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•LA AŹW'k%

KI trzeba Mo jechać aż do Albanii, aby prażyć się aa ringn.
11 Mecx PoIsk "

— Wamawa odbył aię w temperatur* rzadko

spotykanej o tej por za rojku.
Już przed meczem złośliwi twierdzili, że teoretycznie reprezen-

tacja narodowa powinna wygrać 16:0, Jak to jednak było do prze-

widzenia, teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką i reprezen-

tacja pokonała drużynę stołeczną nie do zera, ale lis5.

Mecz był na dobrym posiomie i ciekawy. Szkoda tylko, że za-

wiedli Ślązacy. Grżywocz po otrzymania depeszy, że Igrzyska Bał-

kańskie są odwołane, pojechał aa wystawą do Wrocławia, a Baz ar-

nik w ostatnich czasach tak awansował na wadze, iż osiągną! 59

kg, tak że w koguciej nie mógł startować i pewnie już definitywnie
awansuje do piórkowej.

w rumach

Warszawa-Śląsk
Skład śląskiej drużyny bokser-

skiej na miećfe z Warszawą w dniu

Lej^ii)
będzie taJcję

Góławsin, Grzywoex, Bazamik,
Rademachar, Szata ider, Nowara,
Patarok, Drapała; Jest charakte-

ryatyczne, Iż Bazamik awansował

4« piórkowej. Tak więc, Warsza-

wą ocxckuje emocjonujący poje-
dynek Czortek — Bazamik.

fallca Kargier — Patora. Łodzianin

obejmuje Palorę w zwarciu, zakładając
»'"• 'ewym rartiieniem typowo zapaśniczy

„kraivat".

Dlatego też w wadze koguciej wal-

ka musiała się rozegrać w „ródżinie"
— to jest pomiędzy warszawiakami,
którzy postanowili przed meczem zro

bić tylko sparring. Łatwo domyśleć
się, że w tych warunkach spotkanie
nie mogło być ciekawa.

Również nie wiele emocji dały wal

ki w wagach ciężkich, gdyż Szymura
okazał się zbyt silnym przeciwni-
kiem dla Kotkowskiego, a Archadzki

do spotkania z Klimeckim stanął zu-

pełnie bez formy'(co robiono na obó

j ni e w MtfcfiawcuTJ.

EMOCJONUJĄCE SPOTKANIE

Oczywiście, -główne zaciekawienie

skupiło się na spotkaniu rewąnżo-'
wym Cebulak — Zagórski. Istotnie

była to walka, która mogła emocjo- j
nować — ale o jej przebiegu pomó-'
wimy na właściwym miejscu, W te)
chwili interesuje nas ona z innego
punktu widzenia. Po tym meczn roz

gorzały dyskusje na temat, czy Za-

górski poczynił postępy od ostatnie-

go pojedynku z Cebulakiem, który
odbył się w Łodzi przed olimpiadą.

' Zdania były podzielone. Tak np.

prezes Prendowski twierdził stanow-

czo, że warszawianin poczynił duży
krok naprzód. Przewodniczący wy-

działu SS p. Plewicki jest odmienne-

go zdania, uważając, że Zagórski ra-

czej cofnął się w swym rozwoju. Fe-

liks Sztam uważa, że Zagórski na-

uczył się kilku rzeczy, ale to jest je-
szcze mało. Nam cię też zdaje, że

warszawianin istotnie nauczył się coS

niecoś, ale sądziliśmy, że poczyni
większe postępy.

i Wydaje się nam, że Zagórski wy-

prowadza ci06y zbyt wolno, że jest
ciągle sztywny i brak mu rotacji, że

kryje się ciągle źle, pozostawiając
bardzo niebezpieczne luki w swej gar

dzie. No i niestety Zagórski nie na-

brał odporności na uderzenia.

(Dokończenia na str. 2-ej)

Zmarł

Leon Kończak

Ta ósemka wyjątkiem Tyczyńskiego) • miała jechać do Tirany. Zawody w Albami odwołano i ^reprezentanci roze-

grali?potkanie, z Warszawą. Stoją* od 'lewej':. Kargfer,. Tyczyński, Kruza, tiademacher, C^y^l^^Cffb^k.^Svfn^ra •

' 1 1•
'

-'..V•*Ktimecki.

Siaiiiurhf

w Ispzyskfidi Bałkańskich
Mężczyźni zawiedli zupełnie

¥y| 1 ubiegłą sobotę 11 bm. po dh*-
| I» giej f ciężkiej niemocy zmarł se

Katowicach Leon Kończak w wiefcu 31

lat, czołowy tenisista polski, członek

K. S. Pogoń w Katowicach.

Do ostatnich chwil, łudziliśmy się, że

toczony.nieubłaganie przez chorobę nad.

walony"- ostatnio straszliwie organizm,
śp. Lcona Końezaka uda się jeszcze.ura-
towaćr W tym kierunku szły nieustanne

wysiłki lekarzy i dokonana. ostatnio ope.

rocja. Ńiestety napróżno. Wszystko na

nic.

Opuścił na zawsze szeregi sportu pol-
skiego człowiek oddany mu bez reszty,
nade wszystko człowiek wartościowy.
Strata to dla naszego sportu, • dla pol-
skiogo • tenisa iv" szczególności -— bole-

sna.

1" Śp. Lieon Kończak rozpoczął-grę w te- ~

niia, t^jąc. ht '14 ui barioack K. S. P»-

• strzostwo Polski •juniorów sc KMouA-

oaęht ma/ęc M 19. W rak później .sr

•todżi (tućriiiej Witny) sukces swój'pow-
tórzył, roznosząc ie półfinale dzisiejsze-
go mistrza Polski Wł. Skoneckiego 6:1,
6:2, a w jinide bijąc K. Tloczyńśkiego
6:4; '6:4, 7.-5. / od tej pory szybkimi
krokami zbliżał się do czołówki nasze-

go tenisa. Po wojnie reprezentował czo-

łową
1
grupę 'naszych, tenisistów, zajmu-

jąc w r! 1947' trzecią lokatę, a to rokv

obecnym druąą -lokatę na liście 10-ciu

najlepszych. W tym roku reprezentował
barwy Polski na meczach z Rumunią w

U siatkarzy polśkićh ^za- Bukareszcie, z Rumunią w Warszawie i

Jugosławią w Warszawie.-iWpokonanym
przez siebie polu ma m. in. takich gra-

SOFIA, 12.9. (tel. wł.). Wczoraj zakończyły się w Sofii Igrzyska Bal-1 względem
kańskie w piłce siatkowej. Zwycięstwo tak w konkurencji męskiej, jak I wiódl zupcłnie atak; Gzesi j Jugosło-
i w żeńskiej, przypadło Czechosłowacji, która pokonała'wszystkich pne- wianie icinają •inąc^ie^^fęji;-*!','?"' ^ yrba Za-

ciwników. Z reprezentantów Polski znacznie lepiej wypadły kobiety, 1.de wszystkim- sHirej. Trenerzy; pól-j
'

rS^? i (ja-
re zdobyły II miejsce w turnieju, mając tylko jedną porażkę z CzeszkamL scy muszą

' zwrócić na- to bącz*ąv
; u-' osta zec os

owacja , a-

Siatkarze natomiast zawiedli na całe) linii, przegrywając nieoczekiwanie wagę. Jeśli siła ścięcia w Po|«ce nie

z' Jugosłowianami 1:3, co zepchnęło ich na 4-tą dopiero pozycję.

Ogólna tabela' Igrzysk przedstawia
się następująco: mężczyźni — 1) Cze

chosłowacja, 2) Jugosławia, 3] Bułga
ria, 4) Polska, 5) Rumunia, 6) Węgry,
7) Triest, kobiety —

4 1) Czechosłowa-

cja, 2) Polska, 3) Jugosławia, 4) Ru-

munia, 5) Bułgaria, 6) Węgry.

W ostatnim dniu rozgrywek siat-

karze polscy pokonali bardzo słabo

poprawi się,-siatkarze nasi-«ie-: mogą

liczyć na żadne sukcesy międzyna-
rodowe.

Organizacja Igrzysk f jjyła v'^tt^lćomi-

! ta. Zamknięcie 'zawodów odbyło się
b, uro'czyście, w obecności. prtlńiera

gosłowianki 2:0, a Rumunki — Wę-
gierki .również w stosunku 2:0.

Ogólny poziom Igrzysk był dobry.
Według" opinii polskiego . kierownic-: o, uroczyście, w ooecnpsci.'premiera

^

wówczas na wysiłek, na jald
twa we wszystkich krajach, uczest-1 Bułgarii Dymitrowa; który przybył na

^ ^^

Hę

ralulis (Rumunia).
Nie widzieliśmy, że w pamiętnym i

niezmiernie emocjonującym meczu• w

Warszawie z Caralulisem, który śp. Leon

Kończak wygrał, clioć nikt się tego nie

spodziewał, 'straszliwa choroba już. ute-

dy toczyła Jego organizm. Kończyk zda-

•dobyć.
zmógł w fańta-

którym
' nikł nie

tomiast

ki są równorzędne pod każdym kańców stolicy.

niczącyeh w turnieju; poczyniono w | stądion; i odębrkł
' defiladę'zawodni-| przeciwnika

ciągu ostatniego ro'ku bairdzo duże ków. Po rozdaniu nagród, poszczegól-
1

styirl,ynl
... postępy. Przewaga siltkarzy Czecho-1 nym zespołom, uczestnicy Igrzysk -

nikt nie wid:iał> swą TOZ,

grającą reprezentację Wolnego Mia- i słowaęii była zupełnie wyraźna. Na- przedefilowali ulicami miasta, witani .

^

chorobę. Dziś jes.
sta Triestu 3:0 (15:0, 15:2, 15:1). Po- 0 -""' ' J " ! " Ł

—

'

nadto w rozgrywkach drużyn męs-

kich Rumuni zwyciężyli Węgrów 3:1,
a Czechosłowacja — Jugosławię 3:0.

Spotkania Rumunów z Węgrami ocze

kiwali Polacy z wielkim zaintereso-

waniem, gdyż od jego wyniku zale-

żała ostateczna lokata siatkarzy pol-
skich w Igrzyskach. W meczach dru-

żyn kobiecych Czeszki pokonały Ju-

Ósemka Warszatoy, która ,degla reprezentacji Polski 5:11. Stoją od

Pator,, Sobkowak, Cżortek, Tomczyński, Majewski, Zagórski, Kotkowu*

i Archadzki.

10-ciu najlepszych
sportowców polskich

WOBEC nawału bieżącego
materiału, który ze wzglę-

dów informacyjnych musieliśmy
zamieścić w numerze dzisiejszym
regulamin wielkiego konkurs* -

plebiscytu, sygnalizowanego przez
'

nas w numerze poprzednim —

: konkursu, w którym Czytelnicy
j „Przeglądu Sportowego" wybiorą

10-ciu najlepszych sportowców
polskich w r. 1948, ogłosimy w

numerze czwartkowym naacego pi-
sma, tj. dnia 16 września.

Najkruiawsza walka meczu Polska —

Warszawa. Czortek . (z lewej) stopuje
• atak Kruży pratvym piostym

wśród kobiet Polki i Czesz- wszędzie V serdecznie przez miesza cse
^^^ yledy po Wygranym me-

czu, śmiertelnie •znużony; lecz uśmiech-

niffy. nie skarżył się na nic w rozmo-

wie. znami, lecz interesowałjedynie, czy

w ostatecznej'punktacji spotkania z Ru-

munami wygramy.- Wygraliśmyje dzięki
właśnie temu niesamowitemu 'wysiłkowi
śp. Leona KoAćzńka i będziemy o tyrrp
zawsze parniętać.

Nadmierny ' wysiłek nie uszedł nieste-

ty bezkarnie. Na meczu z Jugosławią na

korcie stanął tylko cień Koticzaka. Nie-

j uleczalna choroba rozwijała się gwałtow-
nie — i zabrała nam oto teraz, na zaw-

sze rzetelnego sportowca i wartościowego
człowieka.

„Przegląd Sportowy", łącząc się w ża-

łobie w całym polskim światem spor-

towym, składa tą drogą wyrazy kondo.

lencji Rodzinie Zmarłego oraz Jego klu.
' b<fwi, K. S. Pogoni w Katowicach.

JANY BIJE JREXORD ŚWIATA

PARYŻ; Ale.\ Jany pobił w' Casablun-
ce rekord świata, na dystansie 301) yar-

dów, uzyskujęć..czas 3:03 min. Na po-

szczególnych odcinkach Jany miał na-

stępujące czasy.:; 100 yardów — 55 >ek.«

200 yardów.—- 1:56,8 min.

Poprzedni rekord należał'do Amery-
kanina Mtdipy i wynosił 3:04,4 min.
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raktyka przeczy teorii w boksie
Cebulak zwycięża Zagórskiego, Czortek demoluje

(Cięg dalazy- ze sir. 1 -ej)
Natomiast Cebulak poczynił wido-

czne postępy. Pomorzanin ma coraz

bogatszy repertuar, coraz lepiej blo-

kuje ciosy.- Ileż silnych ciosów war-

szawianina zdołał wyłapać na ręfea-
wieel Pozatym okazało się, że Cebu-

lak góruje nad Zagórskim rutyną.

Wygrał on walkę dzięki lepszej takty
ce. Mamy wrażenie, że Cebulak

przede wszystkim wygrał wojnę ner-

wów, że wytrzymał to trudne spot-

kanie lepiej psychicznie. Wszedł na

ring- z większą°"wiarę w siebie, niż to

uczynił Zagórski. Cebulak umie prze-

trzymywać kryzysy, które nie zała-

mują go nerwowo, bo przecież i w

tej walce był moment, że pomorza-

nin już padnie na deski, a tymczasem

za chwilę „siedział" już na przeciw-
niku, który jak to się. mówi ,.pły-
wał".

Zagórski jest bokserem, który umi*

nokautować słabych «techniczni* prze

ciwników teraz trzeba go uczyć, .»-

by nie nokautował, ale starał się
walkę wygrywać na punkty,

OLIMPIJCZYCY NAJLEPSI

Który r zawor^tikó-w był najlepszym
bokserem reprezentacyjnej óoeroki. Naj

lefwzyni technikiem 1 etylistę był bez

węftpdenia Chychła, choć walczył on za-

ledwie jedną rundę. Szymura pokazał
boke „olimpijski" e najnow£zym wyda-
niu półdystamwwym. Obawialiśmy *ię,
ie poznańczyfc stracił mybkolć. Non-

sens! Pomyłka! Szymura był tak szyb-
ki jakby miał dziś 20 1«! Schował on

gdzieś „dzyszle" do kieszeni i bok-

sował hakami, które przyniosły mu szyb
ki sukces.

W drużynie warszawskiej b. dobry
był Czortek. Udowodnił, że jest jeszcze
lepszy od wielu młodych pięściarzy.
Szkoda tylko, że nie walczył on tym
razem czysto, a ponieważ i Kruża ma

skłonności do atakowania z głowę wy-

sumiętą do przodu, więc walka zakoń-

czyła się krwaw* — kontuzję Pomorza-

nina. Gcortek pokazał siybkoćć, której

mogłoby mu poiazdrościć wieln mło-

dych sawodników. Nadto jego repertuar

ciosów jest tik bogaty, ie może du-

iye r* przykład wteyttkim zawodnikom

mającym pretensje do międzynarodo-
wej klasy.

BILANSE RUNDOWE

W muszej Patora pokonał b. niezna-

cznie Kargiera (P.). Stylowym bokse-

rem był Kargier, a drobinę lepiej punk
tującym Patora. W I-ej rundzie Kargier
reedł wę.jrle ku przodowi, znwwkaj^c
przeciwnika lewymi sierpami, a pod ko-

rne* rundy Patora zaezyma eoł-az czę?-

riej lokować krótkie ciosy na korpuse
łodzianina. Rundę nieznacznie wygrj-ivn

Kargier. Na początku drugiej rundy
Kar gier atakuje nadal i trafia z obu rąk,
ale Patora zaeayna teraz skutecznie kon-

trować i rf>';rra punkty. Notujemy dwa

bardzo celne uderzenia Patory i kontry,
po jednym z nirh lodzinnin zachwiał

«ię. Runda nieznaczna dla Paiory.

W trzeciej walka jr*t na ogół wyrów-
nana. Kargier narzuca cięjle doeć duże

tempo. Obaj trafiają »ię często. Fatora

góruje <ln końca walki rulj-ną.
W ko»ucicj T>czyński (P.) irwnis-o-

wal z Sobko winkiem. Juś w I-ej rundzie

sędria udziela obu zawodnikom upom-

nienia za unikanie walki. Dopiero więc
w drugiej rundzie obaj pięściarze nieco

rozf^zeli się i sarają się dosięgnąć eio- wi odetchnąć. Ciartek trafia kflka rtaf
sami z doskoków. Walka ma charakter tak celnie, że odnełi się vuinit, i*

bardzo chaotyczny. W 2 r. Tyczyński
wykorzystuje iieeuwagę Sobkowi aka i tra

fia go w szczękę. Po tym ciosie Sob-

kowi »k znalazł się na deskach do czte-

rech. W trcenaej również wiele chaostt,
w pewnym momencie oi>sj zawodnicy
padają i omal nie wypadają s ringo.
Orzeczenie remisowe słuszne.

CZORTEK MASAKRUJE

W pfótfcowej Czortek ademolował Kru

żę (P.). Już po gongn Czortek zaczyna

bombardowanie'', anajduje się w cią-

głym im/ajrineu, nie dajęe potno»*a«Hn«-

te ciosy odczuł Knla.

W drogi e>j, Caortek wałccęcy na pił-
dystine, górnje nadal nad Kroię, który
tylko ńradko dochodzi do głoou. Kro-

ża aoataje kontnsjowany} hmy Mc brwi
ma ra»cię*y.

W trzeciej Kruża poczęJk*w<* atafcnje,
ale Oortek stopuje i mów pnejmuje
inicjatywę, której już ni* wypnascaa i

ręk do k*6ea epołkani». Sztam knroał,
re *weg* narożnika w kierunki Kruiy
„Odskok, od skok" — było to jednak j»ł
zbyt późno — Kmia jni nie miał (ił,

W walce tej Omtek otaymał athma- ręU, CŁychla był baadso ssyMrf i jak
żcaia za uderaeoio ffeoMj, wiaaa to wy-

grał k wyaafc*.
V lekkiej lUdemadur CR) wygrał

x TomczyAAłta, fctócy nvtqpfl Komodę
(podobno diwege aa bpeoełiat_> - W

wale* tej RaAnudi» •łofcj» rff wyri-
lal Na półdyoUn* zbierał pmktf, aU

gdy pteyaalo do wymiany m dyetaR*, tw

Touosyćdd atąrwał się nłebfipls^iiy i

trafiał .^ppereutasoi". Gdyby 7*Mexyń-
ató miał więoej i—fnnU d* umj& aił,
t« lot* wis asy aae ssnwa by il|iit ii d»

w iękwogo wysilkn.
"W półóredmoj M»jeivłlri poddał łię po

a Coortefc nie ihfnmd go Ac I-*J mmU* CfcyeWe na sfaokk ImMuB

się ni wali, wareiwwaaa» właściwie me

ma «lc w tej walca <!• powiedaenia. Pod

kawie* randy Majewski idcamje rilny

ckM w «Mzękę i prawU jedbw«Beeai« wy

htya priee. Re«y«nnj« ttift • daj «z ej

wafld. .

MUMATYCZNA WALKA

Ccfcalak (P-) zwyeięiył «decydowanie
ZafórtUec*. Joi P* ylwwtydh tfcnyńo-

WMiiirh paęiei, motea byłe lauważyć,
ia Cabulak Jaat włęeej «paaowany. Wał-

ęsy aa Aupróay w «obie, dobrae zakry-
ły, wyesekujący na atak pneeśwoika.
Zagórski idn« napraM» mcz?m naeiarać

Zii/ierze»/q z qłc?bt <erc

Bokserzy i ieh opiekunowie
się wrażeniami z ringu

KARGIER:
— Tej wJki efcyfci ni*

pritgrałem—
TYCZYŃSKI: — Łodzi* myiltli, M

umówiliśmy dę. A f* glou>t daj% i•

tak ni€ było!
KRUŻA: — Cwortek >« dobry. B+

dę musiał odpoczywać. Brwi mtam a»

lidnie porozcinane.
RADEMACHER: — Nie wiem czego

ode mnie żądająt Cty ja mm ftays*-
kich nokautować? A jak tego nie gro-

bię — to jest ile!

CHYCHŁA: — Było gorąco. Dobrte,
i« sif wołka szybko skończyła. Zmpctt*
niam, ie w tym sezonie bfdę lepszy, nii

u ubiegłym.
CEBULAK: — Zagórski ma sibty

cios i twardą szczękę. Wygrałem, oh

nie będę mógł jełć i zdaje sif, mam

pękniętą jakąś Jtostkę" (rzeczywiście
Cebuląk przyszedł na obiad x ręką na

temblaku i M/mchniętym policzkiem).
SZYMURA: — Miałem Kotkowskie-

go aa trochę wytrzymalszego i bitniej-
szego. Zrezygnował tak szybko, ie nie

miłem okazji poznać się x jego ciosami.

KLIMECKI: Nic nie móivi, cle uśmie

cha się tajemniczo, z czego można wnio-

skować, ie jeit bardzo zadowolony.
PATORA: — Na tuis starych tylko

narzeka się. Może jednak nasze dowódz-

two zacznie się patrzeć łaskatvszym
okiem.

SOBKOWIAK: — Zły jestem. \ie

TOMCZYtiSKl: — NU wiem jak
mam rozkładać tity. Ta poeaąlek sezo-

nu.. Nie miałam jesion walk. Red ma-

char m* byt dwll chybe zbyt dobryf

MAJEWSKI: — Co term będzie s

Gwardią? JLolka" unieszkodłkaiony, jm
tei fMajewski po wizycie u lekarza na-

si ręhę na temblaku): ChyeMa dm gaal

ZAGÓRSKI: — Ser co mru« Mi po

piMwlua
KOTKOWSKI: — Jak tm Stymura

tlę anienil. Trafia tyłka ma punkt. Ala

Me ma ełjTU m? pnejmoumć. Ta pa•

c»ieeh texoma, esłotfłak jam jaszcza
«rływny. O tym, iebym mógł i Saymu-
r% przegrać pnas h. a. *a cztery tygod-
fdt, ani mi dę im.

Pochwała Czorlka

ARCHALVZKI: — Przegrałem % rapn

zentantem Polski, to ida urntyd.

Starsi mają glos

tak jakby już z góry powiedział sobft

„muszę wygrać przez k. o.". Ciosy jego
są silne, ale niecelne. Pomorzanin wy.

łapuje je na rękawice. W pewnym mo.

mcJioie błyfliawicaaa kontra Cebulaka

trafia z prawej «trony w szczękę. Za>

górski pada na deski. Podnosi się jednak

pa ireśeiu . sekundach i przetrzymuje
do końca starcia. Runda wysoko dla Ce-

bulska.

W drugiej Cebulak jakby przewi-

dywał, ta teraz Zagórski ruszy na!

niego jak huragan — kryje się jasz-
cze szczelniej. Zagórski bije, bije czę

•to nawet przez gardę. Dwa, trzy cio

ty Zagórskiego wreszcie dochodzą c*

1«, >1* ni* czynią większego wrŁŻe-

aia na mistrza juniorów. Tempo pod
koniee rundy słabni*.

Tirzecia runda jest dramatyczna*
mniej więcej w środku rttndy Cebu--

| lak zapędzony do rogu inkasuje wie-

le ciosów w żołądek. Cebulak kur*

czy tlę. już się wydaj*, że brak md

oddechu. Już, jul zdaje się, że pad-
nie na d**ki. Z wielką jednak ambl-

efą i hartem woli przełrzymuje t«n

kryzys. Zagórski {«st teraz odkryty,

pewny siebie — trzeba więc wyko-
rzystać ten moment. Istotnie, Cebn-

lak zdobywa się j*«cze na jeden wy

tftek, trafiał Zagóraki zatacza się, a-

lt nie pada. Jeet wyraźnie sanroczo

ny, opuszcza gardę. Wydaj* się, tm

teraz oa z kol*l za chwilę padm*.
Al* i on zdobywa się na wielką am-

bicję i broni się do ostatka *ił, .prza

JĘDRZEJEWSKI, Preaat P. Z. B-: —

Spodz<pit>ołem się imprezy na lep-
szym ptumnk sportowym.

BIELEWICZ, wiceprezes PZB: —' trzymuje do ostatniego gongu,

Mecz nie stał na zbyt wysokim pozio-
mic. Szymura i Chychła trafili na zbyt

słabych przeciwników. Klimecki udo-

wodnił, ie jest najlepszym ciężkim. Ca-

TAK dę zloiyło, ie na niedzielny
mecz bokserski Reprezentacji Pol

ski — Wdrszatva, który niejaka mdnau-

pirowal jesienny seson pię*e»orłfci tcy-

brałem dą z przybyłym '% jednego s

większych miast Pomorza przysięgłym
(swego czasu b. czywtym na boi•';••) ki-

bicem sportowym. 1

W czwartek telefonował:
— Tylko mój drogi, nie zapomnij,

abym mini napewno bilet na mecz.

Oczywiście dla takiego człowieka war

to sif postarać. Nie przychodzi na za-

wody przez snobizm, wyłącznie dla dresz

czyku emocji, lub żeby gdzieś tam ko-

muś tam się pochwalić. Zna się na rze-

czy, czuje ją każdym nertoem.

Tam, w tym mieście, gdzie mieszka

Któi się mojemu Pomorzaninowi naj- bulek walczył z głową. On ma aadatki

więcej s oglądanej ló-stki pifichny po- >«" dure(to bokser*,
debat? Caartek. DERDA, kpt. PZB: — Najlepszym

Pa walce » wodza piórkowa) mój to- bokserem zawodów był Cetolak, na «

warzysz wykrzykiwał: P° OTM t<»*»*»*>' Czortek.

BOKS OLIMPIJSKI

Szymura (P) wygrał z Kotkowskim

w 2 r. przez poddanie się przeciwni-
ka. Pierwsza runda — to dynamicz-
ne ataki Szymury. Jest on tak szyb-
ki w akcjach, że nie dopuszcza Kot-

kowskiego Łfcsolwtnie do Ko?"

kowski nie zdoić.2 ani rszu „zła

— Jak było urystauMai na Ti-

ranę — Krużę? Jak można zapominać Jednego przeciwnika Antkiewicxa

o CzortkuT Ja pierwszy raz niestety do A « *"» musi mieć dobrą kondycję, by
piaro tddzę Czorlka, czy to możliwe ie- "VSTM 1 Czortkiem. Szymura i Chychła
by Antkiewicz z nim urygrywał? j nie mieli okazji do wykazania dą pet-

Podszepnąłem: — Minimalnie, ale ni1 formy.
1 Kargier stanął »> miejscu w twym to»-

— Wszystko jedno — toć to jest kła-' w°iu. ale "inie watkę zremisował,
sa. Stary? Daj Boże wszystkim, starym ! Tyczyński powinien wygrać,
mieć taką formę. Przecież Szymura tei1 PRENDOWSKI, wiceprezes PZB

Kajtek" udowodnił, ie ma » Polsce Jyjtansu i wyprowadiUS swego o!n>

bionego. „ce?v". W drvf--J. Kotkov-

jest „stary" — o nim się pamięta. O

Csortku esajem gdzieś sif czyta. Tego
boksera wszędzie można pokazać.

Próbowałem niezbyt zresztą silnie opostale, oczywiście chodzi na mecze bok-

serskie — ale boks mają nietęgi, skoro nować, że Czortek miał przed rokiem

mam nic do powiedzenia na suoje uspra j t(.,-ęC droga mu wypadła na Warszawę i J okresy słabości. Nie pomogło. Słyszałem.
uiedliińenie.

_
właśnie trafiał na dobry mecz, ostrzył ustmvicznie zachwyty nad Czortkiem, od

CZORTEK: — Co ja jestem winien? nań zęby. \ których zapewne sam Kajtek, gdyby sły-
Kniże szedł cały czas głową do przodu. Nie zawiódł się. Obserwowałem jak . szał, nietvqtpliuie by sif zarumienił. I

Chłopak bił się z sercem, ale ja mam rozpalał się po każdej walce, nieco oszo- petunie by mu było przyjemnie. Moie

jak widać jeszcze trochę gazu. Wszyit- łomiony ilością widzów, ich wrzaskami J te chwalby przysięgłego kibica, który
ki emu winne są klasyfikacje, które nas i bystrą reakcją na

' wszystko, co się jak to się mówi zęby zjadł na tporde.
niepotrzebnie podrażniają... działo na ringu. lecz Czortka widział po raz pierwszy

w życiu — może te szczere zachwyty
osłodzą sympatycznemu Kajtkowi te za-

wody i rozgoryczenia, jakie może ostat-

nimi laty mial. Czasem jest to milsze,
nii zdmvkowe słonia uprzejmości, nie

sauuze szczere i "prmtydziwe. Dlatego je
drukujemy, (tg).

Szwedzi zalesili składy
do regał w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ, 12.9. (tel. wł.). M
!
ę- wńjnej Roger Verey i Desko Ciaba

dzynarodowe regaty, pierwsze w po- AZS Kraków ze strony Szwecji Arvid

wojennej historii wioślarstwa polskie- Hard i Curt Chrstersson. Dwójki za

go odbędą się dePrvtywnie 19 bm. nh strony Szwecji Bernt Torbcrntsson,
torze regatowym w Lęgnowie pod Evert Gtinnarsson. Polacy przeprowa

Bydgoszczą. i dzają jeszcze we wtorek na torze re-
w

sobotę w Opolu odbył się mecz

Szwedzi zaawizowali już swój przy
!

gatowym eliminacje pomiędzy załogą bokserski na odbudowę Warszawy po>

Katowice i Opole
na odbudową Warszawy

L^^iu fCftj-

BYDGOSZCZ, 12.9 (Tel. wł.). W so-

botę rozegrano w Bydgoszczy spotkanie
pięściarskie o mistrzostwo Pomorza po

między Chełmżyńską Legią a miejsea-

wą Brda. Zwyciężyła "Legia 10:6. Rose-

jazd na dzień 15 bm. w liczbie 30 o-

sób z Prezesem swtgo Związku i

Kpt. Sportowym na czele. Rozegra-
ne zostaną następując* konkurencje:
jedynki, dwójki, trójki podwótne,
czwórki wagi lekkiej, czwórki z* «ter

nikiem i ósemki.

Reprezentacja obu krajów są jut
ustalone i przedstawiają się następu

jąco: w j«dynkach spotkają się Vercy
ereno tylko 7 walk z tego 6 zakończyło I Roger AZS Kraków ze strony poł-
sie nokautami. Wszystkie walki stały na ! skie( i Curt Christersson, obaj ci za-

bardzo niskim poziomie. ' wodnicy spotkali się ostatnio w Szwe

musza — Sylwester (L) znokautował cji, zwyciężył Szw*d. W dwójce pod-
w 2 r. Milewskiego, Paliński II (L) w j
koguciej zwyciężył Mikulskiego przez y , , H. ...

t. k. o. W podobny sposób zakońeęyła! ROWY ^1(0^ 1101311011

się walka w piórkowej, w której Rad-1
l— fii •-•li- c,,. . .'ke (L) zwyciężył Kutkę. W lekkiej wal na

ka zakończyła się zwycięstwem Piotrow-

skiego (B) nad Nitzlerem. W średniej
BartoMńfki (B) prz. -rał z Zawodnym

1500 m

LOUVAIN (obsługa
skiego (B) nad Nitzlerem. W średniej' ".TT' wielkich międzynarodowych

własna). Na

zawó-

przer. dyskwalifikacje. W pólcif^ici Lc
da

°T
h

rozegranych
wandnwski L) przegrał prr.cz k o z

W LouVra,n ' odb
Yl sensacyjny po-

Radkem. W ciężkiej punkty w. o . „ł„. ' edynCk W 1500 m ' W ktÓ
",

był Ćwikliński (L). r
vm startowali: Rcitf, Bartheld i Sliik nuwon, Tora

( hui». Wyścig ten zakończy! się zwy-
— — cięstwem Holendra — Slijkhuisa, w

BTA w skWzie: C^mov/skS Wieś- między Katowicami a Opolom s wyni-
niak oraz KW ZZIC w składzie: Za- ^iem 11:3, W muszej Górawski (K) wy

remba, Andrzejak. Zwycięzka osada «
ral P"e * w I-cj r. s Rybczy-

startowała będz e w regatach Między ki"»- Skowronek w koguciej wypunkto-
narodowych. ^vał Jackiewicza. Borowczyk zremisował

x Grenem, w lekkiej Kubicki (K) rre-

Czwórki wagi lekkiej Szwedzi: miSOwał t Krausem. W półśredniej
Karl Erik Aktiv, Knut Tossberg, Sznajder (K) wygrał przez t. k . e. w 3

Mils Sóder, Bror Ekberg, sternik r. z Kiszką. W średniej Weiss wypunkto
Evert Svensson. Polskę reprezento- wał Poradzę. W półciężkiej Urbaniak t6t»j> n 1 w) M

wać będzie TW Płock w składzie: (K) wygra! z Gondkiem. W ciężkiej od ski o drużynowa 'mistrzostwo todrf"»"*"

Kawiecki, Sandomierski, Archita, Go była się. eliminacja przed meczem z War 3
ran

y między Zrywem • Rawslną, by) tpo-

dlewski, sternik Kołakowski. Czwór-' szawą. W 1 -ej min. I-ej rundy Drapała ,kaniem TM»odych zawodników r dobrra

ki ze sternikiem Szwedzi: Bertil Ber- ' nokautował Kubicę. " Sm
..

,nan *
mi M8mi 'J ak:

«Mlaktom. Czar

Cieszę się z sukcesu finansowego. W

dwa dni zorganizowaliśmy imprezą i

mamy pełną kasę.
LISOWSKI: — Chłopcy zrobili mi

b. miłą niespodziankę na poiegnanie
mojej kadencji. Nie zlękli się urielkick

nazwisk. Tomczyński walczył z Rade-

jnacherem, jak równy z równym.

Zadowolony jestem z Zagórskiego.
Twierdzę, że poprawił się. A dziś prze-

konał sią jeszcze raz, ie nie moie tme-

rzyć tylko w ciot i będzie dalej praco-

wał nad techniką.
Czortek pokazał, ie go krzywdzono,

odstawiając do lamusa.

SZTAM: — Cebulak krył dę przed
Zagórskim b. dobrze. A ie Sflwi ma etos,

udowodni! ncą wyższość.
Szymura pokazał Warszawie, że i w

jego wieku można dę jeszcze wielu rxe

czy nnuczyć.
Zginął gdzieś u niego długi cios, a

krótkie wykończyły Kotkowskiego. Tyl-
ko talami ciotami można demolować.

ZA PŁATKA: — Krzyczeli mi, żebym
nie przerywał walki po pierwszej kontu-

zji Kruży. To tei nie przerwałem i na-

wet po drugiej. A zresztą winien był
Kruża, idący stale, płową do przodu. Je-

go to należało zdyskwalifikować. (S. S.).

ski otrzymuje cies w żołądek, który,

go lamia, pada po ni® ,,4" na «Ss-

aki, Podnosi ri-v wprnwcii-iff,. ais da-

lej walczyć jwS »ie saotę — k&pita-

luja.

W ciężkiej Klimecki (P) wysoko wy

grywa z Archadzkim. Jak już wspom

nisliśmy, warszawianin jest w tej
ehwili bez formy i nie umiał się zda

być na skuteczne ataki. Bronił się on

raczej przed FClimeckim.

Już w I-ej rundzie Archadzki od-

poczywał na deskach do „4", W dru-

giej Archadzki znów odpoczywa do

„6
'

po dość słabej kontrze Klimeo<

kiego. Trzecia runda ale przynosi
nic nowego

— Archadzki w dalszym

ciągu był zepchnięty do defensywy.

Sędziował w ringu dyr. Zapłatka,
•a punkty pp.: Dali, Piasecki i Kra«-

weki. Widzów ok. 10.000 .

K. Gryiewald

Manażer Ccrdana, Roupp, wyrzucił
ostatnio z sali treningowej b. mistrza

świata wagi lekkiej i pAliradnicj,
Barney Rossa,; który obserwował przy

gotowania Francuza do walki z Tony
Zale. Roupp oświadczył - później, ie

Ross był szpiegiem Zale i przybył

specjalni* na trening Cerdana, aby

podpatrzyć jego słabe strony,

Mae Lane zdobył po raz 4-ty z rzę

du tytuł mistrza USA w wyścigu na

800 m st. dow. Mac Lane uzyskał na

tym dystansie doskonały ,cza« 10:17,1,

Woźniakiewicz znów na ringu
Stasiuk przegrywa z Anielakiem

genheim,' Lennart Adammson, Bemt

Manns, Ake Johansson, sternik Len-

nardt Potsfeldt. Polska przeciwstaw
osadę BTW w składzie: Kośclelak,
Koterka Henryk, Koterka Teodor,

Suligowski, sternik Szyperski, ostat-

nim biegigm będzie bieg ósemek, w

którym spotkają się następujące osa-

dy ze strony Szwecji: załoga Stróm

stads Roddklifab

neeltim, Taboritlam, Wołnlskl.wiezam i

W ciężkich warunkach
odbył się mecz Budowlani-Skra 11:5

BUDOWLANI zwyciężyli Skrę 11:S w Inau

guracyjnym meczu warszawskich ml-
:lrzo5lw drużynowych kuny A w boksio.

Zwyciqstwo lo Jast zbył wyioklo I nis
John Niklasson, °«Jpowlada przebiegowi wsik na ringu.

Frank 0'sson, Ake Rask, John Mag- ' Dr4bkow ' ki nis
na re-

BSrjesson, Gosta A- Mecz odbywał się w bardzo przykrych
damsson, Ivan Simonsson, Goita Si- warunkach w mai*], mogqeaj pomlslclfi
monsson, stern k Svon Schild, Polskę

ok °'° 2 °° 0,6b ,ale *
Sk 'V P»V Wa-

Gaston Reilł, zwycięzca olimpijski 3=49,6, -

nowy rekord Holan- j reprezentować będzie załoga BTW '' w* mu.ZSj Makowski (B) po b słabej
w biegu na 5.000 m, odznaczony zo-

ten ,cpsly ' esłodw yn'k«. w składzie: Świątkowski, Koterka, walc* ir.mkowai i Sierpińskim W kogu

stał orderem Leopolda za zasłuż na
uzy *

ka
f*fi°

M
*V

m

»amym dystansie Kościelak. Nowak, Kręźelewaki, Ra- WTyczyński (B)r wiodąc o swym ni*-

8 "*.w Barliaie. R .iff, który przybył na, dziński, Kołerka T., Suligowski, ster-
moc:u ,xybko 1 Cal

golu sportowym.

ch*m. - W lakkiaj Zborowski (B) nl* mial
nic do powladzonla z 3»nijz*wskim. W
2 r. wygrał bokser Skry ptzez k. o .

Ł

W póUrodnleJ Selmę (B) zaskoczył Kwa
śnlswskl szybkości* I sariaml. Salma nie

mógł dosiqgnqć swego prżeclwniko. Ra-
mii nlezailutony W łrodhlej Kossowski

(B) wygrał z Pawłowskim, ai* nie lachwy
dl.

W pólcląlkloj Drabkowskl (B) zremlso-
wał z Piatruszakism, chóć len był bar-

dzl*J skutaczny, szybszy | wytrzymalszy
W elęłklej tclbor (B) wygrał zdecydo-

wani* na pkł. x Zabltkowsklm,
W ringu sędziował Nowakowski, na punk

ty; ftafMfc, Me«a»»iimcl | Rutkowski.

•mi

Nlawadziłam. Spotkani* to zakończyło stą
zwycięstwem Zrywu w stosunku 12:4. Zryw
pried m*ei*m mial zarobiona i pkt. dzią-
ki walkowerowi w wagach: l*kki*j i pć«-
Srednlej. .

'

Młodzi pięściarz* B«w*)ny na ogół re-

prezentowali się dobrz*, a prz*d« wszyst-
kim na uwagę zasłułył Anlełak, który od-
niósł >*nsacy)ne zwycięstwo nad byłym
mistrzem Polski, Staslaklam. Nis risjgo-
rz*J wypadł równi*» Sallńskl w wale* t

rutynowanym Czarnacklm.

Wynikł: musza
— Stasiak (Z) pri*gr*ł r

Anielakiem, kogucia — Czarnecki (Z) wy-

grał i Salińsklm, piórkowa — Wołnlakia-
wlcz (Z), który pro wlolu miesiącach przo1
rwy powrócił na ring. pokonał przoi t-

k. o w III r bordzo ambitni* walczące-
go, ala mało umlajqcngo Kowalskiego,
lekka — Krawczyk (2) zdobył punkty w. o .

półirednla — Kijawskl (Z) zdobył punkty
b*r walki z powodu niadowagl Nowac-

kiego; {radnla — Tabor*!: (Z) pokonał w

II r przsz k. o . Gnaclkowsklego, półcięż-
ka — Wojnowskl (Z) prz*grał z Urzędowi-
cz*m, clętka — Nlewadzll (Z) wygrał
przez t. k. o . w I r. z Kaczmarkiem.

W ringu sędziował p. Twardowski. Pus*

ty obliczali: Gdański, Hubart I MwadoiD
P^MOfMM^d ł M9
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Drużynowe mistrzostwa w

ymagają gruntownej,
zemyślanej reformy

lekkoatletyce

ze świata

Kto wie, co dzieje się * tegorocznymi Pierwszy etap mistrzostw rozegrano

drużynowymi mistrzostwami Polski w na początku sezonu drogą koresponden-
lekkoatletyce? eyjną. Wyłoniono dwa najlepsze zespoły:

—-— — poznański AZS i warszawska Syrena. Te

dwa kluby miały rozegrać ze sobą bez-

pośrednie spotkanie o miano najlepszego
klubu lekkoatletycznego w Polsce. 0

przygotowaniach do tego meczu, który
przewidywano na drugą połowę sierpnia

Blankers-Koen pod opieką swej rozmawialiśmy • kierownictwami obu

matki wyjechała do Finlandii, gdzie zespołów w lipca,
ma zamiar trzykrotnie startować. |

Stelan Olek powrócił do Francji, ZAGUBIONY FINAŁ

po kilkumiesięcznym pobycie w Po- Zbliża się połowa września i o finale

ludniowei Afryce.
1 ani słychać. Czyżby zrezygnowano z po-

W Niemczech odbywają się częste siadania drużynowego mistrza Polski w

mecze bokserów zawodowych. Ostat- lekkoatletyce na rok 1948?

nio w Hamburgu walczył Ten Hof i Byłoby to zdaje się najlepsze zakoń-

wygrał z Kireitzem przez k. o, w 4-ej czenie żywota niesławnych mistrzostw,
r. Ten Hoff przed wojną wchodził w rozgrywanych sposobem, który nie przy.

skład drużyny niemieckich juniorów, czyni się ..do spełnienia zadań, jakie sta-

która walczyła z Polską. • wiano drużynowym mistrzostwom.

Dillard został zaangażowany przez Nie chcemy przez to powiedzieć, że

Szwecję, aby w ciągu trzech miesięcy | mistrzostwa drużynowe należy zlikwido-

trenował tamtejszych szprinterów i wać. Jesteśmy ich gorącymi zwolennika-

p/otkarzy. Dillard ma swą pracę wy- mi, ale —

po reformie!

konywać honorowo i nie straci praw

amatorskich.

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ

SZERMIERCZY

Międzynarodowy turniej szermier-

czy ma się odbyć w dniach 15 — 17

października we Wrocławiu z udzia-

łem Węgrów i Czechów.

DILLARD TRENEREM SZWEDÓW

Najszybszy człowiek świata, mistrz

Olimpijski na 100 m Dillard wyraził
zgodę na trenowanie (jako amator) w

przyszłym roku —

w ciągu trzech

miesięcy letnich — sprinterów szwedz

kich i obiecał zająć się wyszukaniem
nowych talentów.

Specjalną uwagę ma zwrócić rów-

nież Dillard wraz z mistrzem Szwe-

cji Lidmanem na biegi przez płotki.

Drużynowe mistrzostwa mają na celu

nie tylko wyłonienie najlepszego klubu

w Polsce, nu co można pozwolić sobie

w każdej innej gałęzi. W lekkoaletyce
muszą one obok popularyzacji przyczy-

Doświadczenia trzech powojennych
sezonów wskazują wyraźnie na brak ini-

cjatywy w klubach. Taka „Syrena" np,

klub w/g obecnych mistrzostw najlep-
szy, zadowoliła się jedynym występem

drużynowym w ciągu całego sezonu! Mi-

strzostwa należy więc tak urządzić, by
zmusić kluby do jak najczęstszych star.

tów obowiązkowych.
Stworzenie klas A w okręgach po

3 — 4 kluby (zależnie od ilości klubów

w okręgu) i rozgrywanie mistrzostw sy-

stemem punktowym gwarantowałoby
już 4 •— 6 spotkań.

RACZEJ PEŁNY PROGRAM

Ograniczanie konkurencji do tych,
które wchodzą w skład 10-boju również

nasuwa zastrzeżenia.

Jest zbyt wiele, konkurencji, w któ-

rych startuje się od przypadku i poziom
ich jest beznadziejny. Zdaje się, że le-

Kluby klasy A powinny jednocześnie
rozgrywać spotkania juniorów, » któ-

ryeh mało któ się troszczy.

Dalszy etap mistrzostw Polski to spot-
kania najlepszych klubów 3 sąsiadują-
cych okręgów. Taki trójmecz na pewno

będzie atrakcyjny. A finał — to byłyby
z pewnością zawody, w których nie za-

brakłoby asów i widzów.

NIKT NIE JEST UPARTY

Nie będziemy kurczowo trzymali się
naszego projektu mistrzostw. Może

PZLA po przekonania się, że obecne

mistrzostwa są fikcją, «pracuje lepszy
od naszego.

Ale musi go opracować jaż teraz, nie

czekając na nowy skład zarządu w roku

przyszłym. Bo ten na kilka dni przed
sezonem cudów nfe dokaże i robione na

kolanie mistrzostwa będą przynosiły ta-

piej byłoby wprowadzić pełny program' ki sam plon, jak tegoroczne,

olimpijski, rozkładając go na 2 części Sytuacja polskiej lekkoatletyki do ta-

(mecz i rewanż). kich pociągnięć nie upoważnia.

Publiczne, pranie na Sejmiku WOZPN
Naprawdę winni, czy pokizywdzeni ?

Dura lex sed lex — mówi stara rzymSjreny i Pogoni do klasy B za brak dru

ska sentencja. Powstała ona b. dawno,' żyn juniorów. Druga nie mniej ważna

lecz dotychczas nie zmieniła charakte-J sprawa to uchwalenie decyzji WG i D

ru. Prawo, czy przepisy należy szario-i WOZPN, przyznającej wszystkie mecze

wać. Zdawałoby się, że jest to zupełnie Płomienia (Błonie), jako walkowery
zrozumiałe. Niestety z obrad nadzwy-i dla przeciwników, za udział w zawodach!

czajnego walnego zgromadzenia piłkarzy zawodnika nieuprawnionego do gry w

warszawskich wynika, że należy ją uno-

wocześnić. Przepisy muszą być szanowa-

ne przez niższe władze, ale sam ich wy-

dawca — PZPN, może postępować
wręcz odwrotnie, łamiąc przez samego

siebie wydane nakazy.

Nigdybyśmy się o tym nie dowiedzieli

gdyby nie rozwiązanie Wydziału Gier

i Dyscypliny WOZPN za „niechlujstwo"
w szufladach jego członków. Był to je-
dyny < powód wyznaczenia komisarza i

zwołania nadzwyczajnego zebrania.

Publiczne „pranie", mimo wysiłków
b. członków Wydziału, nie udało się.
Wysunięto kilka zarzutów, lecz władze

nie zechciały na nie odpowiedzieć. Dla-

czego? Wyjaśniłoby to z pewnością sy-

tuację. Do najważniejszych należy nie-

poszanowanie przepisów przez WG i D

PZPN w sprawie uchwały WG i D oraz

Zarządu WOZPN, dotyczącej spadku

Bukareszt czeka na lekkoatletów
Mistrzowie Rumunii gotowi do boju

po

r ł

odwołaniu Igzizy.sk Bałkańskich, Alę przede wszystkim należałoby zapo-j ny. Rekordzista, po "kontuzji w Pradze,
kapitalnego znaczeniu w lekko- znać atę z wynikami gospodarzy. i zbyt wcześnie zaczął biegać i w niistrzo-

uitletyce nabierają międzynarodowe za- Przód kilku dniami w. Cluj odbyły
' stwacli obydwa tytuły w sprintach ado-

wody w Bukareszcie w iłn. 25 i 26 wrze-' się mistrzostwa Rumunii, które dostar- był bezapelacyjnie Lupsa — 10,8 i 22,2.
nić się do zdobycia fundamentów w po-' śnią. Zgromadzę owe iva starcie dobo- czyły ciekawego materiału,
staci szerszej kadry zawodników. 'nową stawkę zawodników kilku krajów. Sprinty rozegrano beat udziału Moi-

Finley - tragiczny bohater Olimpiady
Zwycięża na zawodach w Brukseli

(Korespondencja własna przeglądu Sportowego")

BRUKSELA, we wrześniu.

DOROCZNE między alianckie woj-
skowe mistrzostwa lekkoatletycz-

ne zgromadziły na wielkim stadionie

Heysel pod Brukselą cały szereg wy-

zaprezentują się na ulicach Warszawy
ORGANIZATOR wyścigu motocyklowe- tych zawodników, bo osiąga maksymalną

na ulicach Warszawy w dniu 3 paź- szybkość 150 km na godz., mokra na-

dziernika, Klub Motorowy Okęcie, przy- wierzchnia może jednak zniwelować te

stąpił już do prac wstępnych. Wyścig różnice na korzyść pełnego brawury 2y-
ten będzie mial charakter ogólnopolski i , mirskiego. Warto dodać, że maszyna ży-
został zaliczony przez PZM jako ostatnia ' mirskiego ma na liczniku już około 11 ty-
eliminacja do mistrzostw Polski. i sięcy km, przebytych we wszystkich rai-

Trasa wyścigu będzie prowadziła w ob dach, Grand Prix Polski i ostatnio w MMM.
wodzie zamkniętym ulicami: 6 Sierpnia- w kategorii maszyn 350 cem o pierw-
Noakowskiego, Koszykową, Suchą i 6-go szeństwo stoczy siĘ wa|ka pomiędzy St.

Sierpnia. Długość okrążenia wynosi 2.130 Brunem , iankow..kim. obaj będą starto-

metrów. Najniebezpieczniejszy wiraż (o- wgć na nowych No(ionach przeciwko groź
stry) znajduje się na ul. Noakowskiego, nem(j jeźdzcowi Krzysztof0wi Brunowi na

bitnych zawodników, reprezemtnjącychruszyła sztafeta, w skład której weszli

barwy wojskowe W. Brytanii, Francji, przedstawiciele wszystkich czterech ro-

Danii, Holandii, Norwegii, Luxeimburgu dzajów brewri armii belgijskiej, tj. wojsk
lądowych, marynarki, lotnictwa i ko-

mandosów i w chwili rozpoczęcia za-

wodów ukazał się na stadionie ostatni

ze sztafety, który od pochodni zapalił
zainstalowany znicz, który płonął przez

czas trwania mistrzostw. -

Ty^ ^atTiim bjfigaczem sztafety był
tragiczny bohater olimpijskiego marato-

nu, porucznik - spadochroniarz Gaiilly,
którego dramat z Wenibley przeszedł
już napewno do historii.

Gaiilly nie zadowolił się tym symho-

Organizatorzy, mając jeszcze
świeżo w pamięci Olimpiadę, -nadali za-

wodom wojskowym uroczyste ramy, w

których nie zabrakło nie tylko defilady
oraz odegrania hymnów wszystkich re-

prezentowanych w tej imprezie państw,
ale .skopiowano rówinież, naturalnie w

miniaturze, sztafetę z zapaloną pochod-
nią. Od płomienia pod Grobem Niezna-

nego Żołnierza Belgijskiego w Brukseli

na Kostykowej wiraż ma kąt rozwarty.
Najdłuższa prosta na trasie wynosi 840
metró»'.

Maszyny o litrażu 125 ccm i wózki bę-
dą startowały na 10 okrążeń, pozostałe
—

na 15.

Zwolennicy sportu motocyklowego w

stolicy będą mieli po raz pierwszy okazję
zobaczyć w akcji nowe Nortony 500 i 350
ccm. Ze względu na to, że Norton wyclą
ga do 200 km na godz! — zapowiadają

Excelsiorze

W kategorii wózków będziemy świadka
mi „świętej wojny" pomiędzy „odwiecz-
nymi" rywalami Potajałło i Kamińskim.

Nadto sygnalizowane są wózki z Gdań-

ska, śląska i Poznania. Trasa wyścigu
będzie szczególnie trudna dla wózków,
a jeźdźcy będą musieli wykazać wysokie
walory techniczne'.

Wyścigi uliczne wymagają od społeczeń
się wspaniałe emocje. Na Nortonach 500 stwa pewnych... otiar. Mieszkańcy na tra

będą startować: — Mieloch, Nowacki I sio wyścigu będą mieć kilka niespokoj-
Dąbrowski pomiędzy którymi rozstrzyg- nych godzin, ale warto je poświęcić na

nie si» walka o pierwsze miejsce. , „ołtarzu" sportu motocyklowego, zwła-

W razie niepogody będzie mial tu wie , szcza; te atrakcje wyścigu z pewnością
le do powiedzenia Żymirski, którego wynagrodzą je wielokrotnie

Triumph jest mniej szybki od maszyn tam

ŚLUB JADWIGU JĘDRZEJOWSKIEJ
BYDGOSZCZ, 12.9 . (tel. wł.) — W dniu

dzisiejszym nasza mistrzyni Jadwiga Ję-
drzejowska wstąpiła w związki małżeń-

skie z p. Gallertem.

A o atrak-

cyjności podobnej imprezy świadczy choć

by obecność 80.000 widzów na wyścigu
ulicznym w Pradze. Warszawa nie pozo-

stanie w tyle I zjawi się niemniej licz-
nie na wyścig o mistrzostwo Warszawy.

Protektorat nad wyścigiem objęli prez.

Tołwiński i wojewoda warszawski Koło-

dziejczyk.

BAMBUS DOPOMÓGŁ
Na międzynarodowych zawodach w licznym ukazaniem się na bieżni. Pod'

Sztokholmie Ragnar Lundberg skoczył czas zawodów oglądaliśmy go »0 raz

o tyczce — podczas deszczu — 4.30 drugi, a mianowicie w biegu na 5 km.

metrów, bijąc mistrza AmeTyki i usta Prowadził on ten bieg początkowo, ale

nawiając nowy rekord szwedzki. po 2 km musiał ustąpić czoła Francu-

Jest rzeczą charakterystyczną, że zowi Labidi, który wygrał w oza.~;e

Lundberg po raz pierwszy skakał o 15:04,2. Gailly miał czas'15:09,8. Trze-

tyczce bambusowej (zarzucając tycz- ci był Anglik White z wynikiem 15:37,6
kę metalową), którą otrzymał od Mor Do rekordu „alianckiego" Zatopka 14:31

eona w zamian za buciki z kolcami. -

w r. ub. w Berlinie) brakowało bar-

Morconowi przed Igrzyskami przysła- dro dużo.
no ją (wraz z kilku innymi) z Japo- W biegu 110 n. przez plotki ogląda-
na, z życzeniami szczęścia w konkur- ««^cznego bohatera Olim . .

-

....
_

.

.

' y ' piady W osobie Anglika Finleya, który taray-
Gurau w kuLl " uał 14 *> 3 ' Ra ' ca

przed 5 tygodniami w Wembley Aladał J14 ' 39 ' w ^ ,, Raita Gurau 43 ' 15 '

Dwukrotny mistrz Rumunii znany jest
dobrze lekkoatletom polskim. W r. ub.

przegrał on w Pradze na Festivalu Mło-

dzieżowym z Białkowskim. Była to jed-
na z najbardziej 'przykrych dla Lupsy
porażek. Legitymował się on przecież
znacznie lepszymi czasami, osiągniętymi
w pojedynkach z dobrą klasą sprinte-
rów.

Wicemistrzem na 100 m został Stoe-
nescu 10,9, a na 200 m Zenide 22,3.

Brak Moiny dał się' odczuć i na 400

m. Mistrz Jecu osiągnął 50,3, wygrywa-

jąc z Moarcas 50,8.
Dobrze spisali się średniodystansow-

cy Popp i Tabnacin. Wyniki kb 1:56,1
i 1:56,3 na 800 m zaskocz; niemile wie-

lu przyszłych przeciwników. Pandrea i

Talmaciu od dawna maiją chęć zejście
poniżej 4 min. na 1500 m. Może w po-

jedynku z lepszymi wreszcie im to się
uda. Na mistrzostwach zadWoMłi aię
rezultatami 4:01;2 i 4:01,3.

Godne uwagi wyniki osiągnęli plotka-
rze: Dunnitrescu wygrał 110 m w 15,4,
Kiss 400 m w 55,4. Na 400 m dobry
jest i wicemistrz Ludu 56,3. Na 3000 m

7. przeszkodami Fdrea 9:38,2 wydaje się
być b. groźny. >

Długodyistan.-owcy są .słabsi. 5000 m

wygrał N&ghi — 15:27,4, 10000 m
—

Oirtea 32:19,0.
W skokach Soeter był najlepszy. Osią

ginął on wzwyż 188. Dragomir w tycz-
ce nie miał konkurencji i zadowolił się
wynikiem 380. Baciu skoczył 360. Mistrz

skoku w «lal Tans miął "Tylko 674, a (

trójiskoku Chiriacescu 13,69. I

Raica i Gurau są najlepsi wśród mio-

tyni zespole.

Obie te sprawy są rozstrzygnięte dość

jasno w regulaminach rozgrywek wyda-
nych przez PZPN i z tego powodu- de-

cyzje WG i D nie mogą podlegać dy-
skusji. A jednak przepisy te zostały na-

ruszone i to przez kogo —

przez naj-
wyższą władzę piłkarstwa od której prak
tycznie nie ma odwołania.

— Nam wolno tak postępować,, ale

wasz bałagan w szufladach to zbyt wid

kie przestępstwo. Tak zrozumieli wszy-

scy zebrani oskarżenie komisarza Bede-

jewskiego. Oskarżenie to nie jest istot-

ne, jeśli się weźmie pod uwagę, że po-

jęcie bałaganu w szufladach jest rzeesą

względną. Dla tego, który układa pa-

piery tam nie będzie bałaganu, dla ko-

goś innego akurat ten sposób'..segrego-
wania będzie sprawiał wrażenie chaosu.

Teraz inna sprawa. Zarzucono trzem

z pośród 13 członków Wydziału, że w

ich szufladach znaleziono' dokumenty
! nie dotyczące ich referatów. Dotyczyło

to pp. Delidy, Rybałtowskiego i Bent-

kowskiego.

Okazuje się jednak, że ci trzej wraa

z przewodniczącymi Niewiadomskim tw«

rzyli właściwy Wydział i , zajmowali óę
wszy^kimi sprawami. Reszta członków
— „martwe dusze", którę nie chciały,
nie umiały lub też nie miały czasu aa

pracę. Nic też dziwnego, że przy takim

nawale pracy, którą wykonywało zaled-

wie 4 ludzi, zamiast 13, niektóre spra-

wy, były załatwiane z pewnym .opóźnie-
niem. Przewodniczący Niewiadomski ra

swą obronę przytoczył kilka faktów, źe

WG i D PZPN przy dużo większym i

lepiej rozbudowanym aparacie też popeł
niał te same błędy.

Dotychczasowi członkowie Wydział*
nie przyjęli proponowanych im powtór-
nie mandatów i do nowego WG i D we-

szli : przewodniczący — Szypulski oraz

członkowie: Błazałek, Rutowicz, Ka-

miński, Matuszewski,' Bartczak, Kóziar-

ski, Olesiński, Berent, Musiał, Kobus i

Skawiński. 12-te miejsce zarezerwowano

dla delegata Związku Młodzieży Pol-

skiej.

Zebranie zakqńczomiVrlecz kto i w ją;
ki sposób wynagrgdzi^Krzywdę mofal!^

wyrządzoną czterem ludziom, którzy
wzięli na swe barki pracę 13 lada i wy-

wiązali się, aż dobrze z zadania? Zo-

stali oni w dalszym ciągu, mimo braka

istotnych zarzutów i wykazaniu swych
dobrych chęci, w opinii sportowców ca-

łej Polski — przestępcami."

Nie wystarczy zaufanie, jakim cieszą
się nadal w Okręgu Warszawskim^ za

mało znaczą głosy prasy. Ci, którzy
umieli ich oskarżać powinni znaleźć spo

sób na publiczne oczyszczenie ich z

nieprawdziwych zarzutów. (C)

Czg ffef»<fcv

będzie trenerem?
Hebda o.świadczjł nam, żc zostały

wznowione pomiędzy nim a PZT per-

traktacje odnośnie objęcia posady in-

struktora. Hebda sądzi, żc wobec istnie-

nia kortu krjtego w Gliwicach oraz

imieniem wszystkich uczestników XTV-ej
Olimpiady przysięgę olimpijską, a na-

stępnie w jednym z przedbojów na 110

m przez płotki, prowadząc w pięknym
stylu potknął się tuż przed metą i —

mając szanse wejścia do finału — naj-
nie.-podzaewaiiiej w świecie został wyeli-
minowany. Tym razem, na stadionie w

Heysel, Finley pobiegł pięknie i w nie-

otwarcia dwu takich kortów w AWF na , nagannym stylu wygrał mistrzostwo woj
Bielanach, mógłby rozipocząć sną pracę j w czasie 14,7, bijąc jednocześnie

instruktorską nawet w czasie nadchodzą rekord „aliancki .

cei zimv W biegach krótkich triumfował Ho-

Najlepszy wynik Raica jest 48,34.
Bella 53,70 i Krupka 52,10 nie będą

groźni dla oszczepników.
„Rumuński Nemełh" Dumitru rzucił

młotem tylko 47,04. Ale przed mistrzo-

stwami miał Toma 48,70 (na mistrzo-

stwach 45,26), * Dunritru 47,92. Ponad

47 m rzucił jeszcze w bież. r. loańno-

vici 47,15.

Turski w Londynie

W czterech rogad?

W piątek wyjechał do Londynu lau-

lender Lammers. Mial on 10,6 na ,set-! re^t Olimpijski, zdobywca medalu Zbig-
kę" i 21,6 na 200 m. W obu tych kon- njćiy Turski.

kurencjach drugie miejsce zajął Anglik Kompozytor nasz będzie dyrygował
Valle. Na 400 m łatwe zwycięstwo od- Wraz z Fittelbergiem „Symfonię Olim-
niósł Higgins (W. Brytania) w czasie pijsfcą", która nadana zostanie na cały
48,6. świat prze® orkiestrę BBC w Londynie.

Biegi średnie stały się łupem małego
Luksemburczyka, Bardiela, który dziel- j
nie już spisał się w Wembley. Wygrał j
on hieg 800 m w czasie 1:54,1 i 1500 ^igWtWĘUI
w czasie 3:55,4, przy czym w obu wy-i ,

padkach zadecydowała . dokonała „koń- Żurawski został-zdyskwalifikowany
cówka" Barthela. | ńa jeden rok przez WOZB oraz skre-

W biegu 400 m przez płotki półfi- śbny z listy członków SKS —

za za

nalista olimpijski, Jacques Andre (Frań- chowanie się nie licujące sportowca.

cja) dominował wyraźnie nad poaostałą! Drużyna Pragi nie przybyła do Doskonała lelckoatlelku iimiieaa .'nu-

stawką i osiągnął dobry czas 54,9. j Warszawy na mecz 12 września, gtlyż na Turowoj w czasie skoku wdał na
' S^a/etę 4 x 100 m wygrała W. Bry- obawiała się osłabienia (iiczono się z stadionie Kijowskim. Turowoj osiągnęła
tania (42,3), zaś 4 x 400 m

— Francja' jaZ<Jem na Bałkąniadę do Tirany)., w tej konkurencji 5,80 m.

3:19,6. Czesi zapowiedzieli swe przybycie'
Pozostałe konkurencje, przymiosły re- J Warszawy w ciągu października. I •

'

zultaty następujące: skok w dal — Li- j Stec podobno już porzucił swój ro-

bert (Belgio) 683 cm, skok wzwyż -dzinny klub Concordię w Piotrków.. , .

Patterson (W. Brjtania) 180, *ok o , , przeniósł się do Radomiaka KatCdrZe

tyczce — Saintjour (Francja) 370 cni, Teddy p^trzykowski może się po-

trójskok - Van Egbond (Holandia) chWaIić córeczkąi klóra ma już oztc.

19 T4 nnliiuaiJa truła TT»TW>I1rtcL"V ?. . .

u/ lfar/zo«/ie
13,73, pchnięcie kulą — Kempinsky fy f tygodnie<

(Francja) 13,96, rzut dyskiem — Kitan-' Reprezentacja
ger (Belgia) 43.26, mit oszczepem

Gwardii Repre-

Lekkoatleci zgrupowane na obozie w A. V. F. przed ujazdem do Bukaresztu podcz., ^^f^^^ak

, i zentacja Związków Zawodowych, Ta-
Cbote (W. Bryt»*.) 61,00, rat mlo- Hccz projektowany jest w dniu 10

<** - Mtrgot (Fraoe,.) 47,»2. K, /) października w Warszawie

Szymura, który jak donosiliśmy, w

Poznaniu wygłosił pogadankę o swych
wspomnieniach olimpijskich, powtórzy
ją w Warszawie w sali YMCA we wto-

rek dnia 14 bm. o godz. 19-ej.
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Znminsi kawy - srebrny medal
przywiózł Heinrich swej matce z Londynu

DYŚMY siedzieli na trybunach sta-1 — Mamo, me mam żadnych snns na

dionu Wembley obserwując maga- medal otimpijeki. Na pewno' ci fo nie

nia dziesięciiobodstów, nikt s nas nie I przywiozę, ale pocieac się kochanie —

G
przypuszczał, że chłopak startujący w

nicliifikiej koszulce — Francua Ignacy
Heinrich pokona Adamczyka, a nikomu

nawet do głowy nie przyszło, że zdobę-
dzie on srebrny medal. Pocieszany się
jednak, bo nawet Francja nie pokładała
nadziei w tym nieznanym dzuesięciebo-
iście, zamieszkałym na krańcach Francji,
bo aż w Alzacji.

Sam Heinrich również nie wierzył w

swój sukces i tak mówił do swej marici,
gdy odjeżdżał do Londynu:

o9 eń
nu lodzie

PAMIĘTAMY wszyscy, jak to było
z naszymi hokeistami na Olimpia-

dzie. Bil ich kto chciał i kto nawet nie

chciał. W poszukiwaniu przyczyn klęski
znaleziono (a nie trudno było-znaleźć),
główny powąd — brak sztucznego lodo-

wiska. Naturalnie z wielkim wrzaskiem

i autoreklamu rozpoczęło się budowanie

lodowisk. Powstał specjalny komitet w

Warszuwie, taki sam w Gliwicach, jesz-
cze jeden w Katowicach. Nawet Łódź i

Poznań też wybrały odpowiednich pre-

zesów i wiceprezesów i sekretarzy. Kra-

kóic, który nie moie być gorszy od in-

nych miast „powołał do życia" mi dwa

komitety, które miały wybudować dwa

lodowiska. Wtajemniczeni twierdzili, ie

wszystkie komitety i komisje miały ra-

zem gotówki w kasie 375 zł i pół tonny
węgla. Ten węgieł, to na eksport, aby
uzyskać dewizy i kupić sprężarki.

Ppłk. Cżarnik udzielił nawet 16 stycz-
nia r. b . wywiadu prasie i odpowiedział
m. in. Zarysowują się widoki na sztu-

czne lodowiska. Chodziliśmy i kolo tej
sprawy. Sprężarki do budotvy sztuczne-

go toru kosztują zaledwie 350 tys. ko-

ron (czeskich). Dyrektor Kuchar przy-

rzekł pieniądze".
Specjalny wysłannik na Olimpiadę

red. Edward Trojanowski telefonował
triumfalnie z Saint Morits. Oto tekst de.

peszy umieszczonej na pierwszej stronie

„Wieczoru" (nr 33).
„Największy sukces hokeistów rut Olim

piadzie. Obecny na meczu dyr. Askanas

oświadczył, że po przyjeździe do Polski

będzie czynił starania o wybudoioanie
sztucznego lodowiska hokejowego... Pol-

skim hokeistom udało się w czarne poby-
tu w Czechosłowacji zdobyć plany sztu-

cznego lodowiska".

Tak więc w lutym były jut phtny, by-
ło 7 prezesów, 14 wiceprezesów i iluś tam

sekretarzy i skarbników, „specjalnych
komitetów", areszcie było poparcie płk.
Czarnika, a dyr. Askanas „był już prze-

konany".
Ale zima nie trwa długo. Już w mar-

cu zapachniało wiosną, a w kwietniu sio

nęczko przygrzewało mi całego. Nic więc
dzituiego, ie trudno było pamiętać o ta-

kiej zimnej spratvie, jak sztuczne lodo-

wisko. To tak jakby ktoś marUml się
o zeszłoroczny śnieg. Toteż hokeiści po-

przywiozę ci c Londynu dużo czekolady
i kawyTM

Heinrich jednak pomylił się, prócz ka-

wy przywiózł je^zxsse do swego rodzin-

nego miasteczka Ebersheim w Alzacji
srebrny medal. A dziewczyny w mia-

cteczku ułożyły na jego cześć specjalną
powitalną piosenkę. Miasteczko tonęło
w kwiatach i trójkolorowych flagach.

OLIMPIJSKI TARZAN

Jak to aię stało, że młody Heinrich

zdobył tak wielką siłę, wytrzymałość
i przebojowolć, iż wyszedł ewyciędko
s tok ciężkiego dwudniowego boju na

stadionie w Wembley? Alzatczyk tłuma-

eey to tym, iż gdy mał 17 lat, w czasie

okupacji niemieckiej został powołany
siłą do niemieckiego Wermachtu — jak
to zresztą stało się ze wszystkimi mężczyz
nami w Alzacji i Lotaryngii. Chłopak
został wysłany na wschodni front, »le

pnzy pierwszej okazji uciekł z szeregów
niemieckich i zaczął ukrywać się w la-

sach. Prowadził on życie prawdziwego
Tarzana. W ciągłej walce z niebezpie-
czeństwem i naturą neh-rał kolosalnych
sił. Mając 17 lał osiągnął 192 cm wzro-

stu i pra-wie 100 kilo wagi.

JEDENAŚCIORO DZIECI

Ignacy jeet najstarszym w ru d nie

...a rodzice jego wydali na świat jedena-
ścioro dzieci! Marzeniem papy Heinri-

cha była aby jefo najstarszy syn został

adwokatem. Studiują więc on terać

prawo.

Drugim, ie tek powiemy, „fuksem"
fraaouckim był Mimoam —

o ciemnej
eicórse północnego Afrykańczyka. Na

sukces Mimouna (drugi aa Zatopkiem
w Megu na 10 km) nikt nie liczył we

Francji... i na ówiceie. Dość po<vraedzi«ć,
że Francja najzupełniej zlekceważyła
swego kolorowego obywatela i gdy dwa

lata temu odbył się eros w Paryżu, na

który przyjechał Afrykańczyk, nie chcia-

no mu zwrócić kosztów pnejazdu nm.i też

dać mu kwatery—

BEZ UŚCISKU DŁONI

"Ale nawet w Wembley po triumfie

w 10 km. nikt nie zwrócił uwagi na

skromnego Mimouna. Żaden s kierowni-

ków drużyny francuskiej nie podszedł
do niego-aby- mu uścUąsąć-rękę. B* tak

się akurat złożyło, że w tym czasie roze-

szła się wiadomość o niespodziewanym
sukcesie Francuski Ostermeyer, która

zdobyła złoty medal w dysku. Zloty me-

menażerą.w Stanach ZjednocsoHyeb, któ-

ry proponował wiele tywęcy dolarów za

kilka kaocertów piaraedsi w Ameryce.

Francuska w zasadzie zgadza rię, mar-

twi tię jednak, że będzie musiała wre-

szcie wybierać pofcaędzy spoatem i pia-
ninem, gdyś na dłużącą metę obie te

przyjemności nie dadzą aę pogodzić.
Kuła i dysk zbytnio forsuje rękę pia-
nistki.

DOBRE WINO — NIE JEST ZŁE

Wreszcie jeszcze jedna niedyskrecja
o olimpijczykach francuskich. Jak się
okazuje, wino nie jest wnogiem azesraie-

rzy. Jean Buhan — mistrz olimpijski we

florecie poisiada hurtownię win. Jean

przeszfarcowal kilka butelek wina do

Londynu — twierdząc, że nie może się
nimi na długo rozstawać. Wino zdało

egzamin w Londynie. Na 28 meczów sto.

czxmych na OHmpiadde w turnieju indy-
widualnym — Franca* praegrał tylca
jeden... (gryż.)

Opieka lekarska, kióra istnieje na... papierze
OtrzymalMmy eeime awafl le-

karza na lemat kalostrofy I wyso-
ce grofnaj sytuacji w terenia, któ-
ra powinna zaabsorbować awagę

naszych naczelnych władz sporto-
wych, o Ile „źródło zdrawia" nia
ma przemienić sl« w „fabryk* ka:
lectwa".

Spodziewamy iię, i. poruszany
temat wywoła dalsz. acha. Rad.

W Nr 76 Przeglądu Sportowego Dr

Siidocowicz poruszył Łardse istotne dla

całości naszego życia aportowego za-

gadnienie. Zagadnienie to możnaby na»-

vrnć właściwie treścią wychowania fizy-
cznego i sportu, o ile oczywiście do

-bukury fizycaoej podchodzimy a nauko-

wego punktu widzenia. Dr Sidorowicz

potuuył temat opieki lekarakdtsj nad

zawodnikami na terenie Warszawy, gdzie
jest ezyinm Centralna Praychodnia Le-

karska Medycyny Sportowej, istnieje
ZiBeasenie Lekarzy Sportowych iłp. Po-

dobnie w większych oiro(Łacli istnieje

może często tyMoo teoretyczna «resztą,

opieka i k-ontrola nad zawodnikami. Po-

nieważ w ciągu ostatnich miesięcy prze-

bywałem na prowincji (Do-lny Śląrfc),
chcę podzielić się s czytelnikami, któ-

rych te zagadnienia interesują, apoatrze-

żenHuni, które w wiek wypadkach są

wprost przerażające.

TEORIE I RZECZYWISTOŚĆ
W terenie praktycznie opieka lekar-

ska nad czynnymi sawodnilćiani nie ist-

nieje. Na palcach policzyć mężna wy-

padki posiadania przez zawodników

Książeczek Badań Lekarskich. Lekarz,
który nie posiadając innych kwalifika-

cji sportowych, jak przyaałeżność do

wspólnego z danym klubem „pionu",
-względnie entuzjaam dła danej gałęzi
aportu (jako widz) — wielokrotnie jest
terroryzowany prze* kierownika sekcji
lub samego *awodnika i machając ręką
dopuszcza chorego do zawodów.

Rekordy polskich sprinterów
200-metrowcy lepsi niz przed wojnq

Ostatnia wyniki Grzanki i Buhla na

200 m
— 22,6 przyczyniły się do usta

nowienia rekordu przeciętnej 10-ciu

najlepszych wyników polskich w tej
konkurencji na 22,48.

Rekordowa przeciętna kształtowała

się naatępująco:

1931 — 23,01.
1932 — 22,99.
1936 — 22,87.
1937 — 23,77.
1938 — 22,69.

Byłem świadkiem puszczenia na ring
boksera z ropniem okostnej azcifi] j
temperaturą 39 st., dopuszczeniem fo

wałki boksera cierpiącego na nawyk*
wa zwichnięcie stawu barkowego nwn«

określenia go pnzes chirurga jako ab-

solufnie niezdolnego do uprawiania fe.

go rodzaju sportu, oraz zmuszania prtci
kierownika sekcji zawodnika,' który i

przyczyn zdrowotnych wałczyć nie

chciał. Te przykłady zebrane z pamięu
nie są jakiemiś oderwanymi faktami,
ale niestety obrazują stan faktyczny w

terenie.

KOPYTO W GARŚCI

Pnzycżyn tego- stanu szukać należy:
a) w braku jednolitej organizacji opie-
ki nad zawodnikami, przy czym trzeba

po-wiedzieć sobie jasno, że instytucja le-

karzy klubowych egzaminu nie zdała,
b) w przeroście ambicji u kierowników,
trenerów i prezesów idących w bój pod
hasłem „za wszelką cenę kasa i wy-

nik" —

przy braku elementarnych nie-

jednokrotnie wiadomości o istocie za-

praiwy, treningu kondycyjnym, nie mó-

wiąc o fizjologii wychowania fizycz-
nego. Dopuszczanie do wałki zawodni-

ków po trzykrotnym i czterokrotnym
treningu bokserskim usprawiedliwia' sięROK 1948 | Sprinterom polskim od wielu lat nia

1. Lipski (Tor.) 21,8 911 pkt.! szczędzono gorzkich słów krytyki. Bie J powiedzeniem, że „chłop ma kopyto w

2. Stawczyk (Pora.) 22,2 —856 pkt.
1 gali przecież za wolno. Ich rekordo- J garści".

3. Rutkowski (Poza.) 22,3 —843 pkt. we wyniki nie znajdowały uznania, bo CQ ZR0BIĆ7

4. Mach (Gd.) 32,4 — 830 pkt: nie były to wyczyny, świadczące o

5. Kiszka (Śl.) 32,5 —817 pkt.! ogólnym podniesieniu klaay polskich
6. Grzanka (Tor.) 22,6 — 805 pkt. j krótkodyatansowców.
7. Bnhl (Szcz.) 22,6 — 805 pkt., Obecna sytuacja przedstawia aię
8. Lipowski (Łódź) 22,7 —792 pkt. inaczej. Sprinterzy pobili rekord prze-

ciętnej 10-ciu najlepszych. Stało się
to nia dzięki wynikowi Lipskiego, któ

9. Danowak? (Pora.) 22,8 — 780 pkt.
10. Olszewski (Gd.) 23,9 — 768 pkt.

Przeciętna 22,48 — 820 pkt.

Pływacki rekord Polski
na zakorczenie sezonu

Nowym rekordem Polski zamknęli 1H m 1 1> >»błoń-
«owym w , . . M 'Ki ~ •'•"er (Pol) ~

pływaoy warszawscy sezon letni. iNa

dal dytkobolki przyćmił srebrny medail \ kio kluby stolicy, mające sekcje pły

1:25,1; 3) Zygmunt (SKS) — 133.
100 m st. klas. męiczyzn II kl: 1) Ko-

strzewa (Lag) — 1:36,4; 2) Sokolski (SKS)
— 1:57,4; 5) Ziembiński (L.g) — 1:40,4.

. , , . i M m st. klas. chl.peów: 1) Pietrzak
m. st. dow. męzczyzn uzyskała wynik... (E|eHr) _ 2) mmt (po|)

^

5:18,5, bijąc stary rekord Polski, na- , 0M5 2; 3) Zawodny (legia) — 0:45,2.
leżący do AZS Warszawa i wyno- I Ształsta S X 180 m łmion- męł-
szacT 5

-

39 iCI *
zni 1 > Elektryczność (3ablońtkl, Urbań-

. . ... . ski, Marasek) — 4:02,8; 2) AZS W-wa —

W zawodach wzięły udział wszyst- j).184 . j) Legia _

zawodach, zorganizowanych na od-;

budowę Warszawy i zamknięcia sezo-

nu, sztafeta Elektryczności 10 X 50

Afrykańczyka.
A Miimoun nie tylko mełużył śę

Francji na stadionie w Wembley. Prze-

lewał on niejednokrotnie krew za Fran-

cję. Walczył w Tunieie, Italii i nad Re-

nem. Dwukrotnie został ranny, w tym raz

pod Monte Cassino, gdrie walczył obok

polskiej armii.

Mimoun jest woźnym w Ministerstwie

Spraw Muzułmań&icb.

I jeszcze jedna niedyskrecja a propos

jego osoby. W czasie meczu lekkoatle-

tycznego Francja — Czechosłowacja w

wiesili w szafach swój sprzęt, a wszyst- - Pradze, Afrykańczyk poznał pewną Cze-

A-ic komitety zatonęły iv błogim me-'

rubstwie. Cói zresztą miały robić. 7.a
'

i

dużo ich było, aby można było u-ybu-
dować jedno lodowisko, a wiadomo, ie

na wszystkie nie starczy ani pieniędzy, I

ani chęci.
Teraz już o budou<ie toru hokejowe-'

go nawet i nie słychać. Sprawa będzie
aktualna dopiero w zimę, znoicii będzie
się narzekać, znowu hokeiści będą prze-

grywać, znowu pewnie zawiążą się no-

we komitety, znowu wybierze się paru

prezesów i znowu... lodowiska się nie

wybuduje.

s.?kf, w której zakochał rię i zaręczył.
Mimoun minł nadzieję, ie po jego suk-

cesie w Londynip, narzeczona jeg-o ode-

zwie sir. może nndeśle mu gratulacje...
Niestety z Prapi nic nndr-złn żadna de-

pesza.

DOLARY KUSZĄ...

Wspomnieliśmy tylko co Osterrneyer.
Ojłelnicy nasi wiedzą dobrze, że jest
nna nic tylko doiknnałą miotaerką, ale

również wspaniałą pianistką. Po zdoby-
ciu przez Francuzkę złotego medalu,
Amerykanie od razu poczuli, że może

I kto by powiedział, łe na lodzie moi ^

być doskonały interes. Gdy Ostermeyer
na taki duży słomiany pałić ogień. t wysiadła z samolotu na lotnisku w Pa-

Iko ryżu wręczono jej depeszę od pewnego

Lipski 200 m
- 22,3

na meczu Pomorze-Olsztyn
BYDGOSZCZ, 12.9. (tel. wł.) . W , Przyhorowski (O) 2:06,9,

dniu wczorajszym rozegrano w Byd- kowski (Pom) 2:12,6.
3) Dzwon-

goszczy spotkanie lekkoatletyczne re

prezentacji Olsztyna i Pomorza, wy-1
grane przez Pomorze.

100 m
— 1) Lipski (Pom) 11,1, 2)

Dunecki (Pom) 11,3, 3] Klemens (O)
11,7.

800 m
— 1) Lewicki (P) 2:06, 2)

wackie. Na starcie widzieliśmy wiel-

ką ilość młodych chłopców i dziew-

cząt, co dobrze świadczy o rozwoju
pływactwa stołecznego wszerz. Naj-
młodszym chyba pływakiem był
9-letni syn prezesa WOZP — Tade-

usz Kowalczyk, który startował w

wyścigu na 50 m st. klas. dla chłop-
ców.

Poza rekordem w sztafecie wyniki
nie były nadzwyczajne. Wśród kobiet

„omnibusem" była Wójcicka, która

triumfowała na 100 m. st. klas. i do-

wolnym. W setce st. dow. mężczyan

niespodziewanie słabo wypadł Nowak

(Elektr), który zajął drusjie miejsce «

w słabym czasie 1:14,6. Niezły wy-

nik uzyskał Jabłoński w wyścigu na

100 m. st. klas. Na drugim miejscu
przyszedł młody Breiter (Pol.), zapo-

wiadający się na dobrego zawodnika.
WYNIKI:

IN in (t. klai. koblat I kl: 1) WóJ-

cicke (Leg) — 1:35,9; 2) Janljravrike
(AZS W-wa) — 1:44,2; 3) Kacprzak (SKS)—
1:50.

108 m it. k!?s. kobiet kl II-go: 1) Zol-
lówna (AZS W-wa) — 1:52,4; 2) Morek

(Legia) — 1:56,5; 3) Pruszyńska (SKS) —

2:04,4.
100 m st. dow. mąłciyin: 1) Czuparskl

(Log) — 1:10,4; 2) Nowak (Elektr) —

1:14,4; 3) Kondracki (AZS) — 1:19,9 .

S0 m sL dow. chłopców: 1) Lediwlński

(Leg) — 0:34,4; 2) Gadomski (Roi) —

0:37,4; 3) Ktalcherman (Pol) — 0:38,7 .

100 nr st. grzb. męiczyzn: 1) Mroczkow-
ski (Elektr) — 1:27,4; 2) Kondracki (AZS
w-wa) — 1:28; 3) Olejnik (SKS) — 1:35,4.

7:09 m sis klat. mąiczysn: 1) Kwiatek

(Bl.ktr) — 3:13; 2) Zygmunt (SKS) — 3:14,
3) Miller (Legia) — 3:24,4 .

109 m st. dow. kobiet: 1) Wójcicka
(Leg) — 1:37: 2) >ni«zewska (AZS W-wa)
— 1:41; 3) Zajączkowska (AZS W-wa) —

1:44,4.

Sztafeta 10 X " m *'• d°w. męiczyzm
1) Elektryczność (Cygański, Jakuszko, Ma-

rasek, Roszkowski, Ludwikowski, Bautiń-

skl, Zguda, Jabłoński, Nowak, Karpiński)
— 5:18,5 —

nowy rekord klubowy Polski;

2) AZS W-wa — 4:13,8; 3) Lagla — 4:18,1 .

Szukając rozwiązania tego, tak dla

istoty kultury fizycznej wainego. próbie.
mu należy moim zdanaem dążyć do: I

a) zapoznania jak najwiękazej iloM

lekansy a zagadnieniami medycyny «por

towej przez dostarczanie odpowiedniej
, . , .... , literaturr fachowej, organizowanie w

ry aaiprawdopodobnia, n.abęd«a u-l łv. ch
^^ ^^

znany za rekord Polski, ale dzięki ,, . .1
, wysisdow i poKszow, zorgaęizowame
wszędzie, £dzie pozwolą na to warunki,

łówkŁ

Nikt chyba nie będzie kwestiono-

wał czasów Stawczyka, Rutkowskie-

go, Macha, Kiszki i Grzanki. Pozo6ta

li dali też niejednokrotnie dowody, że

stać ich na przebiegnięcie 200 m po-

niżej 23 sek.

Przeciętna z roku 1938 — 22,69 zo-

stała polepszona o 0,21.
Czasy na 100 m nasuwają zawaze

więcej wątpliwości. Ale, żeby być kon

sekwentnym należy zanotować i w tej
konkurencji' "wyroXraffil^f^ordowej
przeciętnej z lat 1937 — 1938 —

10,87.
Szybkobiegaczom polskim należy po

gratulować sukcesu, którego zazdro-

ścić powinni im specjaliści innych
konkurencji. Ich dążeniem musi być
jak najszybsze osiągnięcie najwyższe
go przedwojennego poziomu czołów-

ki polskich lekkoatletów. (ss)

poradTM apoctowo-lekarskich,
b) ścisłego i bewzęlędnego przestrze

gania obowiązku posiadania przez za-

wodników korty badań lekarskich, któ-

re w terenie należy zlecić Ośrodkom

Zdrowia pod kontwlą lekarzy powiało*
wych,

c) . wprowadzenia ob o wiązkowych
egzaminów fachowych dla kierowników

sekcji sportowych w klubach i pociąga-
nie do surowej odpowiedzialności win-

nych przekroczeń,
df~przy poirnoey rtSych TTiiileU^ow f

okólników kierownikom sekcji • przypo-

minać i pouczać o konieczności kontro-

li zdrowotnej powierzonych ich pieczy
zawodników,

e) w czasie studiów lekarskich za-

poznać obowiązkowo przyszłych lekarzy!
z fiziopatologią W. F.

Dr med. Stanisław Bayet

Listy X. nad Sekwany

Sport 9 czy
1200 km w

snmobśisfwo?
jednym etapie!

Paryż, we wrześniu.

ENSACJĄ sportową Francji jest
rozegrany w niedzielę 5 wrze-

śnia bieg kolarski Paryż — Brest —

Paryż. Biegów kolarskich jest dużo

we Francji, ale takiego chyba nie ma

nigdzie: 1.200 kilometrów w jednym
ctapic ' I życie, ale końcowy sprint, gdzie gra-

Wyścig ten należy do rzędu im- ty roW ułamki sekund, okazał, że

prez najoryginalniejszych. Rodowód ' ies
*

lo hieg, gdzie do głosu dochodzi

tego ekscentrycznego biegu sięga j taktyka". Przyznam się, że mam po-

zmiei-zchu ubiegłego wieku, a w ta- ważne wątpliwości, czy taki Paryż
blicy honorowej zwycięzców spotkać

' Brest — Paryż kwalifikuje się do ka

można wiele nazwisk, które przeszły
' tegoxii sportu, czy do nowego rodza-

do historii sportu rowerowego. • fu samobójstwa?

Obecny bieg był pod wieloma ZATOPEK W BAJORZE

względami ciekawy: oto pobito re-,

kord imprezy, należący do Opperma-
na (1931): 49 godzin 23 minut. Re-

Wąsikowski
mistrzem

SKRA MISTRZEM KOSZA
Na boi-ku Skry »• Warizawis odbyły slą

lawody tinalowe w koszykówce męskiej j •

o mistrzostwo klasy C okręgu Warsza-w-
At>ramsK

skieon w pierwszym spotkaniu Skra po-

kcoeia zdecydowanie Rywal 40:22 (14.11).
W drugim spotkaniu Po'onla II pokonała

SKS III w stosunku 23:9 (7:5).
Do klasy wchodzą: RKS Skra I RKS

Rywal.
Naleły nadmienić te w roku ubiegłym

na «kutek nie przestrzeganie tormlrrów

przez kierownictwo RKS Skra w klas!» A,
drużyna spadla automatycznie do klasy
aałnKsse].

3.000 m
— 1) Dzwonkowski (P)

9:25, 2) Osiński (P) 9:31,6; 4 X 100—

1) Pomorze 46,8; 2) Osztyn 46,9; 4 X (

400 — 1) Pomorze 3:42; 2) Olsztyn
3:49,6;

l-«j Lifli Żużlowej
Woliński (O) 628; 2) Wajnberg (P)'
625; dysk — 1) Dunecki (P) 36,61; 2)
Masłowski (P) 33,93, oszczep

— 1)
(O) 47,65; 2) Woliński (O)

•15,0; kula — 1) Abiamski (O) 13,17;
2) Dunecki (P) 12,27; trójskok — 1)
Wajnberg (P) 13,05, 2) Woliński (Oj
12,53; tyczka — 1) Kaczmarek (P)
290. I

Poza konkursem rozegrano bieg 200

m, w którym zwyciężył Lipski 22,3
przed Grzanką 22,5 i Bublem 23,0. I

Organizacja z&wod&w sprawna.

Kapitan sportowy PZM, mjr Boczoń o-

głosił punktacją I ligi iużlowej. Wyniki
indywidualne:

1. Wąsikowski PKM — 35 pkt; 2. Olej-
niczak LKM — 32; 3. Najdrowski Olimpia
— 31; 4. Dąbrowski PKM — 30; 5. Suw-
czek IKM — 29; i. Krakowiak DKS
28; 7. Zwoliński Olimpia — 24,- 8. Rejok
KM Ostrów — 24; 9. Koleciek T. Tram-

wajarz — 25; 10. Maciejewski Ostrów —

24 pkt.
PUMKTAOA KLUBOWA

1 PKM 11/90 (11 pkl. i meczów, 90 -

punkty indywidualne zdobyt. przez człon

ków klubu); 2. IKM 11/82; 3. Olimpia
Grudziądz 10/82; 4. KM Ostrów 8,5/49;
Wamatdaw (UtA} — Lłt ra.

kord, od lat niepobity, padł pod ko-

łami nie tylko zwycięzcy Hendrickx'a

(Belgia), ale pod kołami wszystkich
jedenastu zawodników, którzy bieg
ukończyli.

Mimo deszczu Hendrickx uzyskał
czas poprostu niesamowity: 41 godz.
38 min. 42 sek., co daje średnią rów-

nież niesamowitą 28 km 410 metrów

na godzinę. Do tego niezwykłego ma-

ratonu kolarskiego stanęło 51 zawod-

ników. 40 odpadło. Polski kolarz

Pawlisiak, —

maszyna, a oie czło-

wiek, przybył siódmy.

Tegoroczny Paryż — Brest — Pa-

ryż pTzeidzie do historii francuskie-

go kolarstwa. Jest to bieg „senio-
rów". Zwycięzca Hcndrickz ma 32

lat. Drugi Neuville (również Belg),
ma lat 34. A rewelacją biegu był
49-letni (słownie: czterdziesto dzie-

więcioletni) Benoit Fauze, żywa histo

ria tego biegu, bo wielokrotny jego
zwycjęzca w latach przedwojennych,

godzin prowadził i w samotnej uciecz sce jest u góry tabeli. Reims przegrał
ce nikt nie był w stanie mu prze- u siebie 2:4 z Lille,
szkodzić. | W drugiej lidze, gdzie zapowiada

O takim Benoit Fauze przyjemnie długa i żmudna młócka (często
poczytać, szczególnie gdy się jest, n ' e

tylko w niedzielę, ale i w czwart

starszym. Pewien dziennik pisał: „my k'' by zmieścić rozgrywki w kalen-

śleliśmy, że to poprosl,u bieg na zu- darzu), sytuacja się klartije. Świelną
sytuację ma Lens, gdzie gra 5 Pola-

ków.

ZWIĄZEK ZAWODOWY

ZAWODOWCÓW
Jako protest przeciw dyktatorskiej

polityce kierowników i trenerów dra

żyn zawodowych, którzy graczami hanl

dlują, jak... bydłem i sprzedają ich

innym drużynom, często zainteresowł

nych nie pytając w ogóFe o zdanie—

zaczyna się wśród piłkarzy franef

skich odczuwać tendencja do zorgani
zowania związku zawodowego, który
broniłby ich praw i interesów.

Piłkarze zawodowi uważają, że po-|
winni być traktowani na tych samych!
prawach, co i artyści cyrkowi, czy m

u

sic-hall'u: podpisują kontrakt na pew,

ną sumę pieniędzy i na pewien okres

czasu
—

a po wypełnieniu warunków

kontraktu, obie strony są wolne Pcj

Francja — Czechosłowacja w lekko

atletyce stoczono przy ohydnym de-

szczu. Z góry było wiadomo, że Fran

cja wygra dzięki biegom (oprócz dłu-

gich dystansów) napewno, a możliwie

dzięki skokom. 91:77 dla Francji wy-

kazuje, że Czechosłowacy stanęli
sztorcem i mimo deszczu czują aię w

Paryżu, jak i w Pradze. Zatopka przy

szły oglądać tłumy, a, on biegł w .roz
-

bryzgach wody. Jego 14,28" 4/10 na

5 kilometrów jest w ,tych warunkach zwoliłoby to uniknąć niepórozunreri,:

krzywdzących syiuacji, gdy np, kił'

równik drużyny nie lubi jakiegoś P^'

wyczynem nielada.

PIŁKA NOŻNA KRÓLUJE ... , , . „ ...

karzą i wstawia go ciągle do rszłf

Po trzech tygodniach walk w obuj.wy, co nie pozwala mu więcej zarf

ligach sytuacja zaczyna się nieco wy-j bić, lub gdy ma dwóch dobrych pr*'
jaśniać. W pierwszej, lidze prowadzi woskrzydłowych, a trzymając w kie'

Sochaux, nie tracąc ani. punktu ani^ szeni ich zgłoszenia, nie chce ich pu '

bramki, a strzelając ich 10. Trzecia ścić z klubu,
niedziela rozgrywek dala dw.a ,,zde-J Zobaczymy co

rżenia" wysokiej klasy. Racing wy-

grał u siebie z Marsylią 5:4. Obie

drużyny zaprezentowały wysokiej kła

sy futbol. Zcszłordczny mistrz Marsy-
dia grała świetnie i mimo lawiny bra-

mek obrona była wspaniała. Po prostu
który nie tylko odważył się stanąć [była to gra strzelających ataków, Ra

u starcie s »łodazy»i, j*ZMt 20' cing okazał ja«Mae rai, źa jago miej

tego wyniknie Si

gracze, którzy zarabiają miliony, *
"

inni, którzy wegetują. Zawód piłkaftf
zawodowego — to ciężka spraw-

praktycznie, pó. trzydziestce rzadk"

można jeszcze grać, a kwestia zap«*

nienia starości piłkhrzy jest' WciMj
kwestią przypadku.

Aidixcj Cheink
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PRZEGLĄD SPORTOWY
Sir. S

lecz zasłużenie Weterani AZS Warszawa

ŁÓDŹ, 12.9 . (łel. wy. Kraków - Łódź M ri-n

Kraków: Jurewicz, Gcndlek, Glimas, J.bioń^ ill fl
^

Eobula, Gracz, Kohut, Wawrzusiak (LegX S
^

Krakowem o puchar Kałuży
(Legutko),

Miler, Hogendorf, Pietrzak","
zdobyli: dla Krakowa

_ Bobul., SuŁo*TJ ŁJJTT^
dziowal p. Grabiec z. śląska. *** *

^^

Nawrt w Łodzi, a więc w mieście,
gdzie klfaka poniesiona przez reprezen-

tantów tego okręgu nie potrafi doszczęt
nie zni-" -zyć optymistycznych nastro-

jów na przyszłość — uśmiechano się iro

nicznie, gdy ktoś przed meczem Kra-

ków — Łódź począł udowadniać,' iż go-

spodarze posiadają jakiekolwiek azanse

na"
:

'lgnięcie korzystnego wyniku.
Zresztą słowa w tym wypadku zupełnie'
zl)> teczne. Wystarczy porównać zesta-

wienie obu drużyn. Z jednej strony wy-

biegli pewni siebie na boisko Krakowia

nie, aby bronić barw swego miasta, za-

wodnicy dobrze wyszkoleni technicznie,

znający się na sztuce piłkarskiej i

liarUiwani w licznych międzynarodo-

wych bojach. Vis a vis ustawiła się dru

żyna, Jożona z kilku graczy ligowych i

uzupełniona młodymi zawodnikami j

prowincji. A minio wszystko żelazna je.
denastka Krakowa musiała zostawić w

rozgrywkach o puchar śp. Kałuży jeden

punkt w Łodzi, gdzie przeciwnik grał

niezwykle ambitnie i ofiarnie i częściej,
niż spodziewali się sami łodzianie, go-

ścił pod bramkę Krakowa.

NAWtfT GRACZ NIE POMÓGŁ

W zespole krakowskim jak stwierdzo-

no powszechnie, zawiódł przede wszyst

kim atak. Owszem, należy się zgodzić z

tym w zupełności, że atak krakowski

grał słabiej, niż zwylde. Ale przyczyn

tego należy szukać jedynie w słabej

Zgierz-Zriuńska Wofa
2:2

ŁÓDŹ, 12 .9. (tel. wl.) — W meczu piłkar-
skim o jubileuszowy puchar tOZPN, ufundo

wany dla miast prowincjonalnych, spotka-
ły się reprezentacje Zduńskiej Woli i

Zgierza. Po emocjonującej grze, mecz ten

MVoriczyt się wynikiem bezbramkowym
.2:1. Wobec lago, iv lina! odbywał się ja-
ko przocimoci spotlisnia Kraków — Łódź,
dogrywki? cdiożono na inny termin.

Iwartlia
o>

KiELCć, TC.». (tal. v ,l.) — Pomorzanin

zwyciężył Gwardię 5:1 (3:0). Drużyna go-

ici wykazała dobrą kondycję, wyróżnił
się szczególnie zgrany atak, gdzie najlep-
szym z graczy byl lewoskrzydłowy Rem-
becki. Gwardia zawiodła zupełnie.

W pierwszej polowie gry po krótkim

okresie r6wnorzędnym Pomorzanin zdoby-
wa 3 bramki przez Rembeckiego, Ciur-

kowskiego I Ka mińskiego. Po przerwie
przewaga gości, którzy strzelają 4 bram-

kę przez Piórkowskiego. 15 minut póź-
niej Rembecki zdobywa piąty punkt Ho

norowego gola dla Gwardii uzyskuje w

38 min. Czak. Sędziował p. Jopowlcz. Wi
dzów ok. 2 .000.

formie ofensywy gości i czy przypad-
kiem dzielna, bezwzględna postawa ło-

dzian nie była głównym powodem tego,

ze krakowianie dość csęst» „ie umieli

sobie poradzić na polu przeciwnika. Na

wet Gracz tym razeem ni błyszczał. Popu
larnym Mieciem bardzo troskliwie za-

opiekował się Miler. Kandydat do re-

prezentacji Polski, Kohut, kilkakrotnie

udowodnił, iż jest niebezpiecznym prae

bojowcem, wszystkie jednak jego wy-

pady likwidował, ryzykownie rzucając
się pod nogi Komar. Dwaj skrzydłowi:
Bobuła na prawym i Mamoń na lewym
—

mogą na palcach jednej ręki poli-
ćzyći ile razy udało im się przejść przez

obrońców. Szczególnie Mamoń nie

umiał poradzić sobie z najlepiej grają-
cym na boisku Włodarczykiem.

Z pomocy Parpan początkowo pró
bował iść dzielnie za własnym ata-

iż goście uratowali jeden punki, który I «fc suTM,, „alou. V 39 mi». Ke-

z mogli stracić. fńp*» i jest ok. w «ko
1 branikaraem. Bearadny Pafpao, <v idząc

^ę iwięci, prófciłje rękami zatrzymać

pi&aiea. łó<fektego. Sędsia dyktuje śrut

k*«»y, który Łąc* zamienia w bramkę.

Po przerwie Kraków atakuje, lecz

stopniowo pnewaga łodzian staje *ę co-

raz bardziej wyraźna. Pod koniec meczu

do głosu dochodzi ponownie Kraków,
jednak atak gości nie potrafi wypraco-

wać dogwfciej sytiBKji do stnudn.

Zawody sędaowal p. Grabiec ce Ślą-
ska, który zapomniał widocanie, ii stecs

odbyiwa cif • puchw ap. Józefa Kałuży
i nie zaznędotł 1-muiutowej ciasy dla

uraczenia pamięci cenionego pduat.
PuMićznoeci rekordowa ilość — ok. 25

tj»., w tym 50 p«>c— pań, eo dowodzi,
że piłka nożna w Łod^i ayskiuje sobie

nowych awelenników. (w. 1.)

zeepole gospodarzy, poaa obroną,
bardzo dobrae wypadł Miler, Hofeodorf

i pracowity Łącz.

PRZEBIEG MECZU

Już w 1 min. Gracz wyposrcxa Ko.

huu w uliczkę i gdyby nie rycykowm
interwencja Komara, fcrakotvianie «Kl-

ękaliby prowadzenie. Łodzianie grają
nerwowo, natomiast krakowianie etoeu-

jąc krótkie podania, cnane trójkąeiki,
bez trudu edobywają pole. Okies kej
przewagi trwa jednak krótko. ŁAdf • mi

nuty sa minutę nofciera pewności aefcie

już od 10 min. «taje się oupcMe rów-

norzędnym praedwaildein. V 14

Hogendorf malazł się przypadkowo metr

pnzed bramką. Strzela jednak prosto w

pierś Jurewiczowi. Pi Kia wraca do Ho-

gendorfa, lecc Jurewicz rsuea mu aię
pod nogi, likwidując akcję. W 16 min.'

Hogendorf, po ptaejśesu obrońcy, Inte-

la silnie w poprzeczkę. Piłka wraca na

boisko i strzał Pietrzaka ponownie ea-

liaez» o poprzeczkę, wychodząc na aut.

W 24 min. gry Bobul a, pnzy wybitnej

kiem. Szybko. jednak wielkoludowi i pomocy SołtyfczewAiego, • który ostatni
Krakowa podcięto skrzydełka i usa-

dzono na właściwym miejscu. Kilka

niebezpiecznych wypadów, które o-

mal że nie zakończyły gię bramką,

przemówiły widocznie do Parpana 1

od tej .chwili zawodnik krakowski

ograniczył się wyłącznie do roli sto

para. Ale i w tej roli nie może aię
pochwalić specjalnymi osiągnięciami
Dość często wymykał mu sią Ko-

czewski. Parpan swą słabą grą po-

krywał dziwnymi chwytami. Szczegół
nie denerwowało go, gdy łodzianie

^miatali mu główkami -górne piłki.
Zawodnik krakowski jednak pod ko-

niec meczu urządzał się dowcipnie i

do piłki skakał, podpierając się ręką
o przeciwnika. Obawiamy aię, aby
ten sposób gry nie kosztował nas w

niedzielę z Węgrami zbyt drogo, Bra

cia Jabłońscy zastosowali wybitną

grę pomocy, wychodząc często zbyt
daleko do przodu. Optycznie krótka,

przyziemna gra sprawiała miłe wra-

żenie, jednak nie była produktywna.
Stwarzała ponadto obszerne pole, na

którym łodzianie mogli przygotować

się do ofensywy.

OBRONA ŁODZI LEPSZA

Gdy mowa o obrońcach, to należy po-

rówtnać dwie pary i irznać bezwzględną
wyasmość łodzian. Geaidłek i Glimas mie-

li oczywiście ułatwione zadanie, ponie-
waż przecim nim grało 5 zawodników,
łabiej zaawansowanych techniezmie. Na-

tomiast Łącz II i Włodarczyk, mimo, iż

mieli do czynienia ze starymi rutynia-
rzami, to jednak wywiązali siię z zada-

nie celująco.

Jurowioz w bramce nie popełnił błę-
du, lecz odwrotnie przyczynił się walnie, •

dotknął piłkę i cmieasł jej kierunek lo-

tu, uzyskuje prowadzenie. Łodzianie foc.

TABELA GIER

O PUCHAR KAŁUŻY

1) Kraków

2) Śli!*
2) Warszawa

4) Poonań

9) Łódi

pkt
9

7

7

6
S

ti.br.

25:16

18:15

15:13

15:35

10;i4

reaktywują Koło Seniorów
NA przy tt ani sportów wadnych war-. prezes AZS Pilarski, Zb. Jaworski, UplA-

•zawiklego AZC adbyłe się zebra- skl I red. Z. Weiss,
nie organizacyjna. Koła Senlarów, która Na ręca organizatorów wialu sanlorów
istniało przad , wojną, a obecnie ma być AZS nadesłało z prowincji depesze z ak-

reektywowane. W . zabraniu wzięła udział, cesam współpracy i Kolam Seniorów.

około 50 członków AZS, którzy w lalach i '

przedwojennych stanowili podporę AZS w.

okrasie jago łwlatnaici. WldrlatUmy wlac I 1 • 1_
lakkoatiatów: Sośnlckl.go, braci Miller,' JXCXfxOTTll fT If
Różewicza, Zb. Jaworsklago I Waissa, ply
waków: Chęcińsklaga, Makowskiego, Si-

wickiago, Ramlszawsklago, hekaJstę t.

Zerzyckfago, wioślarza Liiowsklage, piłka
rzy ręcznych Lipińskiego, Szeramatę, pH-
kaaa 3. Zarzyckiego I Innych.

Zabrania zagałt ebacny praza* AZS, Z.

Gotawl, przawodniczyi dyr. Stanisław So-

śnickl, b. praza* Związku. Z . Colird przad
stawił zabranym'cal wrnowlanla Kola Se-
niorów oraz Jaga najbliższa zadania.
Przed seniorami AZS stoją w najbliiszaj
przyszloici praca związana i Jubilauszam
30-lecia AZS I 25-lacli najżywotniejszej
sekcji pitki ręczna], Oba ta jubileusze po

łączone będę w jedną uroczystość w dn.
30 bm. I 1 października.

W ramach Jubileuszu odbędą lię mię-
dzynarodowa zawody w5 męskiej piłce
ręcznej z. udziałem zawodników: ZSRR,
CSR I Węgier. Z okazji Jubileuszu AZS

projektuje wydania kslątkl, «brązującej
historię I działalność Związku w ciągu
30 lat Jego Istnienia. Na wzór imprez
przedwojennych AZS zamierza zorganizo-
wać Tydzień Sportu Akademika w War-
szawie.

Wybory do Komisji Organizacyjnej Kola
Seniorów AZS daty następujące wyniki:
przewodniczący St. Soinickl, członkowi*:
H. Groszowa, dr i. Zarayckl, p*el. Hry-
niewiecki, Remiszewski, atec. ChęcMaM, b.

coraz bliżej Ligi
RADOM, 12.9 (Tel. wł.) . R .domisk

uzyskał w grach o wejście do Ligi dal-

sze dwa punkty, zwyciężając w Rado-

mru częstochowską Skrę 3:0 (2:0). Po-

konani byli początkowe przeciwnikiem
zupełnie równorzędnym i »ie zanosiło

się na ich klęskę. Dopiero po utracie

drugie) bramki drużyna częstochowska
straciła wiarę we własne siły, zaczęła

grać corai słabiej- dając się w drugiej
połowie zepchnąć do defensywy. Rado-

miak sigrał de przerwy raczej słabo

mimo adebycia dwóch bramek, po zmia
• ie boisk natomiast gospodarse rasayli
de generalnego ataku i byli w tej fazie

gry »espołem wyraźnie lepszym. .Bramki

dla zwycięzców zdobyli:- Czachor I 2

eraas Giewek 1. U zwycięiców wyróżni-
ła się linia pomocy s Rusinowiezem na

eaale. U pokonanych dobrse ugrał
bramkan Borowiecki. Sędzia p. Kacsor
• Zagłębia aiecdecydowany. Widzów ok.

Slqsk pokazał piękną grę
wygrywujqc z Poznaniem bez wysiłku 5:1

POZNAŃ, 12.9. ftcL wł.) . Śląsk — Poznań 5:1 (3:0). Bramki dla

Śląska: Cieślik 1 Alszer po 2 oraz Muskała 1, dla Poznania —

SmólskL Składy drużyn: Śląsk — Janik, Jaoduda, Siwy, Gajdzik,

Wieczorek, Suszczyk, Kubicki, Cieślik, Alaur, Muskała, Pixecher-

ka, Poznań — Tomiak, Dnsik, Wojciechowski I, Ka^mierczak, Tar-

ka, Słoma, Smólski, Wojdochowsld II, (Skrzypniak), Csapczyb,

Anioła, (po przerwie Gendera) ! Polka.

Rozegrany w tropikalnym upale mecz

o puchar Kałuży przyniósł ładne zwycię-
stwo drużynie śliskiej. Ślązacy wygrali

wszystkie atuty: większe doświadczenie

meczowe i technikę. Po zmianie stron

ślązacy dali ładny pokaz gry, pntcpiro-
wadzali pięknie zagrania, a czasami ba-

wili się ze swoimi przeciiwmikatni w ciu-

ciubabkę, nie pozwalając im w ogóle

dojść do piłki. Janik w brimce bronił

brawurowo, może w niektórych wypad-
kach — szczęśliwie. Przy puszczonej
bramce źle się ustawił. Obrona wkracza-

ła twardo i nieustępliwie. W pomocy

przede wszystkim idealnie kryto napast-

ników, nie zapominając o ciągłym zasi-

leniu własnej linii ofensywnej, której
ton nadawał Cieślik. Zawodnik ten za-

grał parę razy z finezja, zyskując okla-

ski widowni. Reszta pracowała na nor-

malnym poziomie.

fciwnJlca. W 21 min. Alaaer przytomnie I wet silny struł Cieślika chwyta TomiaS

wykorzystuje niacpeMMmieni* pomię- leci wypuszeaa piłkę a rąk, która wt»

| dzy Tarką i Tomiakiem i wjnk brana en aię do bramki. Poznańczycy mij)

Mecz, który zelektryzował Wybrzeże
Lechia nie zawiodła nadziei 15 tys. widzów

GDYNIA, 12.9 (Tel. wł.) . Na stadio-

nie Miejskim wp Wrzeszczu odbył się z

cyklu rozgrywek o wejścio do I Ligi
mecz piłkarski pomiędzy miejscową

Lecliią a Szombierkami. Finałowe spot-

kanie dwóch czołowych kandydatów na

był grający w charakterze trzeciego

obrońcy Karuzela oraz Nowakowski na

obronie i Pokorski na bramce.

W okresie przewagi Szombierek

pada nagle w 35 min. bramka dla Le

chii, Strzelcem jest Kupcewicz, któ-
wejścic do klasy państwowej wzbudziło ^

pod ostrym kątcm słrzela z lewe.
olbrzymie zainteresowanie i zgromadzi-

^

gkrzydła Bramkę tę zawinił

ło nienotowan? w miejscowych stosun- bTamkar2 ślązaków, interweniując b.

kach ponad 15.000 rzeszę publiczności. niefortunnie> Lechia gra bardziej wy

Mecz stal na dobrym poziomie i przy padami w których bardzo groźną
niósł grę obustronnie żywą i zaciętą. prawa §trona ataku. Goździk dwu

Zakoczył się zwycięstwem Lechii 4:1 krotaie ma okazję zdobycia dalszych
(1:0).

Drużyna Gdańska zakończyła gry I

wicz, Skowroński, Rngocz, Goździk* Ko-

kot II.

Szombierki: Kulawik, Kalus, Czernik,
Wirozorck. Sopa, Gaweł, Renk, Krasów

ka, Podeszwa, Ciecionks, Podzicinski.

PECH CZY NERWY?

Pozna.i to kłębowisko wielkich nae-

pororumień. W pierwszej części, kiedy
obrona i pomoc rozbijały ataki w za-

rodku, jedno, nieporozumienie Tarki z

Tomiakiem pnzynioełe jlfzakeai bram-

kę, drugie nieporosumienie w defensy-
wie dało gościom drogiego goła ze strza-

łu Muskały, w trzeciej bramce niestety
sędzia Długosz « Wrocławia był aprzy-

mierzrńcem ślązaków, nie widząc wyraź

nego spalonego. Zresztą
v nie był to je-

dyny błąd popełniony przez arbitra.

Tomiak w bramce Poznania miał «by-
ba swój najsłabszy dzień w życiu. Obro-

na w zasadzie zadowoliła chociaż miała

momenty niepewne, lecą to już wynik
zdenerwowania. Poza skrzydłowymi, któ

rzy bardy.o pracowicie centrowali, cała

trójka tak w jednej, jak i w drugiej
połowic cierpiała na straszliwą indolen-

cję strzałową. Czapozvk nie wykorzystał
chyba s 8 pewnych pozycji, a Anioła,
Skrzypniak, Gendera i Wojciechowski II

niraym mu nie nstępnwali. W tych wa-

runkach najlepsza nawet praca pomory

poznańskiej do przerwy na nic się nie

zdała.

Grę rozpoczyna Śląsk i z miejsce ofbej

muje inicjatywę. W 8 min. po rogu bi-

tym przez Przecherltę, Alszer zdobywa
pierwszy punkt. W 12 min. bombę Cieś-

lika wypiąstkujc Tomiak na niewyko-
rzystany komor.

oMrząsa i podcliodwi pod bramkę prze

2:0. W 40 mm. piłkę ornymjee aloją-
'

cy na (palonej pooycji Muckaia i ateu-

łem nie j* otwony ur.ytknje 3 bramkę.
Po przerwie Poznań' wyatąpił s Gen-

derą i Skrzypniakiem w napadzie za

miast Anioły i Wojciechowskiego II.

Zmiana była niefortunna. Raczej zmie-

nić było trzeba niedysponowanego bram

karz a eo zresztą potwierdziły dwie na-

stępne bramki zdobyte przez Ślązaków.
W 4 min. wynik'jest 4:0. Niezbyt"BS-

okazję poprawienia wyniku w 18 min.

kiedy sędzia daje rzut karny za faul na

Czapczyku, Polka strzela słabo. Lekki

stnal odbija Janik w pole. Za chwilę
Cieślik zdobywa 5 bramkę dla swych
barw.

Ostatnie minuty należą do poznania-
ków, gdyż Ślązacy wyraźnie popuścili
mając zwycięstwo w kieszeni. W 36 min.

Smólski jest strzelcem jedynej bramki

dli Poznania.'

Katastrofy w wyścigu
o „Złoty Laur Wawelu"

KRAKÓW, 12.9. (Teł. wł.) — W nie-

dzielę rozegrany został w konkurencji
Międzynarodowej II uliczny wyścig sa-

mochodowy o „Złoty laur Wawelu".

(Autoklub Republiky CSR — Automo-

bilklub Polski). Wyścig, który zgroma-

dził rekordową liczbę publiczności na

trasie (50.000) rozegrany został w czwo-

do 1500 cctn 1) Ylcek CSR na Mgda
sport z kompresorem 20,19,2, 2) Treybal
CSR na HRG 20,41,1, 3) Jonak CSR

na Aerospecial 21,34,12 nie ukończyli
Uher, Herout i Wierzba.

W kat. do 250 ccm: 1) Inż. Dobry
CSR na BMW 328 19,31,2, najlepszy
czas dnia, 2) Lancman CSR na BMW 328

roboku ulic Grzegórzecka, Al. Daszyń- 20,38,4, 3) Tabencki Kraków na BMW

skiego — Masarska — Rzcźnicka (15 328 21,40,8, 4) Borowczyk Katowice na

okrążeń po 2 km).

Zwyciężył Autoklub CSR, który przy-

słał zarówno doskonałych kierowców,
jak i wypróbowane wozy fabryczne.

„Złoty laur Wawelu" zdobył inż Do-

bry, który uzyskał najlepszy czas dnia

19,31,2 również i najlepszy czas 1 okrą-
żenia 1:16,8. W kategorii f-portowrj Cze-

si byli bezkonkurencyjni, przewyższając
Polaków techniką jazdy i brawurą. Ze-

BMW 328 21,48, 5) Każmierek Katowi-

ce na BMW 328 22,19,2.
W kat. turystycznej startująca jedyna

kobieta p. Lichocka « Katowic nie ukoń

czyła biegu, z powodu defektu.

SYMONOWICZ POKONANY

WROCŁAW, 12.9 . (tel. wł.). W

meczu bokserskim . pomiędzy
Poznań^ powoli się Powstałą Gwardią a Odrą w Nowej

wej Marian Wierzba nie ukończył bi

gu, z powodu defektu maszyny.

Ósemka ZZK prowadzi
w drużynowych mistrzostwach P0ZB

rundy uzyskując w 4 grach 8 pkt. i sto-

sunek bramek 15:4. Jest więc murowa-

nym kandydatem na wejście I Ligi.

W pierwszej połow
mieli goście. Dobr

nicznie zaawansowany

bardzo często gościł pod bramką Gdań-

ska, ale tam murem nie do przebycia

POZNAŃ, 12.9. (Tel. wł.) — Poznań

bramek dla gospodarzy, ale strzela w był terenem dwu równocześnie odbywa-
auł. Po zmianie pól już w pierw- jących się spotkań pięściarskich, 0 dru-

szych minutach pada wyrównujący '
żynowe mistrzostwo Okręgu. Przykląmąć

punkt. Szombierki egzekwują rzut nal^y organizatorom za powyższe dwie

rożny a Krasówka głową strzela na imprezy. W pierwszym meczu ZZK Po-

Jubileusz Ł0ZPN
ŁÓD2, 12 .?. (tel. wł.) — Uroczystości ju-

bileuszowe 25-lecla istnienia ŁOZPN rozpo

... pewne nie tak szvbko da się zdetroni'
Gospodarze nie deprymuią się utra .-,.UK

.
_ , . , 7.i'wac, gdvz posiada dosc wvrownaną

ta bramki i nadal zaciekle atakują.; ,

. ósemkę.
Szombierki me wytrzymują silnego ( ^-arIa r<lZ!Jr(lrnl,a w drugim spotkaniu
tempa narzuconego od pierwszej WTSWvaj?c sif lep-
chwili gry i ostatnie pół godziny sło- j

^

fit<,,,mkipin na drugie

ją już zdecydowanie pod znakiem, prze(1 0strovig) która ma rów-
-

. , przewagi Lechii. Serią bramek rozpo 3
^

Ng ostatnjm „igj^ znajdu-
częły się defiladą wszystkich drużyn okrę- j czyna R0g00z W 60 min. Łapie piąk- I g,^ „ajgjah^y zeSpół w tej gra

gu. Po przemcwlenlu prezesa p. Konop- I centre Kokota II, strzelając nie- .

ki, odbyła się dekoracja zasłużonych dzla *
.„_,,„ JI_ Lechii. 1

,. , . iiv
laczy i piłkarzy, a następnie przyjmowa- uchronnic drugą bramkę dja Łecnn., V)„;ki trrlnuozne w meczu ZZK

nis gratulacji i upominków od klubów i i woleju Skowrońskiego Kogocz poa 0>trovia 10:6 (na pierwszym miejscu za-

okręgów z całej Polski. M . in. Kraków wvźsza w 77 min. stan na 3:1 Wynik wojn|cy ZZK); Musza Kaspcrczak wy-

grał przez t- k . o . z Urbankiwviczcm,
kogucia Gensler uległ nn punkty Foglo-
wi, piórko\va Mariejcw.ki prae.groł mi-

nimalnie z Nowakiem, Ifkka Wojtkowiak
zwyciężył Madej-kiego, pólśrednin Kaź-

mierczak wygrał pr/e« t. k . o. w 3 star-

ciu z Adamczakiem, średnia Misiak zno-

„ , j.. wyższa w

oliarował piękny obraz Kra!.owa, przedsta- Kokot II W 86 mm., UZy-
wiciel KOZPN, p. Filipkiewicz ofiarował dnia ustala Kokot l w ,

obraz, przedstawiający fragment miasta skując 4 bramkę dla gospouarzy,

Krakowa r w związku z lym powiedział-. . . Ly ala koa.

- Ile razy spojrzycie na ton obraz, pa-! 0,tatn.e Ja mm. . (Krnków)
miętajcie, że w mleSclo tym znajdują się tortowo. Sędzia p. O'^ 1 IKrnK.mi

ludzie, którzy są wam oddani całym ser-
1 ) drużyny w karbach,

cem. I /,,,(/„•„.. p«kor. -k i, Nowakow^i, Simik,

i Nicrvclilo, Kamzela, Kokot I, Kupce-
Na uroczystościach był obecny prezes

gen. Bończa-Uzdowskl I Inż. Przeworski.

k.utował w pierwszym starciu Janiaka,
półciężka Ładysiak wygrał przez t. k . o .

w drugim starciu z Małolepszym, ciężka
Koleczko (O) zdobył punkty w. o. na

skutek nie stawienia się Grzelaka.

Warta — Stella 12:4 (na .pierwszym
miejscu zawodnicy Warty): musza Lied-

ke pokonał przez t. k. o. w TI r. Za-

borowskiego, kogucia Szulocki wygrał
również przez t. k. o . z Budzyńskim,
piórkowa Szymański zwyciężył w I r.

przez t. k. o . Domagalskiego, lekka Ra-

falczak zremisował 7. Wesołowskim III,
półśrednia Szkudlarek znokautował w

W kategorii turystycznej lepiej powio-
dło się polskim kierowcom, gdyż zdo-

byli dwa pierwsze miejsc».
Wyścigi miały przebieg ciekawy i

emocjonujący, trzymały widzów przez

cały czas w naprężeniu. Jeden z kie-

rowców czeskich Hovorka na jednym z

wiraży wjechał w worki z piaskiem, na

dtntek czego wóz wywrócił się do góry
kołami. Dzięki natychmiastowej pomocy

nie doszło do groźniejszego wypadku-
Hororka nie ukończył biegu. Na trasie

tuż przy mecie zdarzył-się drugi wypa-

dek, który również na szczęście nie po>

ciąjMiąl za sobą życia młodego chłopca,
który chciał przebiec drogę. Pęd po-

wietrza przejeżdżajjircgo wo<zu Czecha

Lan?nianna wyrzucił chłopaka na dach

wozu, z którego spadł na bruk, łamiąc
tylko nogę i ulegając drobnyrii obrażę-

Soli zwyciężyła Gwardia 11:5. Sensa-

cją tego spotkania była porażka Sy-
monowicza, który obecnie startuje w

Gwardii z nieznanym pięściarzem Pa

wlakiem.

III r. Wesołowskiego II. średnia Adam . . , „.,. . , .

. ,. ,, niom ciała. Dzięki natychmiastowej po-
ski wvpral na punkty r. Bielawskim, pot

''
;.

ciężkiej Suwiczak zremisował « Weso-

IowAim I, w ciężkiej Warta o dała punk
tyw.o.

TABELA GIER

O WEJŚCIE DO I LIGI

gier pkt. »t. br.

1) Lechia

2) Radoralak

V Szombicrk'

4) PTC

5) Skra

mocy chłopak będzie żył.

Wyniki techniczne: Kat. Turystyczna
do 120 ccm 1) Jonak CSR na Aerospe-
rinl 22,36, 2) Herout CSR Fiat Milmil

24,22,2, 3) Vlcck CSR Aerominor —

24,33,6, 4) Wójcik Kruków Fiat.

1100 do 2000 ccm: 1) Żbik Kraków

na Citroen 11 22.22,2, 2) Mazurek ¥-w«

na -Citroen 23,26.4, 3) Nahorfki Kałowi-

NA RINGACH DOLNEGO ŚLĄSKA

I WROCŁAW, 12.9 . (tel. wł.) . W dal

szym ciągu dzisiaj odbywały się me-

!
cze bokserskie o mistrzostwo Dolne-

go Śląska. Sensacją była porażka Pa

f a wagu, który przegrał z Burzą 7:9.

W innych spotkaniach Górnik poko-
I nał w Wałbrzychu — Odrę 10:6, a

| IKS' wygrał z jeleniogórskim Zapło-
nem 10:6.

BOKS W LUBLINIE

LUBLIN, 12.9. (tel. wł.). Dziś od-

był się mecz bokserski WKS (Dę-
blin), zakończony zwycięstwem WKS j
(Lublin) 13:3.

1-SZA LIGA ANGIELSKA

Wyniki z soboty 11 bm. Arsenał —

Aston Villa 3:1, Birmingham City —

Preston Nortliend 1:0, Blnckpool —

Wolverhiinipton Wandcrcrs 1:3, Chel-

sea Evorton 6:0, Derby Couiity —

Sundcrland 2:2, Htiddersfield Town —

Sheffield United 0:0, Liverpool — Roi-

ton Wandrrrrs 0:1, Mmulici-ter Cily —•4815:4
3 4 12:0 Ve na Lanria Aprill 23,42, 1) Lnnruinn I Manchester United 0:0. Middles-

2 2 10i4 CSR na BMW 326 21,35,1. horongh — Bnrnley 4:1, Newcastle Uni-

30 5s2J Ponad 2000 ccm: 1) Rzeźnie/,ek Kh-| ted —

, Stoke City 2:2, Portsmouth —

20 1:6 towiee na Jeep 23,56,4. Kat. sportowa: Charlton Athletic 3:1.



Str. 6 PRZEGLĄD SPORTOWY
Jt. 19

Węgrzy triumfują w Bydgoszczy Tnjemnice
Skonecki w singlu jednak niepokonany ..Grandka"

BYDGOSZCZ, 12.» (Tel. wł.) . Spor-
IM* Bydgtnei była ostatnia świadkiem

dabne jriez tekcj; tenisową ZS Gwar-
cSf •aggsiiiaowaneigo aaiędzynarodowe-
go tfecnieju tenisowego • mistraestwo

naiii W tamie ja wzięli udział peac-

bynajyy w Polsce węgiersey tenisiści

Sagetti, Katona i Erdoedi, mi amze

esołowe rakiety: Skonecki, Bratek, Pią-
tek, Bełdowski, Jędrzejowska i eały aze

reg obiecującej młodzieży: z Sopotu,
Grudziądza, Poznania i Bydgoszczy.
Pum cały czas trwania turnieju pogo-

da dopisała, wszystkie gry przeprawa'
Ji.fi w myśl programu i całość nazwać

IHIIM pod każdym względem ttdaną.

•śród pań Jędrzej*w»ka weezła do

finał* be* gry, jej pogromeaym z War-

nnry węgierka Erdoedi rozprawiła się
gia&e x dwoma reprezentantkami So-

potu. Obaj Węgrzy spotkali się w me-

czą półfinałowym, który na swą korzyść
rozstrzygnę! lepiej usposobiony Katona.

Skeaeeki otrzymuje się nadal w dobrej

„Lokomotywa czeska" Zalopek prowadzi bieg na 5.000 m na zawodach lekkoatle-

tycznych Francja — CSR w Paryżu. Biegać po takim biocie, a mimo to uzyskać
doskonały czas, potrafi tylko niewielu długodystansowców.

Wójcik
zwycięża w Radomiu

RODOM, 12.9. (TeJ. wł.) — Wyścig
kolarski o puchar przechodni „Życia Ra

domekiego" rozegrany na trasie Radom—

Kielce — Radoin (dystans 160 km), za-

kończył aę zwycięstwem Wójcika (PKS
W^wa) w doskonałym czasie 4,36 przed
Królikowskim (ZZK W-wa), 3) Cuch

(Gwardia — W-wa), 4) Mich (Elektry-
czność W-wa), 5) Ła-zarczyk (Wiktoria
Częstocho-wa), 6) Siemiński (Sarmata
W-wa), Targoński przyszedł na 9 miej-
scu, a pierwszy radomiamin Łobodziń-

ski z Broni na 13-ym. Startowało 25 za-

wodników.

Zwycięstwo Wójcika wisiało już na

włoEku, bowiem doskonale jadący Kró-

likowski przegrał na finisau zaledwie o

długość maszyny.

W biegu juniorów na dystansie 60 km

zwyciężył Konopka (Gwardia W-wa)
1,45, 2) Garbarczyk (Drukarz W-wa), 3)
Połeć (Gwardia W-wa). Startowało 20

kolarzy.

formie i łatwo uporał się w drodze do

finału i Bratkiem. W grze mieszanej
do finału zakwalifikowali się Skonecki,
Jędrzejowska era* Katona, Erdoedi. W

deblu pary Skonecki, Bełdowski i Szi-

getti, Katona.

Z gier eliminacyjnych najładniejsza
była wałka Bratka z Piątkiem o wejście
do półfinału, pierwszego seta wygrał po-

żnańezyk, dra pi stał się łnpem Bratka,
w trzecim obaj walczyli zacięcie o każ-

dą piłkę, w końcu silniejszy fizycznie
Ślęzak uzyskał zwycięstwo.

Najlepszy na korcie, był Katona, po nim

Jędrzejowska, najsłabszy był Skonecki.

Finał singla panów rozegrali Katona

ze Skoneckiin. Pierwszego seta wygrywa

stosunkowo łatwo Węgier 6:4, w drugim
secie przy stanie 4:4 przeważa Skonecki

i wygrywa seta również 6:4, w trzecim

obaj walczą o każdą piłkę do stanu 4:1,

ff
KATOWICE, 12.9 . (tel. wł.) . Awaa

tara w AKS znalazła swój epilog w

specjalnej konferencji prasowej, któ-

ra, niestety, nie zdołała ujawnić ta-

jemnic księgowych, dotyczących go-

spodarki finansowej AKS. W trak-

cie konierencji dowiedzieliśmy się •

po tym znowu udaje się Skoneckiemu rozmaitych bójkach, aferach, przekup
„urwać" i wygrać seta 6:4. Po przerwie stwach i „handlu żywym towarem

w czwartym secie po stanie 3:3 Skone- (Franiel), które odbywały się na ogól
cki zdobywa 3 gemy i seta 6:3, oraz ty- w knajpie „Grandka".

J tuł mistrza Bydgoszczy na rok 1948 w' W tej to „Grandce" odbywały się
Jako pierwszy finał. rozegrano grę konkurencji międzynarodowej. Gra by- bardzo niesportowe grandy, które

mieszaną pomiędzy Skoneckiin, Jędrze- ła szybka, obaj zawodnicy zademon- przekraczają już kompetencje władz

jtrwską i parą węgierską Katona, Erdoe- strowali cały szereg b. dobrych zagrań, sportowych, a podlegają raczej kom-

di. Pierwszego seta wygrała para pol- z głębi kortu i przy siatce. j petencjom prokuratora i Komisji Spe-
ska 6:3, drugiego Węgrzy 4:6, w trze- W singlu pań Jędrzejowska raz jesz- cjalne}. W efekcie chodzi O zbada-

ciai Polacy prowadzali już 5^2, a przy cze musiała uznać wyższość Węgierki, -nie historii drobnej sumy.r 12 i pól
stanie 5:3 mieli 40:15 i... pozwolili jed- która stosunkowo łatwo rozprawiła się milionów złotych, 10 milionów zł

nak wygrać Węgrom na 5:

©u pmzegrać seta i mecz w

4:4, aby jednak oddać seta 6:4, w drugim Ponieważ księgi badane są przez trzy

5:5, a w koń- z naszą mistrzynią. W pierwszym secie j wpływów kasowych, 2 pól miliona

stosunku 6:8. Jędrzejowska walczy ambitnie do stann .

— subwencji Zw. Zaw. Budowlanych.

Budapeszt
Sopot 14-16 września

secie po stanie 1:1 Węgierka z łatwości?

zdobywa 5 kolejnych gemów i seta 6:1.

Erdoedi była szybsza.
Trzecie zwycięstwo zdobyli Węgrzy w

GDYNIA, 12.9. (Tel wł.) — Na fcor-( grze podwójnej panów, w, której Kato-

tacłi Sopockiego Klubu Tenisowego raz- na Szi getti zademonstrowała cały sze-

pocznie się we wtorek 14 bm. Między-
miastowe spotkanie w tenisie Buda-

peszt — Sopot." Barw Budapesztu bro-

nią Erdoedi, Szi getti i Katona.

W reprezentacji Sopotu wystąpią Sko

necki, Piątek, Mrokowski, IComeluk oraz

Jędrzejowska i Jelnicka. Zawody roze-

grane będą w dniach 14, 15 i 16 wtiześ-

re.g pięknych zagrań i pokonała gładko
w dwóch setach parę polską Skonecki,
Bełdowski 6:3, 6:1.

Rozgrywkom finałowym przyglądało
się ok. 1.000 osób. Organizacja zawodów

b. sprawna, a turniej sam niewątpliwie
b. poważnie przyczynił się do umasowie-

nia tego szlachetnego sportu na terenie

Bydgoszczy i Pomorza.

RUCH NADAL W KLASU A

Decydujące spotkanie o pozostanie w

klasie A, między drużynami Okęcia i Ru-

chu (Piaseczno), zakończyło się wysokim
zwycięstwem zespołu gości w stosunku

7:4.

Tym samym kolejarze z Piaseczna pozo-

staną w klasie A, a Okęcie jeszcze rok

musi czekać na ewentualny awans.

Tabelka rozgrywek kwalifikacyjnych
przedstawia się następująco:

1. Ruch 4:0 8:4

2. Okęcie 0:4 4:8.

KLASA A

Gwardia — Legia Ib 1:1 (1:0). Gra rów-

norzędna. Bramki zdobyli Izydorek (2 m.)
dla gospodarzy. Wyrównał w 32 min. po

przerwie Dzięciołowski. Sędziował Komo-

rowski słabo, który po dwu ostrzeżeniach

usunął z boiska zawodnika Gwardii Tur-

kowskiego, za kopnięcie prot. Ciszewskie

go bez piłki.
W przedmeczu rezerw wygrała Gwardia

4:1 (4:0).
Marymont — Polonia Ib 1:1 (0:0). Gra

równorzędna. Bramki zdobyli Cybulski dla

Marymontu oraz Siemiątkowski z rzutu

wolnego dla Polonii. Na wyróżnienie zaslu

guje bramkarz „Czarnych koszul" — Stęp-
niewski. Zawody prowadził Majorek.

W przedmeczu Marymont pokonał Polo-

nię 5:0 (4:0).
Znici — SKS 3:1 (2:0). Gra tadna i In-

teresująca. Bramki zdobyli: Lewandowski

II (2) i Kłosiewicz dla gospodarzy oraz

Burzyński dla SKS-u.

W przedmeczu wygrał Znicz 2K) (1:0).
Bramki: Lukosz i Malgaszek.

Pogoń (Grodzisk) — Zyrardowianka
4:2 (3:1)
TABELA

1. Znicz 4:0 5:2

2. Pogoń 4:0 7:4

3. Marymont 5:1 3:2
4. SKS 2:2 4:4
5. Polonia Ib 1:3 3:4
6. Legia Ib 1:3 2:3

7. Gwardia 1:3 2:4

B. Zyrardowianka 0:4 3:6

9. Syrena
10. Jedność

11. Ruch

arszawy
Boryszew — Czyn 0:3 v. o. Gospodarze

dali tylko dwie piłki, które pękły w cza-

sie spotkania.
Ubezpieczoniowioc — Wicher (Kobyłka)

7.1 (4:0).
Swit (W-wa) — OMTUR Zwarci — Tar-

gówek 3:0 (2:0).
Iskra (Żyrardów) — Ordon 5:1 (2:1).

KLASA B

Sparta — Radość 1:2 (0:1). Sparta osła-

biona, wy.tr-.pila w składzie rezerwowym.

Bramki: Kubicki. Lilia i Rybarczyk dla

Sparty oraz Olce (2) dla gości. W przed-
meczu wygrała Sparta 8:0 (2:0).

Naprzód (Brwinów) — Wilanów 5:0 (1:0).
Wilanów svystopil w osłabionym składzie.

Gra fair, w której celowały obydwa ze-

społy. Bramki: Zlolkiewicz (2), Filipowicz
(1).

W przedmeczu wygrał Naprzód 3:1 (2:1).
Publiczność zachowała się wzorowo.

Elektryczność — Płomień (Błonie) 2:4

(2:4). Bramki: Miłoslawski (2), Knoch (2),
Iwanicki (1) i Safarzyński (1).

Blonło — Bzura Ib 2:2 (2:1). Goście

wystąpili w składzie wzmocnionym pię-
cioma ligowcami. Bramki zdobyli: Augu-
styniak i Kacprzak dla Błonia oraz Gór-

nicki (2) dla Bzury. |
OKS — Start (W-wa) 3:1 (3:0). Goście

zasłużyli co najmniej na remis.

komisje, wynik nie prędko będzie
mógł być podany do publicznej wiś»

dom ości. (p).

Wspaniały
wynik Lip pa
w dzieslęcioboju

MOSKWA. 25-letni student aalwcr

sytetu w Tartu, Lipp osiągnął na za-

wodach lekkoatletycznych w Char-

kowie w dziesięcioboju 7,780 pkt., bi-

jąc rekord ZSRR. Wynik ten gorszy

jest ledwie o 120 pkt od rekordu

świata Morrisa (USA), ustanowionego
przed 12 laty. Wynik Lippa przekro-
czyło dotychczas jedynie 3 zawodni-

ków na całym świecie. Warto dodać,
że rekord ZSRR w dziesięcióbojn w

tym sezonie pobity już był trzykrot-
nie. Po raz pierwszy pobił rekord

Praga, 12.9, (tel. wł.) . Wolkow (Dynamo) 7.229 pkt., a aa-

ZATOPEK nie ma szczęścia do Belga Reiifa, bo już drugi raz w tym stępnie dwukrotnie LIPP 7.584 i •-

sezonie przegrał z nim w biegu na 5.000 m. W niedzielę świadka- statnio 7.780 pkt. Lipp w tym sezo-

mi porażki Emila było 40.000 widzów, którzy zapełnili stadion Masaryka nie ustanowił nowy rekord ZSRR w

w Pradze. Zatopek spotkał się z Reitiem w ramach meczu CSR — Belgia, dysku wynikiem 52,18 m.

wygranego przez Czechosłowację w stosunku 96:80 pkt.

Po nieznacznej przegranej Zatopka • objął Belg Herman, ale po 600 m n*

w pojedynku z Reiffem na bieżni o- | ozoło wysuhął się Zatopek Reiff rów

limpijskiej, publiczność oczekiwała nif,. minął sweg0 rodaka . biegł krok

tym razem rewanżu od swego ulu- 2a Czechem. Po pobyciu

Reifł pokonał
o 2 sekundy Zatopka

swego ulu-

bieńca, 'zwłaszcza,, że..^ Zatopek Ijył
przecież "u""sTeBie ,7w domu" i miai

własną publiczność. Rewanż nie udał

się i chociaż pojedynek niemal na

całej długości trasy był wierną kopią
biegu obu rywali w Londynie, Zato- BeIg za każdym „^
pek był na mecie aż o 2 sek. z tyłu krokUf a wspaniaIe

za Reiffem. '

Wrocław wygrywa trójmecz
-z Katowicami i Opolem

4) Onik (Opole)
WROCŁAW, 12.9 . (tel. wł.) — W meczu

lekkoatletycznym Wrocław odniósł zwycię-
stwo nad Katowicami i Opolem 183:160:99

pkt. , wygrywając puchar Prezydenta Kup-1 800 m: 1) Komenda 2:03,9; 2) Kuraś (Wr)
czyńskiego. Drużyna Katowic przyjechała wt 2:04,2; 3) Onik.

3,800 m Reiff z.aat.ąkęwsł Zątopka i

minąwszy go, uzyskał przewagę oko-"

ło 10 m. Na ostatnim okrążeniu Za-

topek zbliżył się do Reiffa i próbo-
, wał kilkakrotnie atakować go, jednak

przyspieszał
finiszując na o- |

, statniej prostej, pierwszy przerwa!
Po strzale startera prowadzenie taśmę, uzyskując na mecie 2 sek.

przewagi nad Zatopkiem.
Wyniki: 1) Reiff 14:19, 2) Zatopek

14:21, 3) Herman (Belgia) 15:51,2, 4)
Liska (CSR) 16:02,4.

Inne wyniki: 100 m pł. Braeckman

(B) 14,9, 2) Krul (CSR) 15,0 (rekord
CSR), 3) Van den Syve (Belgia) 15,2,

20« m

3) Dotzauer (Wr) 53,4;

Bau mu

bije rekord światu
WIEDEŃ,. .Na. f zawodach, lekkoatier

tycznych AułUia. ^.ęSR kobiet w

obecności 45 tys. widzów, mistrzyni
olimpijska w nucie oszczepem Au-

striaczka Bauma ustanowiła nowy n

kord świata wynikiem 48^43 m. Po-

przedni rekord należał do Niemki

Steinheuer, a ustanowiony był w

1942 r. wynikiem 47,24 m. Na zwo-

dach padły 3 rekordy austriackie i 3

rekordy czechosłowackie.

VICTORIA BEZ YIĆTORII

4* KLASA C

Pocztowiec — Falenica 5:0 (3:0).
8udowlani — Start (Ołarów) 0:3 (0:2).
Wicher (Grójec) — Mazur (Radzymin)

4:2 (2:1). Bramki dla zwycięzców: Czemp-
niewski (3), Rudzki (1).

Mechanik (Pruszków) — Pilica (Warka)
2:4 ((:2).

Przed meczem z Węgrami
Młodzież spisała się dobrze

KRAKÓW, 12.9. (Tel. wł.) . Polska Ju I który ostatnio zaawansował na kierow-

niorzy — Chełmek 7:1 (4:0). Rozegra-1 nika napadu Cracovii. W pomocy wyróż
ne w niedzielę w południe zawody po-» nili się Koza, Korzeniak, a i obrońców

między juniorami Polski — przewidzia
nyml do reprezentacji przeciwko Wę-
grom, a mistrzem klasy A Krakowskie-

go OZPN — ZKS Chełmek zakończyły
się pięknym zwycięstwem juniorów 7:1

(4:0). Zaznaczyć należy, że Chełmek

wystąpił w swoim pełnym składzie. Na-

sza młodzież piłkarska spisała się w

przededniu meczu z Węgrami doskona-

lepszy był Kaszuba.

Po zawodach mgr. Foryś, mgr. Jesio-

nak i Koncewicz wyznaczyli Następują-
cych zawodników do reprezentacji Pol-

ski Juniorów przeciwko Węgrom: Bram

karze: Powąska (Unia Sosnowiec), Wie-

czorkowski (Polonia Bytom), obrona:

Kaszuba (Cracovia), Sobkowiak (ZZK
Toznań), Śliwa (Garbarnia), pomoc: Ko

le. Chełmek poprostu został zdeklasowa za (Cracovia), Bieniek (Garbarnia),
ny. Bramki zdobyli Sąsiadek 4, Tram- Sroka (Dąb Poznań), Laska (Chełmek),
pisz, Radoń i Poświat po 1. Dla Chełm-'
ka honorową bramkę zdobył Bobrow-
ski przy stanie 5:0.

etak: Sąsiadek (Pogoń Katowice),
Trampisz (Polonia Bytom), Poświat i

Radoń (Cracovia), God (Śląsk Święto-
Najlepszą częścią drużyny juniorów chłowice), Jóżwiak (Warta) i Pałac,

był atak zwłaszcza jego prawa strona

O umiejętnościach Sąsiadka świadczy
najlepiej fakt, żc strzelił 4 bramki. Do-

brym kierownikiem ataku był Poświat,

Żałować nnłeży, że PZPN nie znalazł

funduszy aby juniorzy mogli przez bfe-

żący tydzień przebywać na obozie pod
okiem trenerów PZPN.

osłabionym składzie i nie zagrażała wroc-

ławianom. Na uwagę zasługuje wynik, uzy-

skany przez Małeckiego z Wrocławia w

skoku o tyczce oraz Bregulanki w pchnię
ciu kulą (rekord okręgu).

KOBIETY:

M m: Wilhelm! (Wr.) 8,2; 2) Wajsówna
(Opole) 8,3; 3) Stępkowska (Wr.) 8,4.

IN m: Gębolisówna (Katowice) '12,9;
2) Wilhelm) (Wr) 13,3; 3) Piwowarówna

(K) 13,5 .

2M m: Gębolisówna (Kat.) 25,3; 2) Wil-

helm! (Wr) 26,00; 3) Piwowarówna (Kat.)
26,5.

Sztafeta 4 X 1 ) Katowice 53,9;
2) Wrocław 54,6; 3) Opole 56,5 .

Dysk: Bregulanka (Kat) 32,47; 2) Paleta

(Opole) 31,00; 3) Pankówna (Kat) 30,98 .

Wzwył: 1) Pankówna (Kat) 1,37; 2) Her-

dówna (Kat) 1,37; 3) Raczkowska (Wr) —

I,37;
Skok w, daj: 1) Gębolisówna (Kał) 4,97;

2) Wajsówna (Opole) 4,$0; 3) Pastkówna

(Wr) 4.5*
Kala: 1) Bregulanka (Kat) 11,92 —

nowy

rekord Śląska; 2) Pankówna (Kat/ 10,25;
3) Koperska (Wr) 9,06.

MĘŻCZY1NI:
IN m: T) Szymoszek (Kat) 11,3; 2) Ple

truszka (Opole) 11,5; 3) Komenda (Wr)
II,«.

Lepiej późno
niż wcale

RADOM, 12.9. (Tel. wł.) — Na boi-
sku Broni odbyły się pierwsase w Rado-

miu po wojnie międzymiastowe zanvody
lekkoatletyczne w konkurencjach męs-

kiej i żeńskiej pomiędzy Harcerskim
Klubem Sportowym Lechia — Kielce,
a drużyną radofnską złożoną z zawodni-
ków Broni i Radomiaka. Zwyciężyli kici
czanic 89:68.

Na uwagę zasługuje wynik skoku

wzwyż, w którym Brzozowski Kielce uzy

skał 1,78,5. Niezły jest również wynik
Piwońskiego (K) na 100 m

— 11 sek.,
oeyikimy jednak pray dość silnym wie-

CZĘSTOCHOWA, 12 .». (tel. wł.) — Jede-

nastka wskrzeszonej Brygady, która ubie-

głej niedziefi pokonała . wicemistrza Czę-
stochowy Victorię .spotkała się .w meczu

1) Lipiec 23,0; 2) Szymoszek 23,4; <,nn m i, oon ""i lowarz yskira z "'Wasową drużyną
; ZZK.' po

- - J,u ra Hortic (CSR) 22,0, 2) Lmssen nosząc nieoczekiwaną porażkę
(Belgia) 22,1. Wzwyż: Tonko (CSR) |
1,85, 2) Van Mullen (Belgia) 1,60, 3)
Harssens XBelgia) 1,80, 4) Rubicek

(CSR) 1,80.1.50S m: 1) Chudzicki (Wr) 4:16,7; 2) Gła-

dos (Kat) 4:20; 3) Burka.

5.000 m: 1) Kwiatkowski (Wr) 16:51; 2)
Mielczarek (Wr) 16:33; 3) Olesiński (Kat).

Oszczep: 1) Chmiel (Kat) 45,22; 2) Szwar

cer (Wr) 45,03; 3) Mutka (Opole).
Kula: 1) Adamczyk 13,57; 2) Kocot (Kat)

12,31; 3) Maliszewski (Wr).

Wzwył: 1)- Adamczyk 1,72; 2) Piechura

(Wr) 1,67; 3) Chmiel (Opole).
Dysk: 1) Adamczyk (Wr) 39,08 ; 2) Smyła

(Kat) 37,48 ; 3) Sztalmach (Kat).
Sztafeta olimpijska: 1) Wrocław 3:32,7;

2) Opolp 3:41,4; 3) Katowice 3:42,6.

Stafata 4 X 1) Wrocław 44,8; 2)
Opole 46,8; 3) Katowice.

Tyczka: 1) Małecki (Wr) 3,63; 2) Nowak

(Wr) 3,15; 3) Blaszak (Kat).
Granat: Sobota (Wr) 44,2; 2) Kocot (Ka

towice) 43,12; 3) Deja (Oopole).

Tenisiści Warty
zwyciężają SKS

Napierała
pokonany

KATOWICE, 12.9 (Tel. wł.) . Zapo
wiadane ostatnio imprezy sportowe na

Śląsku kończą się zwykle zawodem pu-

bliczności. Międzynarodowe mistrzostwa

tenisowe odbyły się bez zapowiadanych
Szwedów i Rumunów. Teraz znów orga'
nizowany przez Ruch wyścig kolarski z

udziałem Czechow odbył się w konku-

rencji wyłącznie krajowej. Sensacją by-
ła klęska Napierały w biegu na 50 okrą-
żeń. Zwyciężył Wyględa (Ruch) przed
Anertem i Napierałą.

Wielkie zawody narciarskie w Szczyr.
ku. odbyły się bez zakopiańczyków. Za-

kopiańczycy zawiedli już po raz wtóry.
Pierwszy raz czuli się podobno obraże-

11 i 12 bm. na kortach tenisowych niem
późnym zaproszeniem. Wina

wczorajszej absencji jest niewyjaśniona.
W konkurencji miejscowej zwyciężył po

nownie Wieczorek przed Kłaczkiem i

Tajnerem. Za dwa tygodnie odbędą się
ostatnie skoki letnie, na 'których zawo-

dnicy. Szczyrka postanawiają zaatakować

rekord światowy. Może tym razem za-

kopiańczycy z Marusarzem na czele zja-
wią się na starcie.

1:2 (1:1).
Obie bramki dla kolejarzy strzelił Parzy-
niecki, a dla Brygady Kopera..'

Wybijająca się drużyna Gwardii Wieluń

odniosła wysokie zwycięstwo 7:1 (2:1) nad

Groźnym zespołem Lutowianki. Bramki dla

jedenastki _
Wielunia zdobyli KupiAski I

Szadkowski po 3 i Antoniak .1 .

sportowego Klubu Spółdzielców w

Warszawie rozegrane zostały zawo-

dy tenisowe o mistrzostwo Polski

klasy A pomiędzy Wartą z Poznania

a SKS Warszawa.

Wyniki: (na pierwszym miejscu za

wodnicy Warty):
Michalak — Jelonek 3:6, 0:6, Fra- !

szewski — Ziemnicki 6:3, 6:2, Fra-

szewski — Jelonek 5:7, 2:6, Micha-1

lak — Ziemnicki 4:6, 6:2, 6:3, Jajko-
wiakówna — Jasińska 6:1, 6:3, Micha!

lak, Fraszewski — Jelonek, Ziemnic-

ki 4:6, 6:0, 12:10, JaśkoWiakówna,!
Michalak, — Jasińska, Jelonek 6:2,
6:8, 6:1.

Juniorzy: Kanikowski — Kossakow

ski 6:0, 6:4, Kramer — Golański 6:3,
6:1, Kanikowski — Golański 3:6, 6:3,
6:3, Kramer — Kossakowski 6:2, 6:1,
Kanikowski, Kramer — Golański,
Kossakowski 6:2, 6:1.

24&odzinyna świecie
Gunnar Nordahl, reprezentacyjny

środkowy napastnik Szwecji, przecho
dzi już niemal napewno na zawodow

stwo. Nordahl, który został skapero-
wany , przez jeden z' klubów francu-

skich, opuści jednak Szwecję dopie-
ro po 14 |i.stopadzic, tj. po dniu mię-
dzypaństwowego meczu piłkarskiego
Szwecja — Austrie

Ocffiocciecfn
ffecfciice/f

Elektryczność — Za

Wrocławia serdecz-

Woterpołitd MS

miło pozdrowienia
nie dziękujemy.

Woj. J . Szczecin — Odpis listu Pana

przesłaliśmy do PZB i do GUKF-u .

Płóciennlk Artur — Podajemy dalszą
punktację. Skok wzwyż: 100 cm

— 48 ,pkt>
105ćm—83,pkt,.110cm—120pkt,
115cm—158pkt,120cm—197pkt,
125cm—238pkt,130cm—280pkt,
135cm—323pkt,140cjm—368pkt,

145cm—414pkt,150cm 462. pkf,
155 cm

— 512 pkt, 160 cm
— 563. 'pkt.'

Uczestnicy I Obozu Treningowego PŻlM
Rybnik — Serdecznie dziękujemy za po-

zdrowienia z obozu.

Helenka Jezierska Szczecin — Rekord

świata w. rzucie dyskiem mężczyzn' wy-
nosi 54.93 m i należy do Fitcha (U§A).
W oszczepie rekordzistą jest . Nikkanen

(Finlandia) — 78.80 m, w skoku o tyczce—
Warmerda m(USA) — 4.77 m.

MakusiAskl Witold.' Gdyby Pan uWażnfe

czytał prasę, zwróciłby Pan uwagę, . że

drużyna SKS-u sama poprosiła o przenie-
sienie jej do kl. B., ponieważ, odmło-

dziła swój; zespół i nie czuje się" jeszcze
na siłach walczyć w klasie wyższej.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie ... ...... zł 95^-

Wpłacać wyłącznie na adres Administra-

cji — Warszawa, ul. Mokotowska , S

Przegląd Sportowy", konto P. K . O . 1-192S

CENY OGŁOSZEH

a 1 mm w tekście szerokości Jednej
szpalty — to xl.
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