniej chwili. W przeciwnym
wypadku być może/ że przygotowania czynione pod ich aspektem wypad,

ły by nieco inaczej. Dziś nie da się już właściwie wiele zrobić. Trzeba bę-
dzie znów improwizować i rzeczywista, wartość «dej tej „trójpoetaeśowej"
imprezy będzie mniejsza, niż mogła by nią być. Nie chodzi nawet • —

trzy klęski, jakie zarysowują się na horyzoncie, lecz o niewyzyskaną ssaa

se odpowiedniego przygotowania kadry reprezentacyjnej, którą rozciągnę-
libyśmy chętnie na dwudziesta kilku graczy plus narybek

Do meczów, które odbędą się 18 — ~~ ~-

bm. w Lodzi (Orlęta — Źrebaki) i 19 je coprawda w piłkarstwie stara za-

bm. w Warszawie oraz Budapeszcie sć da, że drużyny zwycięskiej nie na-

(Reprezentacja I ,i II) przywiązywali- leży zmieniać, nawet gdyby wydawa-

byśmy wielką wagę, gdyby znalazły ło się, że istnieją lepsze koncepcje,
się one w kalendarzyku iuż z począt- jednak: po pierwsze drużyna nasza

kiem bieżącego roku. Wówczas poli- nif była zwycięska, a po drugie kto

tyka ustalenia reprezentacji była by patrzył trzeźwo i nie starał się oszu-

z miejsca odpowiednio dostosowana k:wać samego siebie ten widział, że

do zadań, jakie nas oczekiwały. Nie- reprezentacja nasza kuleje.
stety, możemy sobie dzisiaj już po-

wiedzieć, że gdy chodzi o klasę repre

rancję uzyskania w turnieju bałkań-

skim przynajmniej środkowej pozycji.

KWESTIA TAKTYKI

Szermierze znają tego rodzaju tak-

tykę. W turnieju przy spotkaniu z

przeciwnikami, z którymi nie" ma naj-
mniejszych widoków wysuwają słab-

szą srablę czy szpadę, by silniej
zarezerwować do walki, w której ist-

nieje prawdopodobieństwo zdobycia
punktu. Porównanie nie jest może

całkowicie trafne o tyle, że nie pro-

ponujemy wstawianie graczy słab-

szych (to nie miało by sensu), ale wy-

pióbowanie na niepewnych pozycjach
zawedników innych, o których przy-

puszczamy. że dadzą sobie conajmniej
tik debrze radę, jak ci, których trzy-

ma się kurczowo nasz selekcjoner.
Kięskę z Węgrami, reprezentają-

najwyższy na Kon-

tynencie poziom piłkarski, nikt nie

W obecnej chwili jest najwyższy

>as, by ją jako tako podeprzeć i kto J c»<ai w tej chwili

zentacyjną, rok obecny został właś- wic czy nie znaleźć rozwiązania, któ

eiwie zmarnowany. Mieliśmy wpraw- re dawało by gwarancję na dłuższą weźmie tragicznie, natomiast nie ma

dzie i mamy jeszcze przed sobą wiel. metę. A dlatego dzisiaj, że szanse w żadnych powodów, dla których mieli-

k'ą ilość imprez międzypaństwowych,
ale nie mamy już możliwości odpowie
dniego wyćwiczenia kadr.

ZMARNOWANA OKAZJA

Z początkiem roku zwracaliśmy u-

wagę na konieczność skompletowania
dwu zespołów reprezentacyjnych o

stosunkowo elastycznym składzie i

przygotowanie dla nich odpowiednich
partnerów sparringowych. Gdyby tak

się stało, mielibyśmy zapewne mniej

kłopotu z zestawieniem dwu teamów,
które by w przybliżeniu odpowiadały
prawdziwym naszym możliwościom.

Dziś sprawa jest o tyle rozwiązana,
że nie pozostanie nic innego jak im-

prowizować. Debrze było by, gdyby
przynajmniej kapitan sportowy miał

odwagę do tej improwizacji! Niestety,
jak orientujemy się z różnych mel-

dunków, ostatnie spotkania kapitano-
wi PZPN nic nie powiedziały. Trzy-
ma się on kurczowo jednej koncepcji,
mimo że nie zdała ona egzaminu, a

c- ważniejsze — nie otwiera żadnej
przyszłości!
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WĘGRY • 0:0 9:0 2:13511:1

JUGOSŁAWIA • 0:0 1:0 3:1 35 4:1

ALBANIA 0:0 00 • 34 1:0

RUMUNIA 09 01• 3:22:1445:13

POLSKA 0:1 •1:13:133 4:3

BUŁGARIA 1:3 2:31:1•1:0 43 5:7

CSR I;2 1:2130:1m40 3:8

Trener PZPN Wacław Kuchar wspo-}
minął kiedyś, że posiada szfcreg graczy. _

Wydaje nam się, że w tym wypadku na

leżało' by zasięgnąć i jego zdania, gdyż
wędruje on więcej po kraju i zha rów-

nież tereny poza Śląskiem i Krakowem.

Przy okazji przypominamy, ie istnie-

je jeszcze Warta, która ostatnio podciąg-

nęła się, istnieje ZZK. Szkoda wielka,
że nie śtało się tak, jak było ta niegdyś
w planie, tj., że nie udało się sprowa-

dzić do Polski jakiejś silnej drużyny
zagranicznej, która przeegzaminowała

by różne nasze składy kombinowane. W

W tym wypadku mielibyśmy bardziej
konkretny materiał pod ręką. Przy oka-

zji należało by się zastanowić, cay z

reprezentacją B do Budapesztu nie po-

winien by pojechać kapitan PZPN. Tn

na miejscu w Warszawie będrie sporo

ludzi, którzy będą mogli zająć się dru-

żyną, natomiast w Budapeeeeie potraeb-
na będzie jednak doświadczona - ręka i

oko, które uchwyciło by ewentualne

braki i w miarę możności, uradziła im.

ŁATWIEJ Z ORLĘTAMI
Lepiej ma się sprawa, gdy chodzi •

tzw. Orląt. Tutaj mamy komisję trzech

złożoną z mgr. Jesionki, pp. Forysia i

Kuncewicza. Znają oni dobrze chłopa-
ków, których mają do dyspozycji, a po-

za tym organizują sobie dwa mecze 3par-
ringowe 11 i 12 bm. w Krakowie, pray

czym partnerem będą ligowe dinijnj
Krakowa. Spodziewamy się, ae tan więc
narodzi się skład stosunkowo najlepiej
zmontowany, eo - nie znaczy, że liczymy
już w Łodzi na sukces. Nie znamy prze-

de wszystkim „Źrebaków" węgierskich,
nie wiemy, jakie są ich możliwości.

Przypuszczamy jednak, że mają oni za-

pewne więcej okazji do wypróbowania
swych sił i być może więcej rutyny me-

czowej.
W każdym razie mecz łódzki pozwoli

nam zorientować się, jak ma się spra-

wa z naszym narybkiem piłkarskim.
Jest to zagadnienie bardzo ważne, gdyż
przypominamy, że oprócz normalnego
programu międzynarodowego czekają
nas w roku przyszłym rozgrywki elimi-meczu z Węgrami są minimalne, nie byśnrv np. przegrać z Rumunami. Dla

. . -.
ma ^S 0

w-elkiego niebezpieczeń- tego też ustawianie składów na 19 naeyjne przed mistrzostwami świata w

Do tej pory nie znamy oficialnego stwa, ani zbytniego ryzyka, gdyby bm musi i powinno nastąpić tylko piłkarstwie. Dobrze będzie, jeśli PZPN

składu przeciw Węgrom A. Znaki na zdecydowano się na pewne przegru- Fji tego rodzaju kątem widzenia. • przypomni sobie o tym w porę!
ziemi pozwalają jednak przypuszczać, piania, które pozwoliły by nam ru-

zv nie będzie wielkich zmian w skla- szyć d0 nas{?pne„-0 meCzu z Rumu-

dzie, który widzieliśmy 25 ub. miesią- nią już z pewnynli skrystalizowanym
ca na stadionie w Warszawie. IstiOfc- składem, dającym mniej więcej gwa-

Kraków czy Slqsk
Końcowa walka o puchai Kałuży

W dniu 2 września odbędzie się spot- ]
kanie piłkarskie o puchar Kałuży Ślą^c—
Kraków. Dla Ślęi&a będzie to pierwszy
tegoroczny występ w grach o puchar, dla

Krakowa przedostatni. Spotkanie ma dla

oJ>u zespołów bardzo wielkie znaczenie,
zdecydować bowiem może o ostatecznym
układzie tabeli. Prowadza na razie Kro-

ków, ale Śląsk ma do rozegrania jeszcze
4 mecze, a Kraków tylko dwa. Finisz

Śląska może więc pnzyraeśc rau pierwszą
lokatę, pod warunkiem oczywiście, że

zainkasuje w czekających go spotkaniach
maksymalną ilość punktów.

W chwili obecnej tabelka gier przed-
stawia się następująco:

gier pkt.
1) Kraków

2) Warszawa

3) Poznań

4) Łódź

5) Śląsk

et. br.

23:13

15:13

14:20

9:13

11:13

Fi zejdźmy do reprezentacji w 1.;

Jest rzeczą zrozumiałą, że należy ro- !

zeirzeć się za środkowym napastn. - 1

ki em l, pewnych stron słyszeliśmy,'
że kapitan sportowy myśli o Grunfe-

rze . . , ..'•

Giuner? — owszem może być, alt j
narazić chyba w reprezentacji B. Gdy
eh- dzi natomiast o zespół pierwszv,
to uydaje nam się, że w tej chwili'

me ma innego rozwązania, jak prze-

sun
:

ecp. na środek Cieślika. Będzie
on ZŁWSze conajmniej tak dobry, iak

każdy irny z „zawodowych" środko-

wych rópastników.

C) dc wyboru łącznika na miejcie
C:i;śi kći to odpowiedź da może spot-

się do II-ej Ligi. Po zakończę-
kani

- Kraków — Śląsk W każdym
niu rozgrywek w grupie III-ej tytuł

raz e

istnieją tu już pewne wyraźniej
mistrza grupy przypadł Radomiakowi, a

sze

możliwości, gdyż Gracza można

do II-ej Ligi awansowały Ostrovia i
w

razie czego przestawić na lewo.

Gwardia ze Szczecina. Polonia zajmo- Wracamy też do obrońców. Chcemy
wała ostatnie miejsce. wreszcie na pożyci'" tei zobaczyć gra-

Tymczasem świdniczanie wyszperali
C
~Y rosłych i szybkich, gdyż inaczej

informację, że w barwach Gwardii na przy pierwszej okazji doczekamy się
meczu w dniu 8 sierpnia, w którym Po- znów katastrofy,
lonia uległa szczeniakom, grał nie- jjjjjjqj GARNITUR

uprawniony piłkarz Sosnowski, występu- _
.....

jący pod nazwis kiem Stefanika. !,
/1

t
e8taw,en " dr»S'<M reprezentacji by-

Wniesiono oczywiście protest i w re-
hj wielre in

«"^ując,, gdyby

T. M.

-ruipnese » ulecza piłki koszynowej o Trdstrzcstieo ^parteJdady. i/tul

mistnsa zdobyła po reskiej umlce drużyna Mangirys bijąc w fir.cla zespó? Jitroi-

iel" z Moskwy

Polonia Sw.
w II-ej Lidze

A JEDNAK Polonia świdnicka dosta-

ła si<

szczególnego ciężaru gatunkowego
Już tylko 9 rund zostało ligowcom Wisła będzie więc miała szanse na łat-

do zakończenia rozgrywek, a sytuacja we stosunkowo zdobycie 2 pkt.
w tabeli, zarówno w jej szczytach, jak Garbarnia przegrała z Ruchem 2:6.

i na szarym końcu, przedstawia się Ile przegra z Legią? Wojskowi docho-

Z pięciu reprezentacji najwięcej szans

na pierwsze miejsce mają piłkarze Kra-

kowa i Śląska.' Warszawa, zajmująca
chwilowo drugą lokatę, mogłaby się na

niej utrzymać tylko w wypadku poko-
nania W swym ostatnim meczu Ślęska.
Nie będzie to jednak łatwe.

Mecz Śląsk — Kraków będzie stał

przede wszystkim pod hasłem rewanżu cześnie Igrzyska Związków Zawodowych,
za sromotną klęskę jaką poniósł Ślą&
w roku ubiegłym, kiedy to Kraków

zszedł z boiska jako zwycięzca i to w sto-

sunku 5:1. 'Sądzimy, że tym razem ślą-
scy wybrańcy kapitana Alfusa wyjdą na

bo' ko z mocnym postanowieniem uzy-

skania decydującego zwycięstwa.

zultacie WG i D PZPN przyznał Polo-

nii walkower 3:0 i 2 pkt. Walkower

ten zmienił układ tabeli i w miejsce,
Gwardii wchodzi do II-ej Ligi Polonia.

ZMIANA TERMINU

Mecz o wejście do I-ej Ligi między
Szombierkami i Skrą przełożony został

na dzień 17.10. Spotkanie to wyznaczo-

ne było ną dzień 22.8, przełożono je je-
dnak z uwagi na odbywające się jedno-

CZĘSTOCHOWA
Doskonale radzi sobie WZKS Często-

chowianka, klub B-klasowy, który przed
niedawnym czasem otworzył własne boi-
sko w dzielnicy Ostatni Grosz, a obecnie

przystępuje kosztem pół miliona złotych
do betonowego ogrodzenia tego boiska.

•ję Ritat,' b. gracz lwowskich Czarnych
zamieszkuje obecnie w Wieluniu, gdzie
trenuje tamtejszych piłkarzy Gwardii.

Jedenastka Elektrodynu przy fabryce
latarek elektrycznych zdobyła awans do
kl. B; jedenastką tą opiekuje się b.
obrońca Polonii warszawskiej i Pogoni
Katowice, a obecnie Skry — Grolik.

•ję Dla spopularyzowania pośród dzi-
kich motocyklistów sportu motocyklowe-
go CTC i M ogłosiło Raid dla niestowa-

rzyszonyeh, uzależniając Jego termin od

naply«u zgłoszeń.

Tu mówi
Acicfom

Na tarza iuilowym „Broni" rozegrane

zostały dfera trójmecze motocyklowe. W

pierwszym — zwyciężył zespól Moto-Klub
Rawicz 24 pkt. przed „Legią" 15 i Okę-
ciem 12 pkt.

Drugi trój mecz przyniósł zwycięstwo
motocyklistom , Legii" 1 pkt. przed Okę-
ciem 4 i „Bronią" 4 pkt.

Najlepszy czas dnia uzyskał Siekalski

(Rawicz) 1:43,» .

W aiadzialę, S-go wnaiaia rozpoczną

się rozgrywki o mistrzoswo klasy A pod
okręgu p. n .

poprzedziły ją jakiekolwiek przygotowa-
nia o kilka miesięry wstecz. Niestety —

i tu już nie winiiny kapitana sportowe-
?o — nikt jakoś o tym konkretnie nie

pomyślał. P . Alfus zrobił może o tyle

źle, że nie otrzymawszy na pierwszy
swój apel meldunków od kapitanów
okręgowych, nie interweniował energicz
niej. W każdym razie stało się, i dziś

ustawienie drugiej reprezentacji odbę-
dzie się tak „jak Bóg da".

Słyszeliśmy o jakiejś koncepcji, od

której uszy puchną. Przecież U druga
reprezentacja nie może przypominać re-

zerw drużyn klubowych, które są prze-

ważnie składnicą starych mebli.. Chce-

my w reprezentacji B widzieć graczy

nie tych, którzy już kiedyś byli i zo-

stali przekazani do lamusa, ale tych,
których zadawało by się, że można użyć,

tylkoTM budzą one jeszcze u kapitana
sportowego pewne hamulce. Dlatego tei

wspomnieliśmy o Grunerze, możemy

zgodzić się na Łącza, Gędłka, Millera

itp., ale nie na repów z roku 1945!

WKU — POLONIA 4:1

W mistrzostwach bierze w i GRUDZIĄDZ — Rozegrany w ub. nie-

tym roku szeit drużyn: z Radomia RKS
„Czarni" i „Broń", z Pionek, „Proch", z

Białobrzeg „Pilica", oraz Iłżecki KS Fa-

worytem jest zeszłoroczny wicemistrz RKS.

Znany plkarz pierwszej drużyny „Broni"
Czaplicki został usunięty z klubu za no-

toryczne nadużywanie alkoholu I awan-

tury wyczyniane po pijanemu.
latni tumtcl tanlia ilalawaga o puchar

przechodni radomskiego okr. TS zakoń-

czył tią zwycięstwem RKS-u 3 pkt. przed
pierwszą drużyną „Iccha" — 2 pkt. „Czar-
nymi" — 1pktI..Lechem"II —8pkt

dzielę w Grudziądzu pierwszy mecz

mistrzostwo piłkarskie Pomorza między
bydgoską Polonię a miejscową Wisłą za-

kończył się po grze interesującej zasłu-

żonym zwycięstwem drużyny grudziądzkiej
4:2 (0:1).

Przaz .cały mecz przeważała drużyna
grudziądzką. Bramki strzelili: dla zwy-

cięzców; Kipkowskl. Brzóska, Blanki/1
Bętkowski. Dla pokonanych: Czapiewski I
Wiinicki.

Sędziował eb. Żmudziński z Bydgoszczy.
T. Pawławiki

bardzo niejasno. Do mistrzowskiego
tytułu aspirować mogą z równym powo-

dzeniem Ruch i Cracovia, najgroźniej-
szymi konkurentami będą Wisła, AKS

i ewentualnie Legia. Pozostałe zespo-

ły znajdują się już w sferze zagrożonej
spadkiem. Oczywiście nie wszystkie

drużyny muszą już teraz lamentować

nad swym losem. W grupie spadkowej
Warta i ZZK zdobyły po 17 pkt. i ma-

ją nad resztą skromną przewagę. Ale

ta reszta...

Obie Polonie, Garbarnia, Rynier, ŁKS

i Tarnovia będą musiały wytężyć swe

wszystkie siły, aby innych rywali zep-

chnąć do II-ej Ligi. Widzew, mimo

ostatniego remisu z ZZK, nie ma iuż

żadnych szans na ocalenie. Trudno jest
w tej chwili wskazywać palcem na ska-

zane na spodek zespoły. Pozostała im

przecież do rozegrania jeszcze po 9

spotkań, a Garbarni i Polonii warszaw-

skiej po 10. Każdy mecz może przy

nieść poprawę sytuacji, lub... jej po-

gorszenie. Jedno jest pewne -r- • tym
kto opuści szeregi ekstraklasy dowie-

my się dopiero widniu 28 listopada —

dniu zakończenia rozgrywek. W najbliż'
szą niedzielę znów 7 par ligowych wy-

biegnie na boiska. Im bliżej jednak
końca, tym walki o punkty nabierają
większego znaczenia. ^•

Polonia warszawska wyjeżdża do Kra

kowa. W pierwszej rundzie rozgrywek
uległa C raco vii na własnym boisku 2:5.

Czy w Krakowie „czarne koszule" ma-

ją jakieś szanse? Wszystko zależy od

formy Cracovji. Jeśli zagra ona tak jak
z Wartą w ubiegłą sobotę, to poloniści
mogą pokusić się nawet o remis. Ich

fatalna porażka z Wisłą 0:5 nie jest
jeszcze argumenfem, tym bardziej, źe

Polonia gra spotkania wyjazdowe z re-

guły lepiej. Oczywiście dobrze byłoby,
gdyby kierownictwo 6ekcji zdecydowało

się na pewne pociągnięcia personalne i

dało ..kilkutygodniowy urlop Gierwatow-

skiemu. Wiśniewski nie był wcale zly
na środku pomocy, a co ważniejsze nie

gra faul.

Wisła gości u siebie ZZK, Kolejarze
wywołali ostatnio małą sensację remi-

sem z Widzewem. Z Poznania sygnali-
znją spadek formy drużyny kolejowej,

dzą do siebie po serii porażek. Ostatni

sukces w Bytomiu jest zapowiedzią lep-
szego jutra i sądzimy, że Warszawa bę-
dzie znów miała okazję do oklaskiwa-

nia sukcesu legionistów. Legia przegra-

ła wiosną w Krakowie ^0:1, mimo, że

w polu miała wyraźną przewagę. Tym

razem, na własnym boisku, powinna za-

inkasować oba punkty.

W meczu Warta — AKS, stawiamy
na Wartę. Zieloni otrząsnęli się z nie-

powodzeń, jakimi obdarzył ich sezon

wiosenny i dzisiaj są równorzędnym
przeciwnikiem dla najlepszych zespo-

łów.

Polonia bvtomska ma nareszcie oka-

do II-ej Ligi. Tylko w wypadku ponow-

nego remisu odbędzie się, trzeci decy-

dujący- mecz. Sądzimy jednak, że nie

dojdzie do tej ewentualności i Naprzód
wygra, zdobywając jednocześnie awans.

(gw)

Oflpou/reilzi
ISeilalrc/f

Goal — Sosnowiec. A my dziwimy się,
że uwagi swoje skierował Pan do nas

zamiast pod adresem katowickiego pi-
sma, do którego ma Pan może po czę-

ści uzasadnione pretensje. Poza tym na-

leży mieć odwagę i podpisywać pełnym
nazwiskiem gdyż anonimy nawet słuszne,
nasuwają zawsze podejrzenia.

Bokserzy ZS Gwardii — Warszav». Za

pozd/owienia nadesane z .obozu w Mu-

chawcu serdecznie dziękujemy.
Z. Lipka — Wrocław. Radzimy zwrócić

zję do pierwszego zwycięstwa po 4 ko-
si<?do zarządów obu klubów stołecz-

lejnych porażkach. Przeciwnikiem jej
^ ^ ^^

jest Widzew i chociaż mecz odbęd/.ie „stały Czytelnik" — Łódź. Mecz Fran-

się w Łodzi, sądzimy, że sukces stanie. cja — CSR 4:0 odbył się w Pradze Cze-

się udziałem bytomiaków. skiej.
Ruch znów wykazał formę, bijąc Gar-

T ' dBU
",? pułelń »" ~ Ti

. , _ ,7'1* mistrza Polski na 100 m st. dow. . męz-

barmę o:Z. Tym razem gości ŁKS i po-' czyzn zdoby| w roku ubiegłym w Bielr
winien zdobyć dalsze dwa punktu. Suk-1 sku Marchlewski w czasie 1:07. Drugim
ces nad Jodzianami może być o tyle!

bV« Anioła - 1:07,8, trzecim - Rybkow-
wa^rty, że jeśli jednocześnie Cracovia j Ca„ _

Radom. Wyniki Yereya
straci: choć jeden punkt, to Ruch wv- j w Szwecji nie upoważniały Komitetu O-
chodzi znów na czoło tabeli. I limpijskiego do wysłania tego zawodnika

W 1- m .

'
na Igrzyska. Co do osoby drugiego kan-

W ostatnim meczu ligowym Tarnov,a | dy(Ja=a
Y

do naszej ekipy olimpijskiej, to

zmierzy się z Rymerem. Dwaj poważni inłormacje kolegów Pana były słuszne,
kandydaci do spadku walczyć będą o' Sprawa ta rzeczywiście powinna być wy-

cenne punkty z całym zapałem, obv ' i
aśniona

,

ra
f°

s^tecznie
łji..jrr. . ,. ;L •I „Młodzi Czytelnicy" z Żyrardowa. Ode-

tylko fair. W pierwszej rundzie Tamo- ,y ,u roles względy natury wyższej
•ia przegrała 0:3, ale w Tarnowie mo-i Lucjan Krzyiztofowicz — Kładiko. Adres
że być z łatwością odwrotnie. j WOZPN — Warszawa, ul. Puławska 2.

n Resel Zenon — Gdynia. Formenti, po-
Wa mecze o wejście do I-ej Ligi j dobnie jak Antkiewicz stoczył jednego

są tym razem bardzo ciekawe. Rado-' dnia dwa mecze, jeden' ćwierćfinałowy, a

miak zmierzv się na własnym boi-ku z!
dru 9' półfinałowy. Szanse, obu zawodni-

PTC i będzie miał okazję do [ fc6w by,y r6wne
-

"

da pierwszych punktów. W Częstocho- WARUNKI PRENUMERATY

wie zadebiutuje w rozgrywkach Skra. miesięcznie . i| «._

Gościć ona będzie silną Lechię, głów-' Wpłacać Wyłącznie na adres Admlnlslra.

nego kandydata na I-sze miejsce. Spot.'
6 »' ~ Warszawa, ul. Mokotowska J

I. . , . . , . , .

1
„Przegląd Sportowy", konto P. K . O. l-i»2J

kanie może bjrc ciekawe 1 kto wie,; C£NT ootosZEfi

czy nie da nieoczekiwanego .zwycięstwa j » 1 mm w tekieła tiarokoicl ładna)
gospodarzom. Na Śląsku Naprzód zmie- J

rzy się po raz Jłtóry z Legią z Krosnu..

Poprzedni mecz zakończył się remiso-j
wo. Jeśli więc którakolwiek z drużyn

wywalczy teraz zwycięstwo, to wchodzi

szpalty — M zł.
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