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S|>rriVM« przed wyjulen te Pilski g „„y kapituluje Skromny
nfamnii BUIIIH ilm«wnif «npłnnin sinlnln»» «* (••«••«•IMII • • » •Ostateczny skład drużyny zostanie ustalony w czwartek

Farmati, Baeut, Durni-

bez Osika i Papua

Telefonem z Bukaresztu. ;

WE środę po południu odbyła się na stadionie reprezentacyjnym
w Bukareszcie ostatnia próba zespołu reprezentacyjnego przed

wyjazdem na mecz z Polską. Sparingpartnerem była ligowa drużyna j
,,Dlnamq|', którą team reprezentacyjny zwyciężył w stosunku 7:0

(2:0, 2:0). — Drużyna reprezentacyjna zagrała w trzech odmiennych |

składach, a strzelcami bramek byli: j
—

w pierwszej fazie Iordache i Baeut, w I

drugiej fazie obie bramki zdobył Para-

schiva, a w trzeciej Mercea (2) i Bar-

tlia (1).

Drużyna reprezentacyjna wykazała do-

lirę formę i dobrą dyspozycję strzało-

wą ostateczny skład na mecz z Polską
zostanie ustalony na czwartkowym po-

siedzeniu Federacji Futbolowej. Trene-

rzy wysunęli po wczorajszym treningu
następującą propozycję składu: Ione

.-. u — Marinescu, Farmoti — Baeut,
Kitter, Mikalescu — Oanu, Mercea,
Itartha, Iordache, Dumitrescu. Rezer-

wy
— Iu.stiii (bramka), Apolzan (obro-

na), Perescu (pomoc), Parascliiva, Fe-

renczi (napad).
Rzecznik Federacji Futbalowej wysu-

wa następującą koncepcję piątki napa-

du: Bartha, 'Mercea, Paru»chiva, lorda-'

che, Dumitrescu. j

(Do Polski wyjedzie 17 osób, w tym
15 • zawodników,- sekretarz Federacji -

Futbalowej Tudor Vasile i' trener Barat-

I.T.A. —

trescu.

Ć. F. R. Tim. — Ritter.

Ć. F. R. Buk. — Mikalescu. Iu-tin.

Apolzan.

Dinamo — Bartha.

Petrolul — Iordache, Petrescu.

na manewrach reprezentacji
CHORZÓW, 6.10. (TeL wl.) — Reprezentacyjne manewry pol-

skich piłkarzy przed meczem z Rumunią odbyły się w środę aa bot

sku Ruchu. Reprezentacja rozniosła katowicką Gwardię, zasiloną
Skromnym 9:0 (4:0). Co 10 minnt przeciętnie wyjmował Skromny pił-
kę z siatki, kapitulując 4 razy pfzed Cieślikiem i po razie przed
Spodzieją, Graczem, Kohutem, Alszerem i Mordarskim.

Praca na obozie jest ciężka. Rana gi-
mnastyka i biegi, po południu pojęcie-
nie piłki nożnej z tenisem i siatkówka

główkami.
Warunki w kasynie są pierwszorzęd-

ne. Na miejsca. są wszelkie wygody,

BUDAPESZT, 6.10 . Tel. wl.) Na

pos edzeniu Węgierslriego Związku
Bokserskiego, które cdbyło s'ę we

wtorek — ustawiono ostateczny
skład ósemki węgierskiej, która ma

się spotkać w dniu 16 bm. w Bu-

dapeszc e z Polską. Oto ona:
:

Bednay, Horvath, Farkas, Buday, j
Bene I, Szalay, Kapoesci, Mihayi.

Jednocześnie wyjaśniono, że ani

Csik ani Papp nie zostali wstawieni

do reprezentacyjnego składu, po-

nieważ olimpijczycy od dawna nie

trenują i są bez lormy.

„Przegląd Sportowy" już 16-ego
września sygnalizował, że udział jj ki.

zwycięzców olimpijskich w druży- j j Odlot

nie węgierskiej stoi pod znakiem

zapytania. Wiadomość ta została

potwierdzona. W drużynie jednak
znajdują się olimpijczycy węgierscy
jak: Bednay, Farkas, Bene i Ka-

poesci. '

. Ostatni: mecz Polska — Rumunia odbył, się . HI roku ubiegłym w Bukareszcie
^ Man^onia.

i przyniósł wynik 0:0. Zdjęcie nasze przedstawia fragment tego spotkania. Spo-
dzieja oddaje silny ^strzał na bramkę rumuńską, ale... piłka znów powędrowała

^ nad "poprzeczką

Skromny grał wybitnie ' treningówo' -prowadzono również masażystę,
i mało ryzykował. Nie wybiegał, siej Do niedzieli piłkarze maję poświęcić
rzucał się pod nogi i puszczał bram-! się przede wszj. ..:m wypoczynkowi, by
ki... J zebrać siły na niedzielę.

Chorego Barwińskiego zastąpił Tar- •
"

ka, klóry wypadł lepiej od Jandudy.' » '4

Waśko zdystansował „o pierś" Susz- ! J^B Tfflf StŁSBKŁ

:zyka. Aż trzech graczy probowanoj
na środku napadu i lewym skrzydle.' koICJ HO HOeUCIO
Kohut okazał się lepszy od Alszera;

Spodziei, wśród skrzydłowych wszy
- Gaston Reiff, mistrz olimpijski na

scy wypadli raczej blado. Mamoń jest 5.000 m na zawodach w Brukseli u-

szybki, odważny, ale nie umie centro- stanowił nowy rekord świata w b«e-

wać. |gu na 2.000 m — 5:07,0. Wynik ten

— Z tej mąki może być chleb do- jest o 4,8 sek. lepszy od poprzednie-
piero w przyszłości — powiedział ktoś rekordu, należącego do Hagga,
z obserwatorów. j którego rezultaty tak, jak kiedyś cza

Kubicki i Mordarski nie byli lepsi
SY Nurmiego, były uważane przez fa

Bukaresztu specjalnym sa-

molotem nastąpi w piątek 8 hm. w go-

dzinach rannych.
Dotychczas brak w Bukareszcie wia-

domości czy samolot poleci bezpośred-
nio do Katowic, czy też wyląduje w

| Warszawie.

Run na bilety
Na całym Śląsku wykupują w re-

kordowym tempie bilety na mecz Pol

ska Rumunia. Pozostało do

sprzedaży jeszcze tylko kilka tysięcy

biletów na miejsca stojące.

Rekord ustanowiła firma „Sport"

w Katowicach, gdzie w ciąga jednego

dnia sprzedano 5 tysięcy kart wstę-

pu.

Warszawa-Praga
na horyzoncie

Prezes Związku Bokserskiego CSR

p. ICobaa, który przebywał w Krakoiwie

s drużyną Bratysławy, zaproponował

aby reprezentacja Warszawy przybyła
do Czechosłowacji na dwa mecze. Przy
czym pierwszy mecz byłby rozegrany

jako Warszawa — Praga w dniu 21 li-

stopada. Ostateczna decyaja zależy od

WOZB.

Ostatnie nastroje oo do wyniku cho-

rzowskiego 'eą raczej pesymistyczne.

Przynależność klubowa, branej pod
uwagę na wyjazd do Polski piętnastki,
iest następują!»:

C. S . Armata — Ionescu, Oana, Mer-

cea.

Jiul — Marineecu, Paraschiva.

Kolarze CSR
w Łodzi

ŁÓDŹ (tel. wł.). 5.10. Na torze w He-

lenowie odbył się wyścig amerykański
z udziałem zawodników czechosłowac-

kich. Organizatorzy chcąc wyeliminować
ambicje lokalne polskich kolarzy, tym

razem pomieszali pary, nie wiele to je-
dnak pomogło, gdyż para czechosłowac-

ka okazała się szybszą i lepszą technicz-

nie i zwyciężyła pozostałe o 2 okrążenia.
Wyniki: 1) Yesely — Ziglar (CSR)

przebyła w ciągu 2 godzin dystans
81.200 m; 2) Bek — Kapiak e 2 okrąże-
nia z tyłu, 3) Mach et — Kocvar (CSR),
4) Sałyga — Leśkiewicz, 5) Napierała—
Wrzesiński i 6) Siemiński — Gabrych.

po zwycięstwie nad Torpedo
WE WTOREK w Moskwie roze

grano spotkanie piłkarskie po

między drużynami Torpedo" a CDKA

o puchar ZSRR. Był to mecz ćwierć

finałowy, który zgromadził na sta-

dionie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Po

cząłkowo gra była wyrównana i tru-

dno było przewidzieć, na którą stro-

nę przechyli się szala zwycięstwa. Z

drużyny Torpedo został jednak usu-

nięty jeden z graczy za zbyt ostrą

grę i zespół ten walczył tylko w

dziesiątkę. Wówczas to CDKA za-

czyna wyAźnie górować i ostatecz-

nie wygrywa 4:2.
— Mecz CDKA — Torpedo jest

wyraźnym przykładem jak szkodliwe

jest niesportowe zachowanie się gra-

czy na boisku, mówił komentator ra-

diowy z Moskwy. Gdyby zespół Tor-

pedo grał w 11-stkę, napewno wynik
na boisku byłby inny.

W czwartek rozegrany zostanie w

Moskwie drugi ćwierćfinał pomiędzy
Spar-takiem a Dynamo z Kijowa. W

niedzielę w półfinale spotkają się w

Moskwie Dynamo i CDKA. Mecz ten

Oczekiwany jest z niesłychanym za-

ciekawieniem, bowiem obie drużyny jTM pojedyńczo na dworcH> zamykał

mają bardzo wielu swych zwolenm- ich później w kasynie> by od raztt móc

ków, a wynik trudno przewidzieć. przystąpić z kompletem do roboty.

Parpan, Gajdoik, Gracz, Praeeheika

i Cieślik grali normalnie.

Mecz był mało interesujący. 1 nie na-

leży cię dziwić,' że' mjr Sznajder, Szym-
kowiak i inni opuścili boi&o tnż' po

pauzie.

POLOWANIA

OBÓZ rozpoczął się w poniedziałek.

Pierwszy przybył do Chorzowa Ku-

char, obładowany walizkami, piłkami
itd. Po' umieszczeniu tych rzeczy w

casyniie huty 7,Batory" „W. Kuchar" wy-

puścił się na łowy piłkarzy. Wyłapując

chowców za wieczne. Pierwszy re-

kord szwedzkiego fenomena padł,
przyjdzie kolej chyba i na dalsze

(1:500 m —' 3:43,0'; 3:000 m. —- .8:01-3⁄4
5.000 m —' 13:58,6). / W sporcie oie

ma wieczności. '

Na drugim miejsca znalazł się do-

skonały Francuz Hansenne z czasem

5:23,4.
Rekord Reiffa na 2.000 m wywołał

wielkie .poruszenie. Doskonały długo-
dystansowiec holenderski Slijkhois
uważa, że rekord nie powinien być
oficjalnie uznany, gdyż bieżnia w

Brukseli nie posiada krawędzi beto-

nowej, a ograniczona jest linią. W tea

sposób, jak twierdzi Holender —

Reiff mógł skrócić sobie trasę.

Inż Przeworski wspomina

Bez paszportów na pierwszy mecz z Rumunią
pojechali piłkarze po"scy do Czerniowic

znajomi naszych piłkarzy Far-

obrońcę, drugi P**»»* -W*:

Wielka akcja
piłkarska

w Finlandii
FmsJu Związek Piłkarski rzucił hasło,

które prcyjęło się powszechnie w Fin-

landii : „Każdy Klub posiada własnego
trenera".

Celem zrealizowania tego hasła w le-

cie aorganizowane 5 krótkich kursów

trenerskich, i których wyszło już 90 no-

we przeegzaminowanych trenerów. Poza

tym odbyło się 14-cie obozów ćwiczeb-

nych piłkarskich dla młodzieży (junio-
rów).-

Wielkie zainteresowanie i zapał do

pracy powstał stąd, że kilku zagranicz-
nych trenerów zawodowych czynnych
było na terenie Finlandii. Wyniki tej
wielkiej akcji piłkarskiej nie powinny
na ciebie — «daniem Finów — dłnge

— Panie inżynierze —

zwracamy się
do wiceprezesa PZPN, Przeworskiego —

czy można dowiedzieć się o.-

Mina inż. Przeworskiego, jak to się
mówi, wydłuża się. Sprawy Śląska, war-

szawskiej Polonii, meez z Rumunią— te

trzy bardzo poważne zagadnienia pił-
karskie — nie dają wiceprezesowi PZPN

spokoju. O te sprawy każdy się pyta i

zmęczony inż. Przeworski chętnie po-

zbywa' się' interlekutorów odpowiedzią:
—W środę odbędzie się konfereneja

prasowa, na której dowiecie się o wszy-

stkim.

— Czy będzie pan też opowiadał o

swym debiucie w piłkarskiej reprezen-

tacji Polski, który miał miejsce przed
26 laty w Czerniowcach na pierwszym
meczu Polska — Rumunia...?

Inżynier uśmiecha się z małego „Qui

pro quo" i daje się namówić do wspom-

nień.
— To było tak dawno, że mało pa-

miętam. Zremisowaliśmy 1:1.
— Puśiił pan wtedy „wstrętną", bram-

kę — wtrąciłem.
— Zasłonili mi. Nie mogłem interwe-

niować. Obrońca, zdaje się Gintel, pu-

ścił piłkę, która szła jakby w aut i Ru-

rr.um wyrównali.
O grze inż.. Przeworskiego pisał ów-

czesny „Przegląd Sportowy" następują-
co: „...miał kilka prawdziwie pierwszo-

rzędnych momentów, przy czym niejed-
nokrotnie z narażeniem całości swej gło-

wy, : brał przeciwnikowi piłkę z pod
nóg".

SZKIELET CRACOVH

— Grywało się - wtedy w Cracovii,
którj dawała największą ilo-ć piłkarzy
do reprezentacji.

Ale do Rumunii pojechał skład tylko
z. 5-ciu graczami Cracovii, uważano go

za wybitnie osłabiony — mówi -inżynier.

(ciąg dalszy na str. 2)

Kasperczak
pojedzie do Budapesztu

Kapitan PZB Derda ostatecznie zde-

cydował, iż w wadze muszej będzie re

prezentował Polskę w Budapeszcie —

Kasperczak. Wyjazd drużyny na mecz

z Węgrami przewidziany jest na dzień

13 bm. Po meczu óeonka powraca do

kraju — drogie spotkanie na Węgrzech
me jest przewidziane.

Neutralnym aędną w

aw hge £ Keta* (Słoiwacia}.
Fragment niedzielnych wyścigów motocyklowych w Warszawie. Na wirażu

męczą się me tylko kierowcy, leta jak to dobrze widzimy i pasażerowie!
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kach nastąpi... rehabilitacja?
Przedostatni mecz i ostatnia szansa reprezentacyjnych piłkarzy

W NIEDZIELĘ reprezentacja pil arska przys:<y)uje do przedostatnie-
go, jak sit wydmie, spotkań a międzypaństwowego w roku bieżą-

cym. Chciałoby sią powiedzieć — dz ?ki Bogu! Wielkie nadzieje, jakie łą-
czyliśmy z tegorocznym sezonem, który był dość wcześnie rozplanowany,
nfsstety nic spełniły się. Nie chod.M nam o wyniki. Spodziewaliśmy się,
że bogaty sezon międzynarodowy ułitwi sformowanie kadry reprezenta-

cyjnej, tak, by n jego schyłku istnial
v już silne fundamenty. Niestety dziś

są ona mniej ugruntowane, niż z pocz '"cm roku 1948, toteż każdy mecz

reprezentacyjny będzie jazdą w nieznana.

Zasadniczo kaide spotkanie «porto.

wq jest tego Todzaju wycieczką. Cho-

dzi jednak o co innego. A m
:
ano wi-

cieoto,źeniemazdajesięwPol-
sce człowfieka, który mógłby uczci-

wie stwierdzić, że taki a nie

skład (naturalnie i dopuszczalnymi
odchyleniami) jest wykładnikiem te-

go, na co stać nasze piłkarstwo.
Jeśli czynnikom, odpowiedzialnym

ra piłkę noćną d* jej najwyższym
Szczeblu, mamy coś do zarzucenia, to

przede wszystkim to, ii nie umiały
wyzyskać doskonałej sytuacji, jaka
otwierała ełę właśnie dzięki licznym
spotkaniom. Oczekiwaliśmy «monto-

wania dwu, a nawet trzech zespołów
reprezentacyjnych w ramach których
moina by dokonywać odpowiednich
przesunięć. Skończyło się na tym, ie

nie dysponujemy w tej chwili nawet

jednym pewnym garniturem.
Pisało się o tych «prawach wielo-

krotnie. Dziś wspominamy o nich juź
tylko po to, by stały «ię ona prze-:

strogą na przyszłość, by nie marno-

wano nie tylko (ił i pieniędzy, ale

przede wszystkim czasu. Od zakoń-

czenia wojny minął trzeci rok, a wuąż

jeszcze drepczemy na miejscu. |
Znamy argumenty, mające uspra- j

wiedliwić tego rodzaju stan. Wszyst-
kiemu winna projektowana reorgan'-

dzlmy jedynie, że w drużynie są no-

we nazwiska, zawodników młodszych,
Znajdujemy tam też starych znajo-
mych na innych, niż zazwyczaj po-

zyojach. Tyczy się to np, Rittera, któ-
' ^dzielę wyitąpi na środku po-

mocy, a przed rokiem grał jako pra

w) obrońca i był postrachem wszyst-
kich przeciwników dla swej ostrej
gry. Marinescu ws obronie był przed
rekiem właśnie środkowym pomocni-
kiem. W rzeczywistości obydwaj gra-

ją w klubach w charakterze pomocni
ków - stopperów.

NIL BOJĄ SIĘ
Ka środku napadu rumuńskiego zna

lazł się lewoskrzydłowyl Dlaczego
t3 podkreślamy? Dla tej prostej przy-

czyny, że wielu naszym fachowcom

v.ydajo się, iż ruszenie zawodnika z

jog.) zwykłej pozycji jest kardynal-
nym przekroczeniem- Rozumi* się sa-

mo przez lię, te jest rzeczą korzyit-
n'eiszą, by zawodnik grał w repre-

zentacji na tyra samym miejscu na ja-
kim znajduje się zazwyczaj w klu-

względnis Jurewicz, Jwowicz ostatni

rai w reprezentacji debiutował w Be!

gradzie. Mimo wysokiej poradki nie on

ponosił winą. Jest zawódtAiem am-

bie. Jeszcze lepiej będzie, jeśli znaj- j bitnym i — powiedzielibyśmy na-

drr się w znanym sobie otoczeniu,; wet — ie zbytnio przejmuj* się. Czy
ale nie są to nienaruszalne kanooy i ' znajdzie etę w akcji, • tym dowie-

i roztropny selekcjoner układając my się zapewne dopiero w Cborao-

kombinację reprezentacyjną niejedno-
krotnie zdecyduje ssą as pewne ro-

ssady. Proponowali**? i* prssd kilko

ma tygodniami, Ktowisssy «stoso-

wane wówczas ni* dały by nam dzi-

siaj jaśniejszego obrazu. Ale słało się!
Zainteresujemy się obecni* tym co

mamy.

W bramce saajdais się Skromny,

wie. Bardziej prawdopodobne jesl
powołani* Skromnego, jednego z bo-

hałerów zsMłoreciaego spotkania W-

kareszteńskiego. Skromny miał w cią-
gu sezonu pewne odchylenia w swejj
formie. Zdarza się ts kaideam aa*

wodnikowi.

Bylibyśmy o niego całkowici» sps»-

kojni, gdyby nwnHJal >eww«eczny

W1922 r. też były trudności
Z Rnmiuiami graliśmy raczej ile, nii dobrze

„Zawody Połslsa — Rumunis za-

prezentowały nam te całej pełni
lużnośi itąszych organizacji sporto-
wych, nfeidecydowanie u „góry",
brak dyscypliny w , Środku" i niepo-
słuszeństwo u "„dołu". Nic dziwnego,
że zakończyły się fiaikiem, • skoń-

czyć się mogły skandalem!"

Tak napisał „Przegląd Sportowy" z

)~2 roku na temat pierwszego spotka-
niu Polski z Rumunia i miał rację. W

owych zamierzchłych już czasach spor-

tu pol-kicgo, PZPN miał bardzo ogra-

niczoną władzę nad klubami i okręca-
ni, W dzień zawodów s Rumunią kilka

zacja sportu, Tak, jak gdyby kwestia I drużyn wyjechało na turnce po Czcclio-

montowania kadry reprezentacyjnej
była bezpośrednio uzależniona od ta-

kiej lub innej formy organizacyjnej.
Wskutek zaniedbań w dziedzinie

polityki personalnej znajdujemy się w

obliczu bardzo ważnego dla nas me-

czu s Rumunią w sytuacji raczej nie-

korzystnej. Zamiana kapitana sporto-

wego na trzyosobową komisję selek-

cyjną (ini, Przeworski, Nowak, Krug)
nie wiele pomoże. Selekcjonerzy nasi

mogą wybierać x tego co im pozosta-
wiono. Zrobili w tej chwili tyle, że

szupełnili kadrę, biwakującą w Cho- , byłoby murowane,

nowie, o Waśkę. Stało się zupełnie
ałusznie, Walko był do tej pory jed-
ną z najpewniejszych naszych pozy-

cji, nawet w ciężkim meczu kopen-
haskim. gdy wszystko waliło się do

koła, pomocnik Legii należał do jaś-
niejszych punktów. W meczu z Wę-
grami grał podobno słabo, jak i cała

pomoc. Dlaczego jednak właini* lego
miała dotknąć eliminacja?

Piłkarze nasi zgromadzeni są w Che

nowie, Również na temat tego ro-

dzaju obozów wypadnie podyskuto-
wać przy okazji omawiania cało-

kształtu tpraw piłkarskich. Jest to

tam 17-sttt.

Gędłek zgłosił się wprawdzie jako
18-ty, ale przedłożył świadectwo le-

karskie i podobno ma się poddać ope

racji, Fakt ten świadczy wymownie,
jak luźny jeat czy raczej był kontakt

czynnej armii z dowództwem, które

nie było nawet poinformowano o do-

legliwości zawodnika i powołało go na

obós.

Nie będziemy jednak rozpaArywałl
teraz starych błędów. Wedl* relacji
z Chorzowa zawodnicy czują się nie-

źle i wierzą w zwycięstwo, Oby wia-

ra ich spełniła się. Dobrze będzie jed-
nak, jeśli przyjmą do wiadomości, tę

przeciwnik tei nie spał.

lowacji (Polonia i Wisła), Pogoń mia-

ła mecz a mistrzostwo, musiano więc
ograniczyć iię do piłkarzy Cracovii,
Warty, Korony i Olszy.

Jedenastka narodowa,' która nie była
nuszym pierwszym garniturem, wyjrrha-
la do Cz#rniowic jak nn egzekucję. Nikt

nie wróżył jej sukcesu, a tymczasem po

kilku dniach nadszedł „pilny" telegram
z lakonicznym wynikiem 1:1.

Remis był sukcesem, ale wystąpienie
„Przeglądu" było słuszne. Gdyby grał
nasz pierwszy garnitur — zwycięstwo

, GŁOWA WICEPREZESA

W bramce naszej wystąpił wtedy dzi-

siejszy wiceprezei PZPN — inż, Prze-

worski. Wspnmnienia jepo zamirszeza-

my na innym miejscu. Tutaj chcemy tyl
ko podkreślić jego dobrą grę, przypusz-

czamy bowiem, że nie będzie mu zręcz-

nie chwalić się swyini wyczynami oso-

biście.

O grze inż. Przeworskiego tak napisał
ówczesny sprawozdawca: „Przeworski
inlał naogół mało do roboty. Bramkę,
którą puścił, możeby mógł obronić, ale

sądził, że piłka idzie w aut; natomiast

miał kilka prawdziwie pierwszorzędnych
momentów, przy czym niejednokrotnie
z narażeniem całości swej głowy brał

przeciwnikom piłkę s pod nóg".
Na szczęście inż, Przeworski nie ,.na-

raził" swej głowy i dziś pracuje ener-

gicznie nad odbudową naszego piłkar-
stwa.

Polska-Bumunia

w latach 1922-1947

W PODOBNYM POŁOŻENIU
Piłkarstwo rumuńskie znalazło się

w osfatnich kilkunastu miesiącach w

sytuacji podobnej do naszej. Różne

przegrupowania i przemiany spowodo-
wały, jak się wydaje, w pierwszej fa-

zie pewne zahamowania. Sprawiły
one, iż klasa piłkarska obniżyła się,
nastąpiły silne wahania formy i brak

ustalonego poziomu, Odbiło się to na

wynikach międzynarodowych, które

były gorsze, niż należało oczekiwać,
Już sam fakt, ie Rumuni nie zdołali

pokonać przed rokiem dirużyną pol-
ską, która przyjechała bezpośrednio
z Belgradu, obarczona psychicznie cięi
ką porażką 1:7, był niejako sygnałem
ostrzegawczym, Później tego rodzaju
dzwonki alarmowe powtarzały się co-

raz częściej, totei nic dziwnego, i* w

obliczu, spotkania z Polską, kierownic

two piłkarstwa rumuńskiego zrobiło1
wszystko, byle tylko doprowadzić ze-

spół do pełnej bitnościv Obóz w Ara

dzie był długi i gruntowny, totei go-

icie nasi przyjadą zapewne dobrze

przygotowani.

Skład Rumunów podajemy na in-

nym miejscu, tam tei znajdzie się krót

kie omówienie zawodników, pióra
człowieka, który zna piłkarstwo ru-

muńskie o3 jego zarania, Tfcfcj stwUr

Gier 10

Stos. bramek 19:21

Zwycięstw —- 1

Poraiek — 4

Remisów —• S

chał nie najlepszy tfcład i znów obawia*

no się kompromitującej porażki.
Ale tak samo jak w 1922 roku, uzy-

skaliśmy na obcym terenie remis, tym
razem 3:3. Był to sukces, tym większy,
że początkowo Rumuni prowadzili 2:0,
a potem 3:1 i zespół nasz wykazał
ogromną ambicję, nie załamał się, lecz

wywalczył remis.

ZŁY DEBIUT

, Czwarte s kolei spotkanie Polski z

Rumsnią miało miejsce w Warszawie

w 1931 roku. Przegraliśmy 2:3, rausej
niezasłużenie, a właściwie tylko prxei
złą grę debiutanta Peterka, który «a»

wiódł zupełnie isko kierownik napadu,
ślązak nie potrafił powiązać naszej p\ąt
ki ofensywnej i dopiero po przerwie,
kiody miejsce jego zajął Nawrot, «doby-
liśmy przewagę i poprawiliśmy wynik.
Niestety nie zdołaliśmy uzyskać remisu,
tak typowego dla wszystkich poprzed-
nich spoikań.

Kto
ilu dał graczy

przeciw Rumunom

1) Cracovia — 26

2) Wisła — 14

3)Ruch —12

4) Pogoń i Legia .—• po 10

5) Polonia W-wa — 8

6)AKS—7
7)Warta - 6

8) Garbarnia i Pogoń Kat. —po3
9) ŁKS i Tarnovia —

po 2.

10) Czarni, Korona, Olsza, KS Ka-

towice, PKS, Polonia Bytom
j Radomiak —

po 1,

Rok 1932 przyniósł nam jedyne w hi-

storii dotychczasowych walk zwycie-
-two. Reprezentacja na-za wyjechała dł)

Bukaresztu w niezbyt dobrym nastroju.
Rumuni zdobyli już sobie dobrą markę
na europejskiej giełdzie piłkarskiej i

byli silnym i niebezpiecznym przeciw-
nikiem.

POPIS

dżyli przeciwników. Gra Polaków wy-

warła tak dobre wrażenie na widzach,
ie zamiast dopingować swych rodaków

zachęcali graczy polskich do podwyż-
szenia wyniku.

Zwycięstwo to było jednak wynikiem
nadzwyczajnego dnia naszej reprezen-

tacji, a nie wysokiego i stałego jej po-

ziomu. Już następne spotkanie, rozegra-

ne w 1934 r. we Lwowie potwierdziło tą

opinię. Znów uzyskaliśmy remis 3:3,
zwycięstwo jednak należało się bezape-
lacyjnie Rumunom, Uratowały nas dwa

rzuty karne, zamienione przei Martynę
w dwie bramki.

DAWNIEJ JAK DZISIAJ

Jeszcze przed tym spotkaniem „Prze-
gląd Sportowy" tak charakteryzował na-

sze piłkarstwo!

„Kilkunastoletnia tradycja sportu
polskiego s lal jego intensywnego
rozwoju wskasuje wyraźnie, ie Pola-

ry nie posiadają itidnych zdolności

zespołowych. Przykładów nii to ma-

my dosyć: sztafety te lekkoatletyce,
gra podwójna w tenisie, wrewit —

piłka nożna.

Notabene w piłkarstwie występuje,
jeszcze drugi nasz minus —

, .naro-

dowy" brak zdolności sprinterskich.
Futboliści nasi grają zbyt wolno, nie

mają na ogół ani szybkości, ani star-

tu, a ich średnie wiadomości tech-

niczne, oraz dnie luki w ustweianiti

się i strzale nic pnznaliią »yó./-'Wf"

minusów tyrh nymipninnymi ti.yipj

walorami (ambicja, żywiołowy roz-

rost)."

Wydaje się, że od tpj chwili nie wie-

lo zmieniło się w naszym pilkarstwie
na lepsze!

Opinię tę potwierdził zresztą najlepiej
następny bój rumuńsko —- polski w

Bukoreszcie w 1935 roku. Przegrywamy
1:4, jesteśmy o klasę gorsi od gospoda-
rzy, nasza reprezentacja wymaga draknń

skich reform. Stare repy Albański, Mar-

tyna, Kotlarezyk II, Pazurek i Smoczek

zawodzą, są najsłabszymi punktami na-

szej drużyny.
*

Ostatnim przedwojennym spotkaniem

nie. Goście okazali' się zespołem znacz-

nie lepszym, a przede wszystkim prze-

wyiizali nas izybkolełą.
W Rumunii wprowadzono w tym sa-

mym roku profesjonalizm i (raczę byli

Sędziowie spotkań

Polska-Rumunia
1922 r-

— Schmidt (Austria)
1923 r.

— Koppehel (Niemcy)
1927 r.

— Stepanovsky (CSR)
1931 r.

— Cejnar (CSR)
1932 r.

— Fabria (Węgry)
1934 r.

— Fabris (Węgry)
1935 r.

— Rujlc (Jugosławia)
1937 r.

— Klug (Węgry)
1947 r.

— Vlcek (CSR)
1947 r.

— Kamarassy (Węgry)

do spotkania przygotowani na 100 pro

cent. Zależało im na dobrym wyniku,
który zresztą przyszedł im stosunkowo

łatwo.

NA NOWYM SZLAKU

Dwa . spotkania powojenne, rozegrane

w 1947 roku przyniosły nam (toraikf i

remis. W Warszawie przegraliśmy 1:2,
będąc zespołem gorszym. W Bukaresz-

cie udało się nam uzyskać remisowy wy

nik 0:0, w tydzień zaledwie po fatalnej
porażce z Jugosławią 1:7. Są to jednak
zbyt śwjeże wspomnienia, aby rozwodzić

się nad nimi szerzej. Znacznie ciekawiej
zapowiada się mecz niedzielny.

Szanse? Dla przypomnienia dodamy,
że myśmy ulegli Węgrom 2:6, Rnmnni

zaś 0:9, Nioch te dwa wyniki hędą
iskierką nadziei, (gw)

Tymczasem wynik przeszedł wszelkie Rumunia — Polska był mecz w Łodzi w

Nasze drugie spotkanie > Rumunami

zorganizowane już w roku następnym.

Reprezentację wybrano « pośród najlep-
szych I nastroje przed meczem były do-

bre. Tymczasem ny «uwiodły, publicz-
ność była lenna-i nie zdoby)a się na po-

rządny doping i w rezultacie nn włas-

nych śmieciach znów wywalczyliśmy re-

mis 1:1, ehociaż w polu mieliśmy prze-

wagę.

Rumuni przysłali zresztą doskonałą,
drużynę, w której grał tylko jeden ro-

dowity Rumun! Pozostali (raczę byli
Węgriml s Siedmiogrodu,

ŚPIĄCA WIDOWNIA

Spotkanie zgromadziło na boisku

Czarnych we Lwowie rekordową na

ówczesne stosunki liczbę widzów — 12

tysięcy! Szkoda tylko, ie byli to „Śpią-
cy widzowie".

Po spotkaniu tym urwał się kontakt

x Rumunami ai na 4 lata'. Dopiero w

1927 roku spotkaliśmy się po*r«« trze-

ci. I tuk samo jak w pierwszym spotka,
niu, reprezentacja nłsza nie składała się
z najlepszych piłkarzy. Kubiński, Cliru-

ściński i Gintel i Krakowa oraz Dom aft

ski, Krygier, Zwierz II i Luksemburg z

Warszawy odmówili wyjazdu do Buka-

resztu. W rezultaeie do Rnmmfi wyje-

oczekiwania. Na obcym boisku wygra-

liśmy 5:0, bezapelacyjnie i we wspania-
łej formie. W dniu tym wszyscy nasi

reprezentanci wznieśli się na szczyty
kunsztu piłkarskiego i poprostu zmlaż-

1937 roku, przegrany 2;4, Zaledwie kil-

ka dni przedtem zwyciężyliśmy Szwecję
3:1 i nikt nie spodziewał-się porażki s

Rumunami. Tymczasem wypadki na boi-

sku potoczyły się rupełnie nienczekiwa-

Bez paszportów do Rumunii
(dokończenie ze ttr. 1) no nas i pod opieką straży musieliśmy

Debiutował wl«dy prócz mnie i Bu- czekać na dokuln
«=nty.

łanów. Grał na pomocy, dopiero później
zaczął karieię na obronie. Był zdener-

wowany przed meczem, ale jeszcze bar-

dziej po meczu, Co chwila nudził kole-

gów pytaniem: „Czy dobrze grałem, czy

zdobyłem reprezentacyjne ostrogi?"
Mecz był wielką atrakcją w Rumunii.

Przybył nań nawet arcyksiążę Karol, pó-
źniejszy król. Na trybunach znalazło się
6000 osób. (Widzę już ironiczny uśmiech

tych, którzy nie mogą dziś dostać się na

mecz, gdy trybuny mieszczą 40.000 wi-

dzów. Przyp. aut.) .

NIESZCZĘSNE PASZPORTY., .

Podróż była bardzo wesoła. W jedną
stronę i w drugą „goniły nas paszporty".

Gdy drużyna wyjeżdżała' z Krakowa,
w Warszawie załatwiano ostatnie {OT-
mlności (podobnie jak dziś). W Rumu.

nii znowu zapomnieli o paszportach go-

spodarze, którzy podjęli się załatwienia

wszystkich spraw, I i Cierniowiec wyru:

szyliśmy w drogę powrotną bez doku-

mentów.

Przed wyjazdem do Rumunii . zatrzy-

maliśmy się, czekając na paszporty, w

Śniatyniu, gdzie odbyliśmy sensacyjny
trening. W drodae powrotnej nrtnyma-

W DWUNASTKĘ
— Panie inżynierze, ezy prawdą jest,

że w reprezentacji Rumunii grał Polak,
którego wyczyny oceniono w ten sposób,
jakby Polacy grali w 12-tu, a Rumuni'
W „10-kę"?

— Istotnie grał i „Polonii" czernio-

wieckiej Miciński, ale nla był on taki

słaby. „Polonia" była wtedy b. dobrą"'
drużyną.

Wspomnienia urywają się. Myśli inż.

Przeworskiego biegn, z pewności, w

kierunku najbliższego spotkania w Clio-
rzowie. ss

1922-1947
POLSKA — RUMUNIA

J-J-1922 r. CZEANIOWCE 1:1 (|:B).
Pelika: Przeworski, Gintel — Fryc. Spoj-

da — Cikowski — Butanów, Niziński —

Prymka — Steiińlki — Duźnisk — Sperling.
Bramkę dla Polski zdobył Dużniak.

1-MHI I. LWÓW 1:1 (1:1).
Po.skai 3. Loth, Gintel — Fryc, Sjnsjder

— Cikowski — Synowiec, Muller — Batsch
— Kuchar — Garbień — Sperling,

Bramką dla Polski zdobył Kuchar.

1».ł.1927 BUKARESZT fij (0:1).
PeUkas Kisieliński, ftill ^

Zestawniek, Ka-
han — Lubina — Zaitawniak ||, wójcik —

Pazurek — Kałuża — Konieczny — Pigk.
Bramki dla Polski zdobyli: Pazurek Ka-

łuża | Wójeik.

«.l.lfSI r. WARSZAWA lii (dl).
Pelikei Koźmin, Martyna — Butanów Ko-

tlarczyk I - Kotlarezyk II - »Sdura
Szczepaniak — Kossok — Peterek

wrot) — Ciszewski — Wypijewskl.
Bramki dla Polski zdobyli: Nawrot I Wy-

pijewskl. .

2.10.1?« r. IUKARIHT 1:0 («*).
PsisKif Albański, Martyna — Bulanow

Kotalarczyk I - Kotlarczyk II
_ Mysi»*

Urban - Matiat - Nawrot — Pazurek —

Wodars.

Bramki dla Polski zdobyli: Nawrot — J
Matlai I Urban,

H.IO.lfM r. IW6W Sil (itt).
Pelika: FontowlM, Martyna — Bulanow,

Dzlwl» - Kotlarciyk I - Myilak, Urban -

ci.zewikl - Nawrot TM Wllimowikl - Bal-

cer.

ftramki dla Pelikl zdobyli; Martyna — i,
Urban — 1,

(Na

ZACIĘTE WALKI NA BOISKACH I RINGACH

POMORZA

W najbliższą niedziel, w «potkanfsch o

drużynowe miitrzoitwo Pomorz,

Się następujące spotkanie bokierSkj*;

w Chełmży: Legia - Zjednoczenie' Byd-

ooszcz; .

w Toruniu: Gryf _
ZZK Inowrocław,

w Bydgoszczy: Brda - Pomorzanin To-

ruń.

Piłkarze rozegrają tylko dwa mecz*:

w Grudziądzu: Wisła — Culavla;

w Bydgoszeiy: Zawisza - CtMjnlczanka.

I.11.WI r. BUKARUIT 1t4 (1:1),
Palikai Albańikl, Martyna - Doniec, Ko-

tlarczyk II - Kotlarciyk | - Dytko, Piec
- Matlai - Imociek — Pazurek — Kitie-

lińikl,

Bramkę dla Polski zdobył Pazurek.

4.7.1 IW r. tóDt H4 (M).
Polaka; Madejikl, Oąpza — Szczepaniak,

Kotlarczyk II — Wadewicz — Kryszkie-
. wicz. Piec I — Piontek — Matlai — Wili-

mowiki — Wodarz.

•ra mki. dla: Poliki zdobyli: Piontek 1 Ma-
tiai, ,

10,7.1147 r. WARSZAWA lii (OH).
Polska: Brom, Barwińskl — Flanek, Ja-

błoński I — Parpan Jabłoński II, Gier-

glel -i Gracz — Bwlearz (Clełllk) — Kula-

wik — Czachor.

Bramkę dla Polski zdobył Clełllk.

K.10.1947 r. BUKARESZT B:0.

Polska: Skromny, Barwińskl — Włodar-

czyk, Gajdzlk _ parpan
- Brzozowski,

Hogendorf _
Clełllk

_ «podzieją - Gracz
— BaraAiM.

swój talent w innym otoczeniu. Spo-
dziewamy się jednak, źe w dniu me-

czu międzypaństwowego wzbije (ię
na zwykłą wyżynę i zachowa żelaz-

ny spokój, jaki cechował go w stolicy
Rumunii.

GDYBY

W «broni* najdzie się Janduda t Bar

wińskim. Barwinski w tej chwili leczy
się w chorzowskim szpitalu pod okiem

jedneg* s najlepszych piłkarzy, jakieg*
wydala w swoim iuM Polską » drą
Garbienia. Gdybyśmy w składzie naszej
reprezentacji posiadali zawodnika na

miarę słynnego tanka starej Pogoni, by-
libyśmy bardziej spokojni o wynik.
Obrona nasza nie jest wielkiej klasy i

jeśli mamy zarzut pod adresem b. kapi-
tana sportowego to i ten, źe nie robił

nic, by jskoi ti luks załatatY Niemniej
jednak jeśli Jasduda i Barwińskl będą
w pełnej swej Armie, to na Rumunówj
może to wystarczyć, pod wanftikiem, ii

blok defensywy będzie jedną zgrana ca-

łeśeią.

Po meczu s Węgrami, słyszeliśmy ze

WKystkieh «tron narzekania na pomoc,

która była podobno' bardzo „dziurawa".
Należało by jednak stwierdzić, w jakirrj
stopnia wina była po elronie poszcze-

gólnych pomocników, a ile zawinił brak

zrozumienia dla zasad tzw. wzmocnio-

nej defensywy.

KTO — KOGO?

Czytałem gdzieś narzekania naszych
zawodników, źe wobec ruchliwości na-

pastników węgierskich nie wiedzie!! czy

pilnować „każdy swego", czy też buko-

wać miejsce. Ot i sęk, A m;ano
-

vicie w

tym, że było rzeczą kierownictwa^ wydać
dyspozycję. O tym, że dobrzy napastnicy
nie pilnują swego irfcjsca wie się zga-

ry, toteż należy a'|io objawiać p- .

—

gólnycli przeciwników i to tych, n~
" "«»•

rych ma się zgóry oko, albo też pilno-
wać ścjśle swoich miejsc. Naiu:aln'o -iię
znaczy to, źe w kręgu półtora metra-

Tak czy inaczej nie może zachodzić

wypadek, by w momencie, gdy środko-

wy pomocnik zapędzi się za środkowym
napastnikiem, centrum pola było zupeł-
nie odkryj Pozycję jego zająć musi

momentalnie albo obrońca, albo boczny
pomocnik,- zależnie od sytuacji.

Wróćmy jednak do obsady. Mamy na-

•dzieję, ie zarówno Parpan jsk i .W^śko

zechcą irelinhilitować się, Parpan by!
jednym z najlepszych zawodników u*

boisku bukareszteńskim, gapewnp virę
i tym razem da «ohie radę. Ggjdrik
grać będzie jak zwykle ambitnie, ofiarnie

i a uporem. Waśkę prosimy pamięć,
że nieoczekiwany dobry stryal z psi:!i-
cy ma fe« swoją wartość, nnturalnię ?iię
w beznadziejnych sytuacjach.

Poza tym dobrze będzie, jeśli panowię
krytycy przyjmą wreszcie do wiadomo-

ści, że tzw. praca konstrukoy/na spoczy-

wa na barkach bocznych pomocn'ków,
którzy musną posuwać się za nap? leni

i zaopatrywać go w piłki, raa«r ń-dnak

stale na oku łączników przerV-v.ika.

CI, KTÓRZY MAJĄ WYGRAĆ
Z napadem jak zwykle, tzn. nie na-

stręcza wątpliwości obsada łączników,
gdzie rządzą bezapelacyjnie Cieślik i

Grae*. Gdy dioda! e środkowego napa-

du, to. wydaje się, że właśnie na Rumu-

nów należało by zaryzykować Koliuia.

O ile można było zorientować się z

transmisji radiowej • podejście Ko'>u'a

do piłki stanowiło zawsze pewien pro-

cent niebezpieczeństwa dla Węgrów.
Obrona rumuńska, jak nas informowa-

no, nie jest podobno najlepsza, tpteż
W tym wypadku wolelibyśmy gracz*

przebojowego strzelającego, niż powol-
niejszego kunktatora. Środkowy pomoc-

nik Rumunów Ritter lubi Brać ostro.

Kohut nie należy do srae?.y zastraszo-

nych. Jest to równiej atut przemawiają-
cy aa nim.

Ze skrfcfdłami jest bieda. Przecherka

grał w Warszawie słabo. Nie lepiej Ku-

bicki. Przecherka zostanie, gdyż nic ma

lepszego, miejsce Kubickiego zająć ma

Mantoń. Oslatocznie naleiy dać szansę

innemu graczowi.

Druiyna nasia powinna pamiętać, że

Rumuni % miejsca ruszaj) do boju peł-
nym gazem, Należy ich przetrzymać, a

wówczas tracą koncept. Tak było i przed
rokiem, Rozumie «lę, że nic należy cof-

nąć się a miejsca do defensywy, należy
jedynie w pierwszych minutach dobrze

pilnować się i łącznikami zakryć bocz-

nych pomocników, by nie mogli współ-
pracować i napadem. Pomoc jest podo-
bno najlepszą formacją gości.

Od - zawodników naszych oczekujemy
rehabilitacji. Oczekujemy jednak rów-

nież gry fair, dżentelmeńskiej. Nerwy
są złym doradcą, dlątegp tęi należy
trzymać je na wodzy.

Spodziewamy się również, że publics-
ność śląska zda egzamin, tymbardziej,
że będzie to po wojnie pierwszy ctees

reprezentacyjny na stadionie chorzow-

skini. T. M,
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IToziwierg Rudzki

Artykuł dyskusyjny

Nareszcie mętna sytuacja w na-

szym sporcie zaczyna «£.'Wyjaśniać...
Wystąpienie jednego z działaczy na

Janiach Przeglądu Sportowego dla nie-

których było sensacją, dla innych po

prostu rzeczową oceną faktów, jeszcze
dla innych — okazją do rozdzierania

ar.at. Tych ostatnich było jednak nie-

wielu, zapewne dlatego, że chłody je-
sienne nie są odpowiednią poirą do cho-

dzenia w podartych okryciach.

Nareszcie zaialazł się ktoś, kto z peł-

nym poczuciem odpowiedzialności • -

świadczył, że już najwyższy eoas skoń-

czyć z oszukiwaniem. siebie i innych.
Przecież rozsądne zai.stano<wienie się

n;td sprawami ekwiwalentów finanso-

wych dla ludzi od których wymaga się
niepowszedniej SBtiiki sprawności fi-

sycznej nie jest wcale" szargasiiem świę-
tości idei aportoiv,

RACZEJ NORMALNE WYDATKI,
NA SPECJALNE KOMISJE...

W wynagrodzeniu pieniężnym wybit-
nych sportowców nie widzę nic hanietb- '

noga. Karygodne natomiast jest opłaca-
1

nie złych zawodników i kaiy godne jest j
lekceważenie prze» zawodu-ików obo-'

wiązków, jakie na nich nakłada ich po-!
zycja w sporcie. |

Również karygodna wydaje eię cała ,

ta „lewa" buchalteria, mająca na celu I

zawodowcach sportu
złych amatorach forsy...

Sport amatorski jest sportem dla ty.

sięcy ludzi pracy, którym trzeba stwo-

rzyć warunki dla uprawiania tego spor-

tu, mającego być wytchni^iem, przy-

jemnością d koniecznością właściwego
rozwoju fizycznego.

Sport amatorski nie musi być spor-

tem wielkich osiągnięć.

Sport amatorski musi być sportem

świadomej i "dobrze rozwiniętej kultu-

ry fizycznej.

OSKARŻAM!

Oskarżam nasze czymeiiki kierujące
sportem, że dotychczas nie potrafiły
zająć rozsądnej i zdecydowanej posta-

wy w tych sprawach.
Sport widowiskowy jest niezbędny,

jako doskonały w-zór nie tylko szlachet-

nej rywalizacji, ale i jako pokaz kun-

sztu, który ma być wzorem dla tych
wszystkich, którjjm chce się zaszczepić
pojęcie wychowania fizycznego i kultu-

ry fizycznej.
. Aktorzy widowisk sportowych mo-

gą otrzymywać za swój wysiłek, re-

zygnację z beztroskiego trybu życia i

nałogów, ciągle dbamie o kondycję fi-

zyczną odpowiednie wynagrodzenie.
Rzecz oczywi.-tn, uprawnienia muszą

równoważyć się obowiązkami... Musi

być ustalony dla zawodników ścisły re-

gulamin pracy.

I wtedy — nie obawiajmy się, ni" bę-
dzie u nas za dużo zawodowców! Nie-

dotychesas zachowywały się tnk, jak
gdyby te wszystkie problemy nie istnia-

ły u nas!

Oskarżam nasze czynniki, kierujące
sportem, że- dotychczas nie potrafiły
zdobyć się na jakąś wyraźną politykę
w dziedzinie siportu widowiskowego,
która przecież łączy się organicznie z

zagadnieniem upowszechni enda kultury
fizycznej w całym kraju!

Oskarżani nasze czynniki, kierujące
sportem o to, że dotychczas 'robiły do-

brą n?inę do złej gry naiszych zawodni-

ków!

ATMOSFERA „CZYSTEJ"
I CZYSTA ATMOSFERA...

Słusznie zostało powiedziane,, że nasi

zawodnicy nie są ani amatorami, ani

zawodowcami.

Amator nie interesuje się forsą, a za-

wodowiec nie pije wódki.

Nasze życie sportowe nie toczy się
dobrą drogą, ale zatacza się w oparach
wysokoprocentowego alkoholu.

W tej konkurencji jesteśmy bez kon-

kurencji, . przekraczając dopuszczalne •

Schroeder mistrzem Pacyfiku
po zwycięstwach nad Gonzatesem i Farkerem

% T)RZED tygodniem poświęciliśmy dajże jeszcze mocniej obsadzony od

JT nieco więcej miejsca omówię- turnieju w
;
Forest H.lles. W; ćwierć-

niu tenisa w skali światowej, poda- finałach: Parker pokonał Flama 6:2,

jąc m. in. listy dziesięciu najlepszych 6:0, 6:2. Schroeder rozprawił' się z

tenisistów' świata i Europy.' W ujęciu

maximum olimpijskiej normy.

Nasi zawodnicy nie są wprawdzie
czystymi amatorami, ale za to są ama-

torami „Czystej..."
A przecież §ą uczestnikami zjawiska

społecznego o wielkim wymiarze, ja-
kim jest widowisko sportowe!

.Powinniśmy dbać o to, ażeby to zja-
wisko stanowiło dla tysięcy ludzi rze-

telną propagandę kultury fizycznej, zdro

wej rozrywki i rycerskiej walki!
" I do tego właśnie niezbędna jest czy-

sta atmosfera, a nie atmosfera „czystej"!

Edgara i naszym. Jak. łatwo można

było .zauważyć listy te nieco się róż-

niły. Zasadnicza różnica polegała na

tym, że Edgar klasyfikował _ jako
"pierwszego gracza na liście światowej
Gonzalesa, my zaś Schroedera, któ-

remu Edgar dawał na swej liście do-

| piero lokatę trzecią. Oczywiście dość

trudno dysputować, który z nich jest
lepszy skoro gracze ci nie spotkali
się w meczu. Wątpliwości jednak zo-

stały usunięte i wydaje się,- że jednak
nasza opinia jest słuszna.

Na międzynarodowych mistrzo-

stwach Pacyfiku doszło wreszcie do
1

spotkania Schroeder — Gonzales, w

którym . Schroeder potwierdził swą

wyższość nad Gonzalesęm.

Turniej .jak wspominaliśmy był. bo-

Przeil nzeczean z W^yrumi

Prezes Ziółkowski
Wrocławiu przegramy, w Warszawie remis

Młoda gwiazda tenisowa Ameryki —

Gonzales, uważany jest przez wielu kry-

tyków za następcę słynnego Tildena.

Polski

Ł—l zapaśnicza reprezentacja Budapesz-
tu, kt('.ra zmierzy się z reprezentacjami
Wrocławia i Warszawy.

Kapitan związkowy PZA .— p. Szcze-

blewsky ustalił już składy drużyn, a

więc 9 oażj^iernika we Wrocławiu wal-

czyć będą od mdszej:
Sznajder (ZZK — Poznań), Marcok:

(Siła — Mysłowice), Kauch (ZZK —

w imię rzekomego dbbra Sportu i czy-; j-^ ty]ko poŁrafig naj,ożyć na siebie

stośei idei ukrywania różńyoh pozycyj . że]azIle obostrzonych przepisów,
rozchodowych, stanowiących po prostu kltórych śc;s}e przestrzeganie dopiero
zasłużony i niezbędny równoważnik "> •uprawniałoby do całkowitego poświęce-
dobrze wykonaną pracę zawodnika. t nia &ię daineij dyscyplinie sportu!

Dobry zawodnik, poświęcający swój Oskarżam nasze władze aportowe, że Poznań), Jakubowicz (ZZK — Poznań),
czas, zdrowie i wysiłek danej dyscyipli-
nie sportu nie przestaje być dobrym j
zawodnikiem nawet, jeżeli od klubu czy

też Związku otrzymuje pieniądze. Naj-
wyżej przestaje być • wtedy tzw. „czy-

stym amatorem", a więc kimś, kto do-

skonałe nad:ije się na bohatera powie-
ści sportowi'/, ale nie prawdziwego sta- (

diiomu, czy i..igu. '

A więc, należy sprawę postawić jasno!
Nie ma • nic złego w tym, że zawodni-

kom daje się {riciniądze w formie diet,
ozy odszkodowań wzamian za stracony
czas i zdrawit. Najpierw przestańmy

ustydzi ć się tego, a potem do normal-

nej- listy płac i potrąceń podatkowych
Sędzię już tylko "jeden krok...

Ale tiiefSSi^lno lekkomyślnie pomagać

djm i tópgtainiennyim rawodnikoni!

Wtedy forsa jest forsę wyrzuconą w

błoto (nawet, jeżeli boisko jeał suche!),
wyd^k normalny przestaje być nor-

malnym wydatkiem a zaczyna być afe-

rę i kończy się Komisją Specjalną.

pogromcą Drobnego — Leixasem 6:3,
Rejniak, dla nas samych stanowi wiel- 6:2, 6:4, Sturgess pokonał Cochella

ki znak zapytania. Dłuższy czas nie 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:3, Gonzales w

brał udziału w zawodach i choć treno- trzech setach Quista.
wał nie można liczyć na jego zwycię-

1
W półfinałach Parker gładko roz--'

stwo. Jest wytrzymały, silny i nade prawił się ze Sturgassem. Schroeder

stępującym składzie: Rokita (Rywal — j wszystka ambitny, lecz będzie miał naj-'w 4 setach Wygrał z Gonzalesem. Fi-

W-wa) Toboła (Siła Mysłowice), groźniejszego przeciwnika. Początkowo' nał wygrał- Schroeder' wóbeć wyćo-

Kauch' (ZZK — Poznań), Świętosławski nliał
wystąpić

Gołaś (Siła — Mysłowice), Rejniak

(Pafawag — Wrocław), Książkiewicz

(Elektryczność — Warszawa), Krysz-
ir.alśki (Pafawag — Wrocław).

Dnia 12 bm. Warszawa. wystąpi w na>

tej kategorii Radoń, fania się Parkera po trzech
:

setach

(Elektryczność — Warszawa), Gołaś

(Siła — Mysłowice), Gryt (Siła — My-
słowice), Bajorek (Legia — Kraków),
Szajewski (Skra).

Węgrzy przybędą 8 bm. do Wrocła-

wia. Ekipa bndapeszteńska_liezyć będzie
12 osób,, w tym dwu kierowników. Go-

ście nadesłali wprawdzie swój^ skład,
lecz wymieniają, jako kierownika Karo-

ly Ferenca, który na Olimpiadzie lon-

dyńskiej zajął trzecie miejsce w swej
wadze. PZA słusznie więc obawia się,
że zawodnik ten weźmie udział w spot-

kaniach, a funkcje kierownika sprawo-

wać będzie ktoś inny. -Skład Budapesztu
będzie taVi:

Janos Bachnak, Jozsef Ciuege. Ląselo
Voros, Sandor^ Bodog, Karoly "Szilvasl.

ma on jednak zawody międzyklubowe (odparzenie stopy). Scor2 brzmiał - 6:4,"
Legia (Kraków) — ŁKS. W półciężkiej 9:7» 5:7 dla Parkera, Ted Schroeder

walczyć bidzie Ksi?"ki-wicz z war- udowodnił,- że jest w tej chwili nie-

szawskiej Elektryczności. Nie sądzę, by wątpliwie najlepszym t sistą świata,
mógł wygrać spetkanie. Dysponuje on Ćwierćfinały debla: Parker, Schroe-

co prawda siłą i wytrzymałością, gubi! "der — Flam, Leixas 6:1, 7:9, 6:4, 6:2,
go jednak trema. Sedgman, Sturgess — Gonzales, Ste-

Trzeci punkt powinien zdobyć dla j
wart 3:6 < 6:3 ' 6:3

•
7:5

-

Lon
& O"» 1

~

Wrocławia Kryszmalski, stary, wypróbo- Mottram, Coćhell 6:4, 6:4, 6:0. •

wany zapaśnik, mający dobrą zaprawę,'
Finał

niiksta: Osborne, , Seiias —

zdobytą w ciągłych walkach z renomo-
Land

ry, Drobny 7:5, 6:3,..: finał sin-

wanymi zawodnikami czeskimi.

W Warszawie spodziewam się remisu j
4:4. Punkty ewentualne zdobędą Rokita,!
Świętosławski, Gołaś i Bajorek.

i gla pań Brough — Baker (USA) 6:2,
I 6:3.

IW
Paryżu zakończono turniej mię-

dzynarodowy. W grze pojedynczej pa-

nów Amerykanin B. Pątty pokonał

SCENA, BOISKO I RING...

Nie widzę powodu dla którego akto-

rzy widowisk teatralnych sę opłacani,
a aktorzy widowisk sportowych mają
grać darmo, chociaż rentowność impre-
sy sportowej w Polsce jest o wiele wyż-

sza, aniżeli teatralnej.
Aktor, jeśli ma doskonalić swoją

sztukę musi być uniezależniony od ko-

nieczności pobocznego zarobkowania i

wtedy dopiero manny prawo żąda-
nia od niego, ażeby wszyst-

kie swoje siły„ umiejętności i anłbicję
oddał na rzecz sztuki, 'której poświęcił
się. ,

• I dlatego aimałonstiwo jest w teatrze

symbolem złej, złej fałszywej. s.z".uki,
jest określeniem wybitnie deklasują-

cym, a teatr amatorski daleka już *.a-

latuje szmirą...
Owszem, istnieją teatry amatorów,

zrzeszenia ludza, którzy w chwilach wol-

nych od zajęć bawią się w
— teatr. Ale

za taką zabawę nikt nic żąda od widza

pieniędzy, a jeżeli ż.ąda, to w formie

ofiary na jakiś cel charytatywny.

Normalny teatr jest teatrem zawo-

dowców, ludzi od których wymaga się
opanowania F-wojej sztuki i wyuczonej
długim treaiingicni — techniki gry.

Sport widowiskowy (piłka nożjia,
boks, zawody motocyklowe itp.), który
potrafi być atrakcyjny dla tłumów wy-

maga od aktorów, tych widowisk dobre-

go rzemiośJS; świetnej techniki, bezbłęd-
nego opanowania ŁrU'dnych umiejęt-
ności.

Dorni ęro spełnienie tych warunków

dawałoby prawo awansowania do gru-

py zawodowców.

I wtedy słowo „zawodowiec" stanowi-

łoby - symbol pewnej klasy technicznej
i — moralnej! Bez" tej klasy nikt hie

śmie nazywać się uczciwym zawodow-

CZY KONIEC

SPORTU AMATORSKIEGGO?

Nic podobnego! Sport jest sportem

ludzi, którym warunki życiowe pozwa-

lają na spędzanie ozasu w zdrowy, i po-

trzebny dla dobrego samopoczucia spo-

ostatnich okrążeniachDqbroivski (KM Okęcie - Warszawa) w ychodzi
czoło. Mija właśnie „z podpórką" ostry zakręt

Wyniki motocyklowego zjazi
płnkieiowego do tfaxsziiwy

Lajos Csoto, Janos Sardi, Sandor Vsta- ski i Kocsic (Węgry). W Warszawie

lis, Karoly Ferenc, Janos Rumpler oraz wody proWacłżić będą ći sami • Ziiiowie

węgierscy, ze strony polskiej zaś wystą-

pią na macie — Ziółkowski, punktowy
— Koszewski.

Zawody odbędą się we Wrocławiu w

Hali wystawowej, w Warszawie —

w

Ujeżdżalni, przy ul. Szwoleżerów.

We Wrocławiu arbitrem będzie Szcze-

Wewski, na zmianę z Węgrem Videki.
^^^^ ^^ ^

^6^,3:6,
iNa punkty sędziować będą Swiętosław-

Ostatni tegoroczny zjazd plakietowy
klubów motocyklowych został zorgani-
zowany przez KM: „Okęcie

4 '
— Warsza-

wa. Z okazji wyścigu o mistrzostwo Sto-

ści zgłoszonych był ŁKS Łódź —

przy-

jeżdżając z 17 nlaszynami.
Nagrody zostały przyznane jednak

tym klubom, które wykazały się najwię-
licy, który odbył się w ub. niedzielę na | kszą ilością przejechanych kilometrów,
mecie zjazdu znalazło się więcej, niż za- Tak więc znalazły się na 1 miejscu Kiel-

zwyczaj maszyn. Ogółem w zjeździe
wzięło udział 28 klubów motorowych
z całej Polski. Najliczniej przybył KM

Kielce, zgłaszając się w liczbie 41 moto-

cyklistów, w tym jednej dzielnej nie-

wiasty na motorze polskiej produkcji—
SHL — 125 cm.

Z siedleckiego KM zjawiło się na me-

cie 22 uczestników, z trzecim co do ilo-

Pardubice
zawiodły Poznań

Kierownictwo SK „Pardubice" za-

wiadomiło telegraficznie sekcję pięś-
ciarską „Warty", M na zawody „Par

dubice" — „Warta", wyznaczone w

dniu 7 bm., w Poznaniu na skutek nie

otrzymania urlopów dla zawodników,
drużyna ich przybyć nie może. Czesi

proponują przyjazd w ciągu listopa-
da.

ce — 7.380 km, 2. 1'kM—Kołobrzeg —

5.400 km, 3. Unia—Poznań — 3,300 km.

Po zaniknięciu mety zjazdu, wszyscy

uczestnicy z członkami KM „Okęcie" na

czele, przedefilowali ulicami z przed lo-

kalu klubowego „Okęcia" na trasę wy-

ścigu ulicznego.

SMOCZYK PRZEGRYWA

NA ŻUŻLU

Jozsef Kocsic i Janos Videki jako sę-

dziowie.

NAJWYŻSZA KLASA

— Oba mecze zapowiadają się bardzo

'ciekawie — mówi prezes PZA Ziółkow-

ski —

z tego chociażby względu, że Wę
grzv reprezentują najwyższą klasą euro-

pejską. Na Olimpiadzie londyńskiej z

wysłanej ósemki zapaśniczej, siedmiu

zawodników zakwalifikowało się do

grup finałowych.

Nasi goście to zawodnicy silni, wy-

trzj'mali, o niebywałej wprost kondy-
cji. Potrafią, nadane na początku wal-

ki tempo, utrzymać do końca spotkania;
a w ostatnich minutach nawet je spotę-

gować. 'I

Zawodnicy polscy, występujący we

Wrocławiu i Warszawie, to zespół wy-

próbowany i obyty- w bojach między-
narodowych. Wynieśli oni dużo korzy-
ści z ostatnich Igrzysk Bałkańskich, a

osiągnięty w Budapeszcie remis 4:4

świadczy a tym, że obie imprezy będą
bardzo zażarte.

6:1, ą w grze pojedynczej pań Frągr
.cuzjfą .SgghcrsvjZyvryci^iyla-^-ywoją^to-
daćzkę1V? clebiu

para Asboth (Węgry) — Patty (USA)

zwyciężyła'parę francuską Borotra —

Bernard 13:15, 1:6,- . 6:0, 6:4, 8:6. W

grze-podwójniej pań Francuzki: Seg-
hers i Halff zwyciężyła parę Panne-

tier — Patorini 6:2, 2:6, 6:0.

-^r Ośrod.k atletyczny
W.O.Z.A . dzięki staraniom

przychylnemu stanowsku WUKF-u

na stadionie W. P. Zaprawę prowadzi
w poniedziałki, środy i piątki (17—
19,30) trener państwowy —

otrzymał ły jeszcze lokalu, brak którego utru-

zarządu i dnia . pracę.

•fa Sekcja zapaśnicza A. W . F. ma

być . podobno skreślona w najbliższym
czasie z lisy członków WOZA za

Piotr nieprze ja wianie żadnej-działalności.
Wybrano nowy Zarząd WOZA

W dniach 9 — 10 bm. odbędzie się
w Mediolanie międzypaństwowe spot-

kanie tenisowe Francja — Włochy.

W Ostrowie Wlkp. odbył się towa-' PROGNOSTYKI

rzyski trójmecz motocyklowy na żu-

żlu z udziałem LMK (Leszno), MK

(Rawicz) i MK (Ostrów).

Zawody ze względu na start repre-

zentantów z meczu Polska — Cze-

chosłowacja wzbudziły duże zaintere-

sowanie, gromadząc ponad 5.000 wi-

dzów. W czasie rozegranych biegów
doszło do sensacji, gdyż najlepszy żu

żlowiec Polski Smoczyk (LKM) po-

niósł dwie porażki z Siekalskim (KM i
— Rawicz),, oraz

(KM — Ostrów).

W ogólnej punktacji

Maciejewskim

— Jakich wyników pan oczekuje?
— We Wrocławiu przypuszczalnie

przegramy 3:5. Sznajder w muszej jest
skazany na porażkę. Jest to 16-Ictni do-

brze się zapowiadający zawodnik, lecz

mało ma jeszcze obycia międzynarodo-
wego. Początkowo miał walczyć Rokita,
ale ma on trudności z robieniem wagi.
Wystarczy, jeśli zrzuci te swoje 5 kg
na mecz warszawski.

Marcok powinien wygrać. Liczę się z

Szczeblewski. Frekwencja jednak jest.
nadal słaba. | już po raz drugi w tym sezonie, gdyż'

~ k Drużynowe mistrzostwa okręgu nie ma ludzi, chętnych do pracy i zna

• warszawskiego w atletyce (zapasy i jących się na atletyce,
dźwiganie ciężarów) rozpoczynają się Prezes — Świętosławski, wicepre-
17 bm. Udział weźmie siedem klu- zes I — Raszko, wiceprezes II —

Uszyński, skarbnik — vacat, sekre-

tarz — vacat, gospodarz — Czupkow

ski, kapitan sportowy — Galski. Funk

cje sekretarza i skarbnika spełniać
będzie w dalszym ciągu prezes

—

Świętosławski, do czasu znalezienia

odpowiednich "sił.

bów: Rywal, Samorządowiec, Skra,
I Budowlani, Zryw, Akademia W. F . i

Radomiak.

•Jc Zarząd W.O .Z.A . zapowiedział
surowe kary na kluby, które nie wy-

konywują poleceń, nie tylko WOZA,
ale i Głównego Urzędu Kultury Fizy-
cznej oraz nie wydelegował "po ied

1

nym przedstawicielu
-

do prac okręgu.
Mimo starań G.U K.F-u. ani Pol-

ski Związek Atletyczny, ani Warszaw

ski Związek Okręgowy nie otrzyma-

zwyciężyli:

Drużyna francuska wystąpi w nastę- _
KM. (Ostrów) i KM (Rawicz) —

po

pującym składzie:
1

Bernard, Cochet, 18 pkt. przed LKM (Leszno) — 16

Bolelli, Boussus, Grandet i Ducos. ; pkt.

porażką Kaucha w piórkowej. Zawodnik

ten będzie się bronił, ale pozwoli się po

łożyć na łopatki i przegra na punkty.
Jakubowicz (lekka), zaawansowany

technicznie, brak mu siły i wytrzyrr-
1

ści. Drugi punkt zdobędzie Gołaś.

tadl sygnał! Motocykliści nwzajg do startu w wyścigu ulicmym w Wmtzmie. ,

Handel
ż;/wym towarem

WOZB zainteresował się rewelacja
mi, wygłoszonymi przez ex-prezesa

Polonii; w której ten oskarża klub,
ż wydał poważne sumy na tzw. «za-

kup bokserów". WOZB wyznaczył

specjalną komisję w osobach pp.: Ku-

rzyńskiego, Suchąrdy i kpt. Lamper-
ta dla zbadania tej sprawy.

V. -

PIĘŚCIARZE WARTY ZAPROSZENI

DO DANII

Warta otrzymała zaprószenie duń-

skiego K. S . „Soebory Indraetsfore-

ning"/ (Kopenhaga) na dwa spotkania
międzynarodowe Mecze

11
rozegrane

zostaną ewentualn
:

ewdniach10i12

listopada. Reprezentacja Warty wzmo

I cni ona zostanie Szymurą w ciężkiej. I

WARSZAWA - SOFIA 14.XI .

Zapaśnicza reprezentacja Warszawy, zmie

rzy się w Sofii z. reprezentacją tego mia-
st?. Spotkanie to zostało już definitywnie
uzgodnione je. Związkiem Bułgarskim.

Skład. Warszawy już został ustalony:
mtisza — Rokita, kogucia — Toboła, piór

kowa — j Kauch, lekka ;—' Świętosławski,
półśrednia - — Golacz, średnia — Radoń,
półciężka •.

—'
. Bajorek, ciężka — Szajewski.

Zawodnicy ci zostaną
'

zgrupowanr na

2-tygodniowym obozie kondycyjnym w War
szawie." ^ '•"••' :

Z ramienia PZA wyjadą do. Bułgarii —

Ziółkowski i - Szczeblewski, jako delegat
WOZA — Świętosławski.

POlSKA —i CZECHOSŁOWACJA

Rewanżowe , spotkanie zapaśnicze tych
ańsjw .odbędzie ! się w .dniu 3 (frudnia w

Pradze czeskiej.
- Poprzedni j meczwygrali w 1947 roku

Czefi w stosunku 5:3. :

D*WIG/\NlE CIĘŻARÓW
• Niezależnie od , spotkań zagranicznych
PZA przygotowuje reprezentację w-dźwi-

ganiu ciężarów na Igrzyska Bałkańskie,
które odbędą się w drugiej połowie listo-

pada -

w Budapeszcie.

„TEPDT" UCZT BOKSU

„Teddy" — Pietrzykowski prowadzić bę-
dzie w YMĆA zaprawę pięściarską dis
młodzieży^. Chętni do nauki boksu, mogą

zgłaszać,,się w poniedziałki,, wtorki. I

czwartki o gódz. 17-ęJ i w sobotę o 1<-eJ,



Sto. i PRZEGLĄD SPORTOWY

-

uwaga
Oto iak należy obliczać punktacje 10-boja

I

o
LIMPIJSKI sukces 17-le.tniego

ucznia Boba Mathiasa w 10-bo

iu zachęcił naszą młodzież do naj-
trudniejszej obok maratonu konku-

rencji lekkoatletycznej.

Z całego kraju otrzymujemy setki

listów z pytaniami, ile to punktów
dają takie i takie wyniki. Sypią się
prośby o tabelę fińską, o jej skróty
itp.

Oryginalnych egzemplarzy tabel,
lińskiej było w Polsce przed wojną
zaledwie kilka. Teraz choć jest ich

kilkanaście, są równie niedostępne
dla marzących o olimpijskich sukce-

sach młodzieńców. Dlatego też dali-

śmy się namówić na zrobienie zasa-

dniczego skrótu, który daje możność

obliczenia punktów, ai do ilości

6.304. Jeśli któryś z setek młodych
amatorów osiągnie nawet o 500 pkt.
mniej, to na pewno będzie już noto-

wany w kronikach P. Z. L. A., iako

talent i może otrzyma nawet w pre-

zencie oryginalną tabelę. Do tego
czasu musi się jednak zadowolić tym,
co w tej chwili możemy dać [prze-
drukowanie całej tabeli fińskiej, o co

nas kilku Czytelników prosiło, prze-

kracza oczywiście techniczne możli-

wości „Przeglądu Sportowego").

— 41,80; wzwyż — 153; w dal — 584;

tyczka — 274 .

Według oryginału 4.673,5 pkt., wg.

naszych obliczeń 4.674 pkt.
III—100m—11,8;400m—53,2;

1.500 m
— 4:36; 110 m pl. — 17,6;

kula — 12,30; dysk — 35,55i oszczep
— 46,20; wzwyż — 169; w dal —

623; tyczka — 328.

W oryginale wyniki te dadzą

6.135,5 pkt., według
li — 6,135,7 pkt.

A więc — prawie pasuje! Prawie
— ponieważ na pewno zajdą wypad-
ki, że różnica może wynieść nawet

kilka punktów, gdybyśmy chcieli wy-

czerpać wszystkie możliwości tego
układu. Ale cóż znaczą te 2 —i 3

pkt., gdy suma ich sięga kilku tysię-
cy. To zaledwie 0,1 sek. na 400 m,

ałączonej tabe-| ułamki sekundy w biegu na 1.500 m,

i kilka milimetrów w skoku wzwyż.

Odpowiedź dadzq Kielce 10 b. m.

KONFRONTACJA Z ORYGINAŁEM

Czy tabela nasza, mająca tą za'e-

tę, .że nie wypcha kieszeni — jest daj
bra? — zapyta welu.

Bcrzeniy kilka przykładów I — J

100 m
— 13,8; 400 m

— 06,0; 1i500

m—5:42;110m.pl. — 21,5; kula —

'

8,70; dysk — 28,00; oszczep
— 31,30;

wzwyż — 132; w dal — 515; tyczka'
— 210 Według oryginału 3.009 pkt., I

wg. naszej tabeli — 3.009,5 pkt.

II—100m—- 12,7; 400 m
— 57,3;

1.500 m
— 5:17; 110 m pł. — 18,4;

kula — 10,65; dysk — 31,20; oszczep

MARATON o mistrzostwo Polski

(w Kielcach 10 bm.) zapowiada
się ciekawie, gdyż wielu jest amatorów

do wykazania swej wyższości nad Gan-

carzem, który wraz z Głuszczem ma

Iirać udział w maratojiie koszyckim.
Do zawodników tych należy przede

wszystkim Osiński z Bydgoszczy, przy-,

gotowtijący się bardzo starannie, krako-

wianin Więcek, łodzianin Nowak i tre-

nujący z Ghiszczcin Ruszlewski.

Zeszłoroczny mislrz Polski Gluszcz

ma 'szczere cjięci wpisać się na listę
triumfatorów nmnUnnii powtórnie. Trc-

npwał przez r(iiy rok bardzo starannie

i jcóli nie nastąpi na trasie nieprzewi-
i' .iamy wypadek lytiii powinien pr-ypaćó
vnr.

-

zuwianinowi.

TRIUMFATORZY MARATONU
1924 — Szelestowskl (Pol.) 3,13:01;; j
1925 — Orczykbwskl (Warta) 3;45:14;

1926 — Freyer Alf. (Pol.) ?;56:«;

1??7 — Fraysr Alf. (Pol) 3,00:57;
•.m

- Buczyński (Warsz.) 3;Q?:04;
1929 — Miler (AZS, W-wa) 2;5?:55;

1930 — Freyer Br. (Pol.) 3,04:57,
1931 — Bartkowiak (Sok. Pozn.) 2;57:46

1932 — Sodula (Strzelec Łódź) 3;09:12;

1933 — Gancarz (Pogoń) 2; 49:13;

1934 — Gancarz (Pogoń) 3;00:12;

1935 — Przybytek (KPW, W -wa) 2;5V.16;

1936 — Gancarz (Pogoń) 2;45:23,
1937 - Przybylek (KPW) 2;37:02;

1938 — Marynowski Wąaz.), 2;50:29;
1944 — Przybytek (Czytelnik Gd.) 3;11:S4;
1947 — Gluszcz (Syrena) 2;53:27,2;
1948 f

RĘMONT PŁYWALNI AWF

Remont pływalni AWF na Biela?

nach ma zostać ukończony w grudniu
br. Roboty są ciągle w toku.

ODKRYWAMY TAJEMNICĘ
Do obliczenia punktów 10-boju wg.

podanych przez nas tabelek trzeba

znać tajniki działania na liczbach

dziesiętnych. I dopóki nie opanujecie
tej sztuki {dotyczy to oczywiście naj-
młodszych naszych Czytelników) —>

nie radzimy zabierać się do 10-boju.
Nie możemy bowiem dopuścić, by w

szkole spórt Wam przeszkadzał w

nauce.
'

Jeśli nie jesteście zbyt słabi w ma

tematyce wszelkie błędy są wyklu-
czone. A, ie do ttaw^nia stopni z

matematyki, nie .jesteśmy powołani,
spełniwszy wasze- prośby o tabelę fiń

ską, wyrzekamy się odpowiedzi' na

pytania z zakresu punktacji 10-boju,
gdyż nie chcemy jak sekretarz redak

cjl „Przeglądu Sportowego" chodzić

W okularach (skutki wyszukiwania

punktów).

S. Wnlnsiewicziwny w latncll 1932*31

w konkursach „Przeolfldu Sportowego"

W
UBIEGŁYCH numerach;

zbilansowaliśmy .okres

pierwszego 5-lecia wielkiego Kon-
kursu . Plebiscytu „Przeglądu
Sportowegp" zorganizowanego na

wiele lat przed wojną, w którym
nasi Czytelnicy wybierali rok-

rocznie, począwszy od roku 1927

najlepszych sportowców polskich'.
Jak podaliśmy w pierwszym tym
5-cioleciu puchar „Przeglądu
Sportowego" zdobyła na własność
Halina Konopacka, wyprzedzając
nieznacznie Bronisława Czecha.
Był to pierwszy etap wielkiego
plebiscytu.

W roku następnym ufundowa-

ny został nowy puchar na następ-
ny okres 5-ciolecia. Podobnie, jak
w latach ubiegłych nazwisko zrwy

ciężcy w konkursie, który na li-
ście najlepszych sportowców pol-
skich zajmował pierwsze miejsce
każdego roku wyryte zostało na

pucharze, a puchar w myśl regu-

w wielkiej hali na Bielanach

W ARSZAWA ma również swą

s: auę płaczu, a ściślej mó-

wiąc płacze, że jej nie mn„. Chodzi

tu o br.iktijącą jedną ścianę w wiel-

kiej hali sportowej, należącej do A-

k&demji Wychowania Fizycznego na

Bielanach. O budowie brakującej
ściany wiele mówiło się już przed
rokiem 1939. Nicstciy wojfta .'pokrzy-

tach stworzyć zimowy ośrodek wy-| nę? Na razie na tę Inwestycję brak

s-koleniowy c!!a młodzieży. A kto kredytów, choć nie jest wykluczone,

z łatwością 8.000 widzów, nie! nada-

wała 'py s
:

ę do rozgrywania atrakcyj
niejszych spotkań bokserskich. W

planach też leży, aby wokół hali zbu

dowar bslkony.
Powróćrny jcszcze ną chwilę do

żowała plany, Ściany jak pic ma, tak nawierzchni', Dla jej budowy spptrze
nie ma, Ale teraz zbliża się już bowano 700 m sześciennych żużlu i

BIEGI
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krytyczny moment, gdyż wykończenie
'nali staję się palącą kwestią, nie mo-

gąoą ulec dalszej zwłoce. Mianowi-

cie nawierzchnia hali została w tym
roku wybudowana, a konserwacją jej
w czasie, zjmy może nasunąć wiele

^ trudności. Niestety, gdy swego cza-

i su budowano halę, pozostawiono o-

twarfą stronę północną, zamiast zo-

stawić na koniec budowę ściany po-

łudniowej... W wyniku tego błędu, w

czasie zimy przynajmniej na szero-

kość 10-ciu metrów hala zasypana

jest śniegiem.

laminu przechodził na własność

tego, który w okresie 5-eioleUurn,
a więc od roku 1932 do 1936 włącz
nie zdobył największą ilość punk-
tów.

Szósty z kolei Konkurs - Ple-

biscyt „Przeglądu Sportowego", a

pierwszy w nowym okresie
5-ciolecia dla najlepszego spor-
towca z roku 1932-im, zakończony
W końcu stycznia 1933 r. dal na-

stępujące wyniki:
1) Walasiewięzówna—47.C53

p., 2) Kusociński — 47.113 p.,

3) Wajsówna — 38.511 pt! 4)
Heljasz — 34.914 p„ 5) Czech

.— 20.009 p., 6) Pławczyk -g
19.917 p., 7) Jędrzejowska —

14.311 p., 8) Hebda — 13.504

p., 9) Chmielewski — 7.701 p,,

10) Nehringowa '—^ 6.644 p.

Siódmy ż kolei, a drugi w okre-
sie tego 5-ciolecia Konkurs. - Ple-

biscyt . „Przeglądu Sportowego"
na najlepszego sportowca polskie-
go w roku 1933 zakończony zo-

stał również w końcu stycznia
1934 r. i dał następujące wyniki:

1) Walasiewięzówna — 31.324

p., 2) Wajsówna — 27-351 p.,

3) Verey -- 19 .618 p., 4) Hel-

jasz — 18.772 p., 5) Jędrzejów?
ska — 11.621 p., 6) Chmielew-
ski — 10.503 p„ 7) Kostrzew*
ski — 9 .978 p., 8) Tłoczyńskl—
8.102 p., 9) S. Marusarz — Ml8

p., 10) Albański — 4,626 p.
Po raz pierwszy, w okresie sied-

miu lat pojawia się na liście dzie-

sięciu najlepszych pierwszy pił-
karz, a w dotych'::a~cwn hege-

1S0 m sześniennyoli ma,"
-

!:'?! cegłastej.
Nawierzchnia ma przede wszystkim
30-stp qm podkład — zdrenowany, I

następn'e warstwę .27,5 cm żużlu Z

gazowni i elektrowni i wreszcie na'

wierzchu 7,2 cm mączki dachówko'*!

węj, Możną sob'e ' wyobrazić, jak'
bardzo nawierzchnia- jest elastyczna.

CZAS NAGLI
» Zachodzi, .teraz tylko jedno pytanie,
Kiedy . wreszcie hala zdobędzie ścia-

dą się pewne luzy, które pozwolą na

tę konieczną konstrukcję.
— Czy można by jeszcze wybudo-

wać ścianę przed nastaniem mrozów?

— Oczywiście, odpowiada nam spe

cjajista. Ścianę można by wybudować monię lekkoatletyki, narciarka

w ciągu sześciu tygodni.
O jakieś 100 150 m od hąli zbu-

dowano idealne boisko, treningowe minowała nadal i według segre-

dla lekkoatletów również 6 idealnej gacji dyscyplin sportu, jaka wy-

powierzchnj. Wymiary tego boiska są nikała z przebiegu głosowania w

circa 40 X 50 m, Znajdują się na nim roku 1933 kolejność była nastę-

Iicznę skocznie do zbiorowych ćwi-|pująca:
ozeń w skokach itd. Boisko to w zi-j 1) lekkoatletyka, 2) tenis, ?)
niie ma służyć dla treningów łyżwiar wioślarstwo, 4) beks, 5) narciar-

skich Jesto to już jednak odrębny stwo. 5

i tenisa wkrada się boks. Nie-
mniej Jednak lekkoatletyka c'6-

temat, wykraczający poza ramy tego

reportażu,

K.' Gryżewski

K

RZUTY

Kula I cm— UHsk 10 cm Oszczep 10 cm

ujynik pkt. pkt. uiynik pkt. = pkt. wynik pkt.
= pkt.
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43,0 464
1,6

11,50 575
0,92

34,0 543
2,7

43,0 464
1.7

12,0 621
0,92

35,0 570
2,7

! 498
1.7

12,0 621
0,04

35,0 570
2,7

45,0 ! 498

1,8}0,04 2,7 1,8}
12,50 668

0,04
36,0 597

2,7
47,0 | 534

1,8}

OLBRZYMI KORT

Zajmijmy się jednak nawierzchnią
hali, która została w tym rrku dokc- ^pTp
nana, Wygląda ona wspan ale, jest
koloru ceglasto -

czerwonego i przy

pominą na pierwszy rzut oka olbrzy-
mi kort tenisowy. Bo też hala jest
imponujących rozmiarów; 137 m dłu-

gości i 22 m szerokości Można so-

bie wyobrąz
:

ć, iż przy takich roż-

ni arach tego rodzaju budowla stanie

się doskonałym ośroclkem sporto-

wym. Hala zresztą jest 'już dziś roz-

planowaną, a więc część gimnastycz-

,

i Węgrzy
Niezbyt foriiwimy terinin wybrali ' W piłce si«itkmvt'.i kobiet siły Sk-tkiej

tadenjicy v.nrszaw=ey na uroczysto-
ści z ok:'?,.iii XXyJecia istnienia swej
sekcji pijki ręcanej. Organizacja turnie-

ju w piłce koszykowej i siatkowej ną

świeżym powietrzu ma co prawda, stwo-

rzyć impiczie lepsze pcirijicktywy finan-

sowe, jednak w naszych warunkach kli-

niiitycanych, liczcnie na przysłowiową
,.polską jesień", jest wbyt dużym ryzy-1

na, W której już są ustawione drążki fefem.; Niezależnie jednak od tycli zą-

1 ipne przyrządy gimnastyczne Skocz ^^

iu,,nn>j zapowiada się eiefea-

nie, dwa korty tenisov;e ze wspania-
1

łymi wybiegami, czfcry boiska do ;

siatkówki i'3 do koszykówki. Oczy-! Najeiokawiej bodajże przelatania się
w ście w każdej chwili można przy-

' P' i!ka W 5' kowa 8dzie 0,,nk

szykować i bieżnię lekkoatletyczną
A
-

C
-

Sl'a'la z Pra-

SKOKI

Wzujyż 1 cm= W dal 1cm= Tyczka 1 cm=

wynik pkt. pkt! wynik pkt. pkt. wynik pkt. pkt.

125 238 8,4 475 294 1,9 180 127 2,7
130 280

8,4
500 343 200 182

2,7
130 280

8,6
500 343

2,0
200 182

2,9
135 323

8,6
525 394

2,0 2,9
135 323

9,0
525 394

2,1
220 240

3,0
140

145

368

414

9,0
550

570

446

489

2,1
240

260

3,0
140

145

368

414
9,2

9,6

550

570

446

489
2,1

2,2

240

260

301

364
3,1

3,3
150 462

9,2

9,6
580 511

2,1

2,2
280

3,1

3,3
150 462

10,0
580 511

2,3
280 431

3,5
155 512

10,0
590 534

2,3
290

3,5
155 512

10,2
590 534

2,2
290 466

160 563
10,2

600 556
2,2

300 •

3,5
160 563

•10,6
600 556

2,4
300 • 501

3,7
1 165 616

•10,6
610 580

2,4
310

3,7
1 165 616

11,0
610 580

2,3
310 538

8,7
170 671

11,0
630 627

2,3
330 613

8,7

WIELKIE PERSPEKTYWY

A więc perspektywy? Doskonały
teren do rozgrywania mistrzostw zi-

mowych Polski; w lekkoatletyce, w

tenisie, grach sportowych, gimnasty-
ce itp. Nie mówiąc iuż o możliwoś-

ciach treningowych, które przecież
niezbędne «ą dla Akademii. Polski

'Związek Tenisowy marzy, aby na kor

gi drużyna Akademii W. I'", z Budapesz-
tu i wicemistrz Polski, ZZK z Pozna-

nia.

W koszykówce żeńskiej: Sparta —

Prujia, AWF — Budapeszt i dwa polskie
kluby: HKS Łódź i warszawskie aknilc-

micziki, Niowiadiiniq są VTegierki. „Spur
lunkii", które stanowią trzoin bardzo sil-

nej reprezentacji państwowej Czeelioslo

wacji, są zdecydowanymi faworytkami.

Ov»travy, HKS-u ł.óiiż j '-AZS u warszaw-

skiego wjTlpją sif być bardzo wyrów-
nane. W rozgrywkach męskich, sądząc
po wynikach w Sofii pierwszeństwo w

horoskopach naltijałoby przyznać „Spar-
tainom", środkowe miejsca AZS-om

w roclaiw skieinu i warszawskiemu, a c-

btalnie . drużyuie Csepel a Budajpesztu.
Czterodniowe boje, rozpoczynające sjg

w czwartek 7 bm. na centralnym korcie

„Legii-1 , a w razie niepogody' na sali

Poi;.-)kicj YMCA. (Mul.)

Jesienne regaty Y. K. P.
HK zukcliczenie żeglarskiego sezonu

Ote iędana przes amatorów 10-beju ta-

belka, mogąca zastąpić tabalę (iAską. lak

według niej obliczać swe wyniki?
Zacznijmy od biegów 101 m — 12,7 =

T pkl. 12,1 odpawlada 447 pkt, a 12,1 =

411 pkt. Na a,l przypada więc 17,0 pkt,
co zaznaczane ]esl w rubryce tueclaj (ta-
belka blegćw) dla 1S0 m. 447 + 17 =

4<4 pkt.
Drugi priykfad: 400 m — S7,I =- ł pkt.

5ł s. = 477 pkl, 17 = 147 pkl. 0,1 sek.
= 1,1 pkl. Metemy wiląt 1,7 sek, czyli
!,$X17=57,(pkllub0,SX5,1 —

10,S pkt. s;,t pkl Irteba dodać de 477,
lub 1«,S pkl odjąć ad 147. Wynik będsle
tan san — lli.l. Radlimy Iriymać «lę |*tl-
nak slale dodawania, bo I cały dzlaslę-
ctebó) polaga na dodawaniu.

Takta] same] komblnac]! uływamy pny
skokach I niriach. ""

Trzeci priykład: ISf cm wzwył — 1 pkl.
150-442pkl,155-491pkt'155=463
+SX">= Pkl.

Pizyktad czwarty; dysk — 11,20 m =

Tpkl.51m=454p.,52m—470pkl.
5120=444+l,łX»=46»,2pkl.

„Poprawkę" la Jasi ilość punklńw odpo
wiadającąna100m,litmplI400m—
0,1sek,na1500m—1sak,w«kokachi
pchnięciu kulą 1 cm, a w dysku I osicte-

ple 11 cm odcsylule się w spasób nasię
»u)ą«y: (bierzemy iako priykład 10« m)
mtędiy 14,1 I 14,0 — 11,« pkt, mlądiy 14,0
I 15,1 — 15,0 pkl. ild,

Obliczcie leraz drodzy Czytelnicy fesicze
kilka przykładów I operowania tabelkami
«la sprawi Wam w przyszloicl I w miarę
pelneby ładnego trud*.

Dorocznym zwyczajem Yaclit Klub

Polski organizuje w niedzielę 10 bm. je-
sienne regaty żeglarskie na Wiśle.

Najstarszy i najpoważniejszy klub że-

glarski,. regatami jesiennymi międzyklu-
bowymi zamyka sezon żeglarski na Wi-

śle. Regaty te Bą przeglądem postępu i

pracy żeglarskiej sezonu na Wiśle,
a udział ponad 40 jachtów zapewnia-
konkurencję wszystkich żeglarzy zgru-

powanych w szeregu klubów warszaw-

skich.

Start i meta znajduje się na przystani
Oddziału Warszawskiego YKP przy Wa-

le Miedzeszyńskim (nawprost ul. Wer-

salskiej, dojazd" autobusem P.) i prze-

biegać będzie w górę Wisły, potem
w dół do mostu Poniatowskiego tak, aby
cały przebieg zawodów mójsl być obser-

wowany zarówno z obu wybrzeży i klu-

bów, jak również z mostu Poniatow-

skiego.

Start rozpocznie się o godz. 11 rano

w kilku klasach jachtów w odstępach
kilkuminutowych. '

Po zakończeniu regat nastąpi uroczy-

ste opuszczenie bandery Yącht Klubu

Polski, zamykające żeglarski sezon, spor-

towy.

BOKS W CZĘSTOCHOWIE
Młoda ósemka WaMy odniosła nowy .uk-

ces, zwyciężając 9.7 zespól Łgdwikowa
Kielce w meczu p mistrzostwo Cz.OZB,

W muszej Marcyi (l) wygra! z Owsleje-
wem, w koguciej Waszklewtcz (L) uzyskał
remis z Prymusem, w piórkowej Kapitań-
ski (W) pokonał Bednarskiego; w (akklej
Jarząbek (W) znokautował Jut w l starciu

Goldę, w Iredniej Kulczycki (l) wypgnkto-
wal łmudzklago; w pozostałych wagach
p»dły walkowery.

Tabela rozgrywek o mistrzostwo CzOZI

wygląda obecnie następująco:
1) Dom Kultury Raków 4 7, j»;js
2) Warta Częstochowa 5 f 57:39

3) Ludwików Kielce 4 j 34.74

4) Gwardia Kielce 4 2 2&:37

5) Brygada Częstochowa 3 2 1»:29

Największą zdobyczą, jaką przy- |
wiozło kierownictwo wyprawy na-

"

szych lekkoatletów do Rumunii

jest projekt międzypaństwowego
meczu Polska — Rumunia. Czło-
nek komisji sportowej P. Z . L. A .

Boski oświsidcziL ii mecz projek-
towany jest w Tolsce na wiosnę
przyszłego roku.

Zapowiedź pierwszego po woj-
nie mcczu międzypaństwowego w

lekkoatletyce męskiej najeży po-
witać z radością.

Tu mówi Lublin
Kułmirek (Gwardia) ustanowił nowy

rekord okręgu w biegu na 500 m, uzys(cu-
Jąc 1 min. 10,4 sek. Lepszy czas

ł
od sta-

rego rekordu miał f&wnlei Gazecki 1 min.

13 sek. Obydwaj biegacze trenują pod
okiem kierownika sekcji lekkoatletycznej
Gwardii Wiktora Kramka.

-jfc- Doroczny mecz piłkarski Sędziowie—
Bokserzy przyniósł zwycięstwo Bokserom

2U (0:1).
+ W Kralnlku bawlfa reprezentacja Lu-

blina W Unista stołowym, która pokonała
KS ZMP Kralnik ,7i2.

'

-fc Wi.elkle zainteresowania . wywołał w

LUbllnle projekt międzymiastowego meczu

bokserskiego Lublin - Praga. Medz ten

odbyłby s|« w hall Miejskich .Zakładów

Komiinlk«cy|nych przy u|, Garbarskiej.

ósmy Konkurs r Plebiscyt na

najlepszego sportowca w FOKU
1934 zakończony dopiero w mar-

cu 1935 r. dał wyniki nasteDU*

j ja.ee: •

1) Walasiewiczówna—30 .392

p, . 2) Wajsówna — 22.871 p.,

3) Kusociński — 14 .240 p., 4)
Wilimowski — 12.813 p., 5)
Kań-nr — 12.518 p.. 6) S. Ma-

njr-rz — 10.731 p., 7) Tło.

czyrs-i — 9.014 p., 8) Ehrlirh
— 8.608 P;, 9) Segda — 7 .403

p. 10) Rotholc — 6 .216 p.

Był to trzeci kolejny wielki
sukces Walasiewiczówny, a porax

pierwszy od ośmiu lat Bronislew
Czech nie znalazł się ną liście

dziesięciu najlepszych, choć zajął
miejsce 11-te, ma^ąc 5.414 p. Po-
raź pierwszy też na liście dziesię-
ciu najlepszych znalazło., się dworh

bokserów, a piłkarz zajął wysoką,
czwartą lokatę,

Ciekawie również przedstawia
się druga ^dziesiątka, której ko-
lejność była następująca: Bron.

Czech, Spychajłowa, Biniakowski,
Hebda, Verey, Matiąs, Luckhaus,
Mąjohrzycki, Kucharski, Nehrin-
gowa.

Kolejno dyscyplin sportowych
na podstawie wyników konkursu
miała w r. 1934 układ następują-
cy: 1) lekkoatletyka, 2) pięśtfar-
stwo, 3) piłka nożna, 4) naretat-'

stwo, 5) tenis. W porównaniu dó
roku 1933 nastąpiło przesunięcie
na korzyść boksu i piłki nożnej.
Boks zmierzał szybkimi krokami
ku erze swego największego roz-

kwitu, podobnie jak i piłka ńoą-
na, która również czyniła stałe

postępy. Jaki .ukłąd daty lata
1935 i 1930 — następnym, razem.

TRÓJMECZ W AWF ;
Na boisku A.W.F odbędzie się w

niedzielę. 10 października tróimecz

lekkoatletyczny z udziałem Spółdziel-
czego G. K. S. (Grudziądz), S, K, S.

W-wa i reprezentacji A, fjjr, F.

NAJLEPSI BIEGACZE NA 10 KM

W związku z uzyskaniem przez 'Zdo-

bywcę brązowego medalu na osfatnictl

Igrzyskach Albertssona doskonałego wy-

niku w biegu .na 10 km '
w. czasie 30-05 2

,, l drołl.bladet'< podaj. n.jie^h
biegaczy na tym dystansie, która przed-
stąwją się następująco;

Z**-* V. Heino - Finlandia

29:37,0 E. Zatopek _ CSR
T. M8kl

_
Fin.

B. Alberlson — Szwecja
I. Salminen — Fin.

P. Nurml - Fin. '

M. Syring Niemcy '

V, Tuomlnen — Fm,

3, Szllagyl - W^ry. ;

K, Pekurl - fin, :"

S. K8n6nen. — Fin. '

s. Helnjtr.Sm - fin.

3, Kusociński — Polska

G. Jacobśson Szwecja
V. tsohollo — Fin.

V. NystrSm — Szwecja
L. Lehtlnen — Fin. .

29:52,4
30:05/2
30:05,6
.30:06,2
30:06,6
30:07,6
30;D?,6
30,-10,6
30:10,8
30:11,0
30:11,4.
30:12,0
30:12,6

'

30:14,4
30r1B,0

1W5
1948

1»i»
1948

mu

1«4

1940

1939

1«i

„W
1941

19«

,1911
1945

19»

1947

19»
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*&E01AP SPORTOWY

Dwie godziny w gościnie u PZPN
P,anV1małe bolqezki piłkarstwaPZPN wprowadził dobry swyci«|> Są nim faonierraol» prasowe, Odby-

wają się on» w atmosferze pr*y|»rnich roamóweki wimlemnyeh wy»

jiśnioń i r»d. Po krótkich pr»lok«|ach nn n«)aktualn!e}iise tematy aa»tęptj|e
mniej lub w!qe«| ofsywlona dyiknsjs, prjsy okompanlMnencle mrnej ka*

yry i jak zwykle doskonałych eUatek. Tak tei było i w Iredą.
——- • •

1 —"-L-"""-Li11 | Zebraniu

Sport
nad mmą

p3 liałclu niedzielach m(6gk, pil'

srsku mlstrzgstwe Pgmdrza, prew*
dalszym elągu drużyna «2K grśa.

przewodniczył, mimo
Nfliwwyph whiiUw grypy, gm, Bnń.

eza*Uzd©w»ki w\a»yleU ezłoakśw II-

Pi er wazy zabrał głos referent wy,

iskolenls Jan Nowak, który w dłui-

»gym przemówieniu przeklął ne*,

Dp rozpoczętych ostatniq mistrzostw Po-

morza w szczypiornlaku, zgłosiły się tylko
4r , "i'.

-

:iv I v *.'3• '.;e — Zjednoczenie, Po-

lonia, Prda i SPP, Co się dzieje j tą dy*
scypiiną w t^^im Toruniu, Grudziądzu «y

lnow'ocląwly??l

W czasie przeprowadzonych ostatnio mi-

strzostw miasta na torze żużlowym uległ
na szczęście niszbyt powainemu wypad-
kowl, miody obiecujący kierowca Polonii,
Szmańda.

wgo o/icjnlnie podręfflwlfcii jak iwleźy
pruł w piłkę nognę, pwMlmy upwjmle
flbejfó eJf oetro&ije, byitoiy nie wyiwi-
padł «byt pocjioipnle pieniędzy na druk

i nakład, jak (o zdawało aię « niejed-
nym wydawnictwem powojennym, Ini.

Proownr&i starał *ię nw wprawdzie u-

Łpokoi^, ie wy«y«kany «ostanie tei wij.
mowwy podręcznik aziigieldkl, nie co do-

bra jett dla iswwlowedw angielskiej»
nie «bwssip odpowiadać będsle,,, amato-

r«m polskim,
Z pełnym aadowolenlem p»*yjęli&ny

os papierków nie zapomina tei 'o' ««^f* *

«koji azkoleniowej, Obecnie, w I ZTM, który otrzy^aó ma o.

tającym .ię martwym okresie, będsio J*.

ona nastawiona prted» wszystkim nal^T ^L 'tTt

kadrę Instruktorską, Jest ona w tel!n, '. N4 '

by kM

chwili «zczupła nawet bard^ «ozu»
włek ai? ,wnH>

, DOŚĆ KARENCJI!

Dyr, Q.gmfek* powiadomił nw, Jak

zwykle w treściwy sposób, ie PZPN

clice wprowadzić też reformę w mecha-[
nikę zgłoszeń, które • obecnie powoduję j
nadmiar roboty papierkowej ze szkodą |
dla zadań praktycznych. Rozpisane zo- [
stało referendum w sprarwie zniesienia

paragrafie tym hTOł^j^Jcym
i'Q«wój piłkarełwa pii«aliimy już nde-

jednokrotnie i nie ulega wątpliwości,
że przeetania on już wkrótce straszyć.
Jest rzeczą nie do pomyślenia, by rze-

czywiście utalentowani zawodnicy mieli

jramknięta drogę do klubów, w których

Na drugiej pezyeji utrzymuję tlę j<mcze PZPN zmuazony do załatwiania iysią-
drużyna SGK8-U, która Zestala OłtatnTa ZB» 1 "~ '"*

wieszaną z uwagi na ppwtar?9jąge się nie
właściwe zachowanie grsę?y i awantury
na baliku, Sprawo ta wymaga jancze
wiwierd?enia ©UKF,

Ambitna chpjnl«ank«, mimo wyiokiej
przegranej 1:5 z Wisłą w Grudziądzu, utrzy
muje się leszeze na trzeciej pozycji, przed _

. .

doskonalą grająeą drużyn3 wojtkew, »yd- f fB '
• «• «orm wymyka »ę csęito-

goszczy ~ Zawiszą, która w i meszaęh »P0« kontroli naczelnej magl-
zdobyła S punktów, a ostatnio pokonała stratury I nie brak nawet wypadków,
w Wąbrzeźnie 6:3 tamtejszy Zryw. ; żc posterunki nauczycieli piłkarskichWalkower za mecz z SGKS-em wysunął , , t , . .

... , , . ... . ,

'
o am-atomaiym wyTis-rodzcmmi zaiirauiaCuiavię na 5 pozycję, przed Wisłę, Gwar- ... . ,

dię. Polonią 1 zamykającym tabelą Zryw. ; ludzie najmniej do tego powołani. Po-

[ rządek w dziedzinie tej' wprowadził
U bokserów, tabela uległa ostatnio po-' ma systematyczna weryfikacja, oraz w

ważnym zmianom z uwagi na przyznane
'

następstwie Związek Zawodowy Ins-! karencji. O

przez władze Okręgu waikovery, za nie- traktorów PilkarsWoh, któretfo zadr
płacenie «kładek i nieuznanie wyroku sę^ I - --

dzidw.
Pa ostatnim wysokim zwycięstwie nad

Pomorzaninem, Zjednoczenie prowadzi zde
cydówanie w tabeli, przed Legią, której
ósemka w jednym tygodniu u siebię wy-
grała, a w Toruniu przegrała z Gryfem.
Dalej kroczy Brda mimo wysokie] poraż-
ki w Inowrocławiu, przed ZZK, Gryfem I
Pomorzaninem,

•

W najbliższą niedzielę zamykają oficjal-
nie, bardio pracowity I oblltująęy w suk-

cesy sezon, nasi wioślarze.

zasadniczymi problemami i nie był zrnn

SKony do odwalania biurokratycsnych
kawałków,

POSZUKUJE SIĘ SĘDZIÓW
Ini, Przeworski poruszył równiei ka-

ta»trof»lnę lytuacj? gędziow&i- Z kadry
sędaiowekiej więcej ludzi ubywa niż

przybywa, toteż grozi niebezpiepuństwo
całkowitego „wyludnienia". Jako półśro

W cieniu Chorzowa
walczyć będq o punkty

V cisniu meczu Polika — Rumunia

odbędę się trzy ciekawe spotkania pił-
karskie, która mogę aadecydowae o tpęd
ku a Ligi i promocji,

W Warszawie Polonia spotka się a

Garbarnię w zaległym meczu a pierw-
saej rundy. Dla obu zespołów mecz ma

wielkie znaczenie. Polonia, w wypadku
sukcesu, wywinduje się na ósme, wzglę-
dnie siódme miejsce w tabeli i oddali

od siebie grozę spadku. Garbarnia w wy.

padku porażki będzie poważnie zagro-

dek służyó ma apel do «taryeb saslużo- źona 8padkiem«• zwycięstwo da jej
nych pędaiów, by wrócili na boiska choć.

by w eharakteraa arbitrów meezów ju-
niorów, esy te* regerw, PZPN spodnie-
wa lip, ie powagi swę i antorytelem

szanse na utrzymanie się w lidze.

Oczekujemy, ie walka będzie zacięta,
ale .szanse przyznajemy Polonii, która

wydąje się jest w formie (fneęz S War-

niem będzie m, fo, pilnowanie inte>
resów zawodu nie tylko ze strony ma.

terialnej, aię i morąloęj.

UNIFIKUJEMY - ALE CO

Jłreypsynią sif do podniesienia ogólnego 1 ^

postawa jej piłkarzy w meczu

warszawa
— Slfsk, Plllfe uczęszczanie

na treningi).

Drużyna krakowska przechodzi ostry
kryzy», csego dowodem f| jej ostatnie

wysokie porażki.

W wplkach 0 wejicie do i<igi spotka-
ją «ię; Szombierki ie Skrę i PTC % Ra-

domiakiem. Pierwsze «potkanie jna da-

ty ciężar gatunkowy. Poza Łeehię, któ-

ra bBzapelspyjnie jut wchodzi do Ligi,
o awans walegg Szombierki. Skra i Ra-

domiak. Seanse są równe i każde bezpo-
średnie zetknięcie *<:« tych trweh »e«po-

\ Dhibwą dyskusję wywołała »pr»wa

głgbsaycb reform w piłkarstwie'w awięz
ku a ujawnionymi ostatnio powainymi
objawami chorobowymi, które nie sta-

nowiły zresztą tajemnicy i wywodzą się
jeszcze z lat przedwojennych. Tak to

się dziwnie złożyło, że rozmówki w sali

konferencyjnej PZPN zbiegają tię do

pewnego stopnia s problemami i propo-

nowanymi środkami zaradczymi przez

Kazimierza Rudzkiego, którego intere-

suj|oy i wnikliwy artykuł znajd:} Czy-
telnicy nasi na innym miejseu,

(tm) dzie tabeli. W spotkaniu niedzielnym

waó podręcznik, ęzy też instrukcję
szkoleniową, która rozprowadzona zo-

stania w terenie. Nie wydaje nam

się, by Komisja w przewidzianym cza

sle 7 dni była w stanie opracować
podręcznik piłkarski, który miał by
być jedynie obowiązujący w Polsce.

Poza typi powiedzmy sobie jasno: do

rlalBłapącyeli na tcremiie naszym trenerów

i instruktorów mamy pewne pretensje,
a mianowicie to," że wywodzf się oni

wsssystklro 7,0 starej s«koly, kló=

rą sami przerhodnili. Nie jest to natu-

ralnie ich w'1119, ale,., zanim sqmi na-

n\piłkarz,om naszym pewne ?,asadni
II?,e tezy, było by banko ('"hrzr, gdyby
praeszli pewne do^zkolenie, czy to pod
kierunkiem spi-pwailzoiiyli wykwolifi-
knwiinyrlt lvcicrńw ?,agrnnir?inyiih, czy

loż przen wyjazd na kurs zagraniczny.

Słowa te nie są wyrazom nietifnośri do

nnszyeh canlowych trrnnriiw, któryoh
epnimy 1 saanujeiny, ale stwlerdzeniein

niezawinionego przez pieli faktu zatrzy-
mania się pa pewnym fizrzchlp. Wydaje
nam się zresztą, że sńroi oni chptnle
skorzystali by z możliwości zapoznania
się z nowymi metodami j prądami, któ-

re w sporcie zmienia,!? się identycznie,
jak w każdej innej dziedzinie.

OSTROŻNIE

W trakcije dyskiisji wytłuiiwr.ofio
r.am, że podręcznik, o którym wspomi-

W Toruniu rozegrano rewanżowe spotka- ! n;lł Tlasz przvja,.iei Mowak, ma być wł«i-

; śeiiwie in^M, Wy ^nowcj, To

/łała na nlenadzwyczajnym poziomie i \ zmitmialp hv Jus sprawę. Zaprawa air

uwagi na rozmokłe boisko, Toruńc?ycy j mowa przyda się kaidemu piłkarzowi
mieli kilkakrotnie szansę do podwyższę- bez w?gjpfju „J, to, ja,k bfdzile on póź-

twir Z^^^ M^m

b i Kamiński z podanie Rembeckiego. Bzu- nt.iirn?,rniść przy stosowaniu fpnrtow u-

ra

V wyrównuje ze strzatu Zglińskiego. W zuipelniającycli. Dla • przjkładu hokoj
s minut późnie) RambeeW Rrzytornnie prze i0łjl0wy wcajc nic p.rzyc^}Tnł* się dP
rzuca pitkę ponad wybiegającym

Przed weryfikacją umożliwione *o>| mogli hy podwysazyć swe kwalifikacje,
stanie instruktorom dokształcenie się j Ro«iwnie się, ie wędrówkom dla „fan*
i w tym celu jeszcze w biei, miesiącu j tszji" położona będ«'e odpowiednia ta-

zbicTze się Komisja Unifikacyjna, zło* 1
ma ze strony zwierzchnich władz a nie

4ona z pięciu członków. Nazwa fjest klubów.

nieco pretensjonalna, gdy się zwaiy, I Sprawę przebudowy PZPN zajał się
te nie ma ona w tej chwili czego uni- j inż, Przeworsk', szkicując w ogólnych
fikować, gdyż wyszkolenie piłkarskie j zarysach plany, których rr,ilizarjq ma

idzie wlas'eiwje bezdrożami. Wytluma
ozono nam, że Komisja ta ma opraco-

wiaiła i cienie
europejski»! piłki no&nej

przyczynie się (lo usprawnienia aparatu

'ak, by mógł on zająć się inlmsywnicj

W nadchopjząęą niedzielę iporłowa Byd=
goszcz będzie świadkiem wielkich -wyści-
gów motocyklowych ulicami miasta, które

organizuje Z? Gwardia i (tia Już zapew-

niony udział elity naszych kierowców z Ży
mirskim, Mieloehena, Brunem na czele-

Miłośnicy piłkarstwa, sprawejza formę do

skonale się japowiadającej drużyny Zawi-
szy, W łpgtkanly z Chojnlęjanką,

RokBerzv ytartym zwyezajgm skrzyżują
rekawiee prBwdepodebnie Jyi w sobole,
w ringu spotkają tlą . dwie najsłabsze
ósęmki Okręgu, Pomorzanin i Brda, wynik
tego meczu będzie miał duże znaczenie
prjy ukształtowaniu sig końca tabeli.

W. innych oiredkach Pomorza pilka^
rze Wisły gończą inowrocławską C«iav|ą;
łeryńskl Gryf walczyć będzie w ringu z za-

wodnikami ZZK, Punkt eiętkojicl spo-

tkań bokserskich przeniesie się do Chelm^

iy. do której wybierają się bokserzy 7)0'
dnoczenla. Cukrownicy osłabieni» bedą
brakiem Cebulska, kurująeego chora rękę.

(ZW)

Pomozzumn-Bzurn
3:2

rzem i zdobywa ponowne prowadzenie dla
Pomorzanina. Z rzutu wolnego Izura przez

trpdkowego napastnika zdobywa drugą
bramkę, Po przerwie więcej z gry mają
toruńczycy, którzy w 75 min. zdobywają
zwycięską bramką przez Kamłósktego, Na
15 min. przed końcem, sędzia pdgwlzduje
«wody z powodu zapadająeyęh ciemności.

(Ko)

NIE BĘDZIE CHODU 50 KM
WOZLA ma wielkie truduośiu W

«organizowaniem chodu o mistrzostwo

Polski na 50 km. Istnieje prawdopo-
dobieństwo odwołania tej imprezy-

WARSZAWA - POMORZE W PltCI N02NH
łJa najbliższą niedzielę Bom. OZP zaprO'

pęinowął okręgowi warszawskiemu spotka-
nie Poinorze — WarszBwa. Mecz łen, ma

by4 rozegrany w Toruniu na boisku miej-
skim. Jedenastka pomorska oparta będzie
ns szkielecie toruńskiego Psmorzanlna.

(Ko)

BRAWO BOKSERZY

Z ZIELONEJ GÓRY
Umasowietnie sportu ptęjoiarskJeao na

prowincji przybiera na terenie POZB

coraz reailniejjrze kształty — czego do-

wodem jest suk ca* rofprezemtacjj Zielo-

nej Góry w mee.su bokserskim * drugą

reprezentacją. Poznania. Co prawda po-

znaniacy zwyciężyli w stosunku 10:6,
lecz pięściarze Zielonej Góry obok wiel

kiej ambicji żademostrowali woale do-

bre wyezkolenie tedinieme

Syiom
na odbudową stolicy

Zorganizowane w ub. niedzielę zawqdy
piłkarskie na odbudową Warszawy ęleszy-
l.y się dużym Zainteresowaniem publiczno?
iei. skupiając ppnac) j tysiąca widzów, i
przyniQily ponad 150 tys. czystego do?

cho^y.
Odbyły się cztery spotkania. Artyśęi

Opery Śląskiej zwyciężyli Zarząd Polonii

tiytpmskiej 2:0 (1:0). Zawodnicy zarządy
Pplonlt przewyższali znacznie swoich pr?e=
ciwników... wiekiem. YV następnyin spg'ka
niu Kypcy bytomscy pokonali 3:0 Urjqd
Skarbowyl Bohaterem spotkania był bram-

karz kupców, który uchronił swoją drużynę
od porażki. Spplkąnią Zarzgcjy Miejskiego
Bytomia z Miejską Radą Narodowa zakoń-

czyło się 1:1. Wszystkie trzy spotkania
trwały Z_ V 30 minut. Zawodnicy z tru-

dem wytrzymywali kondycyjnie. Na zakań

cren|a rozegrano zawoejy psmiędzy Ząrzą
darni Miejskimi Zaprza I Bytomia, w skj?d
których wchodzili graęze ligowi i A-kia-

sowi. Ten mecz ,,na serio" stał na do-

brym poziomie I zakończył się zasłużonym
zwycięstwem dryżyny Ęytemia 4:0. (j)

PIŁKARZE Europy walczą w każ-

dą piemal niedzielę O tjiuły
mistrzów swych krajów, Tabelki ule-

gają częstym zmianom, wciąż notuję
aię sensacyjne zwypiestwa i porażki,
Oto jak wyglądają aktualne tabel? w

kilku krajach europejskich!

W Anglii prowadzi Pgrtsroouth
17 pkt, przed Derby County — 15

pkt. i Birmingham —>- 14 pkt,

W Belgii na czele tabeli znajdują
się trzy kluby mające po"6 pkt. —•

La Gantoise, Berchem i RC Malines.
' W Szwajcarii prowadzi Lausanne —

9 pkt. przed Ługan° i Bienne po 6

Pkt,
We Włoszech na częje tabeli znaj-

duje się Palermo, mające tylkg lep-

zapięty bój p pierwszeństwo, Ferenc"

varos, MTK i Kispęst zebrały po 8

pkt, i odsądziły się 0d następnego i

kojęi Uipęstu g 3 pkt,

W Szwecji same sensacje. Prowa-

dzi Helslngborg — 9 pkt. przed Eils-

borgiem — 9 pkt. 1 Degeforsem — 9

typujemy iwyeięstwo Saombierek» kfópe
powinny wykoreyitać atut własnego. be>

iika.

Drugie spotkanie będaie
'

już mniij
ciekawe, Outsider PTG pię arehi chyba
njespędzianki i ulegnie Radomiakewi,

POZffOfl

melduje)
ięY/ A. kl, POZPN-u w ub, aledzlelę

wobae meczu Poznań Łódt rozegrano

tyllęo fcilka spotkjń, Znajdująca się w do-

brej formie poznańska Admira zwyciężyła
ZZK fnergetykę (Zielona Oóra) 5:1. W ta-

kim samym stosunku zwyęielyll Zjednoczę
nl i Kępna Poznańikl San, leader grupy
OMTUR Kalisz dpznał niespodziewanej pe-

rażki na boisku w Luboniu ; KS Luba,
tracąc pierwsze miejsca na rzeeź swego

przecfwnika. Wynik meczu 2:0 dla Kg luba.

ZZK Rawicz wygrał Z kolejarzami I 6o>

rzowa 3:0, Projna (Kali») — ZZK {Poznań)
.4:1 '

«

J^ .Najlepsi siatkarki w Okręgu Poznaft-

skłiT) posiada HCP — Poznań. Wygrały' one

ezwórmeez zorganizowany przez Kt Was>

ta. bljąe wszystkich przeciwników bezapO'
lacyjnie w stosunku ?:0. Drugie mfejic*
zajęła Polonia (PoznaM. Irzeęie Warta f;
czwarte — Warta I|.

Mecz piłkarski Katowice — Ppznań—
1 cyklu rozgrywek o puchar wędrowny
Związku Zawodowego Oatłrenamilców Z4-

łów może aaważyć na osteteranym ukła-^ koń
«v» sia zwyeieMwem reprezentacji Po-

" znania 4:2.

W urządzaniu Imprez na
'
rzecz odbu-

dowy Warszawy PoinaA nie pezosleja
w tyle- Ostatnio odbył się mecz miedzy
drużynami PPT | Dyrekcji przemysłu MieJ-
ęęgwęgg. Pewne zwycięstwo odniosła dru»
|yna Przemysłu Miejscowego 7:1 (SKJ).

W nadchodzącą niedzielę spotkają ifę
skarhowcy r fnfelatywę prywałnę,

GRUDZIĄDZ — BYDGOSZCZ

114,5 s 91,5

Międzymiastowe spotkanie lekkoatl*

tyczne Grudziądz—Bydgoszeji ząknńezy»
lo się zwycięstwem (Jrudziędza 114fit
91,5. Z wyników .ńa wyrćśp.fenfe (4*ła>

pkt. Słynny Norrkoeping znajduję się gują ezasy Gburkówny ¢0 m 7.9 I

aż na 10-tym miejscu, ą AIK na 100 m
— 13,1. Pozostałe rezultaty i po,

6-tym. wodu niepogody słabe.

Notatnik piłkarza stolicy
W n|ed?|elę odbędą plę (la^ą mfe?e

e mlMrzosfwo WOZPN. w klasie A wa!«ą:
Polonia Ib — Legia Ib na boisku przy

I. Konwiktorskiej. Sącria Regulski., Po-,
szy stosunek bramek od następnych 9pń ~

Rucfi w Gromku, tątizia Fi&er.

z kolei Internazionale, L„oąues, J«.
^ 1^7^ ^ ^isltu przy Al,

, •„ ,v, • Niepodległości. Sędziują Łazarewicz. 2y-
ventus i Roma. Wszystkie kluby ma]ą rardowianka - Znicz w żyrardowie. Sędzia
po 4 ^pkt, I Augustyniak. Wszystkie spotkania e godz.

W Hiszpanii pozycję lidera zajmu-'
je Barcelo a — 6 pkt przgd B-lbao,
Vigo, Valladolid I Tarragone —

po

4 pkt:
W Portugalii znów cztery kluby ma

ją taką samą ilość punktów. Są ni-

mi Sporting, Porto, Benfjpa i Braga —

po 4 pkt.
Na Węgrzech trzy ?espo}y toczą

usprawnienia piłkarza w pienvszyfh kro

kaeh wosemnych. Forsi\łje on puipełnie
i,runę partie mięśniowe i doiprowadiza do

usztywnienia tych, które potrzebne są

piłkarzowi. Potwierdzi nam to na pew-

no stary hokeista reprezentacyjny i »u«
1

pełnie dobry obrońca piłkarski „Buhi"
Mauer, który podobno gdzieś baraszku-

je aa Dolnym czy Opolskim Śląsku,
Nie znaczy to, byśmy byli przeciiwni
u prawi ani» przeg piłkiway aportów
«pniowych,

A więc ustalamy, ie podręcznik za»

prawy aimowej będzie rzeczą dobrą,
natomiast z „ustawieniem" obowiązują-

W najbliższą niedzielę pdbędzia się ja.
zda konkursowa na 86 km grganizowana
przez A. P. na zakończenie sezonu. Trasa

będzie p'rowadziła z pkęęia prjez Grójec,
Górę Kalwarią, drpgą gryntpwą de le-

ziorny, skad szosą do Wilanowa, gdzie
będzie meta. Samochody będą startowały
według klas.

Start nastąpi na Okęciu, J km za punk-
tem kontrolnym M. O. Po starcie pdbędzle
się próba szybkości na dystansie 500 m.

Próba jazdy w terenie na odcinku Kal-

waria — Jeziorna, około 10 km będzie
ciężsją próbą dla kierowców, gdył pro-

wadzenie samochodu w pia=czy«iym lub

błotnistym terenie wymaga • specjalnej
czujności i orientacji kierowcy. Ma mecie

W Wilanowie odbędą się próby zrywu I

hamowania,
Krótka trasa podyktowana Jest wzgieda

ml oszczędnościowymi. Chodzi o ta, aby
kierowcy mogli wykazać swe umiejętności

ną ma|ym odcinku, nie wypalając wiele

Nepjyny, a zprazem przygotowali mąsjyny
bez zarzuty, gdyż naprawiając ew. defek-

ty na krótkim odcinku nie mogliby nad.
robii straconego czasu.

; Meęz Jedność — Gwardia został przęr

łożppy na dzień 28 listppada zę względu
na święto M. O.

| WALKA O TYTUl „KRÓLA STRZHCAW''

I Tabela zaezyna sie Jui powoli kryętaii-

5 bramek zdpbył — Lewandowski II
(Znicz).

4 — Bloganowskl (tyiaidowianka).
3 ^

Dębski (SKS). Kpztewzki (Ppgeń),
Szymański (Znicz), Wasiewicz II, Machaj
(Ruch), Siedlecki (Żyrardowląnka).

2 — Maruszkiewlsz || {Gvtrardia), Cybul-
ski (Marymonl), Majewski (Pogoń), Hąuton
(Samprządowłec), Kędzigrski (Polonia).

Po Jednej bramce zdobyło 33 zawodni-
ków. •

Pią siyłelników tej rubryki nadajemy
wiadomeić specjalna, otói jeden z ząslu,
żonych dzialaeiy piłkarskich postanowił
ufundować puchar dla „króla strzelców"

klany A WOZPfil.
A więc TM piłkarze uwaga!

KART

WG i P ykarał następujących jawodni
ków:

«-miesięczną dyskwalifikacją Anisiew-
skiegg (OK?), KgpaSIP (Ząb«QVia), Ke.dzltf
skiego (Wiianów), Markowskiego (Legia).

2-miesięczną —

. Widl ickiego (Piast).

FUZJA KIWBÓW MIPSKICH '••

Webec połączenia fig czterech klubów

miejskich: Syreny, Sparty, Elektryczności I

iwilu, wszystkie m^cze przez n'eh r«z«>
grant będą ynjęwatnionę.

Związek sportowy •„ Gwardia" wycofał
zespAi Gwardii ni i rozgrywek mistrzów-

sklch,' gdyi dftiżyną ta «kladaią^slę wy»

łącznię z szeregowych, którzy pisecnle i|
iluibpwp Za}ęci na innym terenie.

* ŁÓDŹ — ŚLĄSK
w dniu 10 bm., w niedzielę w Ło

dzi pdhędz'? się ipotkapie bokser

skte Łpdź — Śląsk. Przypuszczalny gprinterPW5kięgP
skład Łodzi będzie taki: Anielak

(Różycki), Brzóska (Czarnecki), Mar.

cinkowski (Każmierczak), '

Kawczyd-
ski (Krawczyk), Olejnik (Grymin),
Trzęsowski (Taborek), Pisarski (Urzę
dpwicz), Niewadzlł (Jaskóła).

Będzie to pzwarte spotkanie powo-

jenne tych okręgów. Bilans ogólny
fest niekorzystny dła Łpdzi.

SZYMURA MÓWI...

Szymura wygłosił swą pogadankę o

Olimpiadzie, tym razem we wtorek w Kra-

kowie. '

CSR
triumfuje* w Kaliszu

Na torze kolarskim w Kaliszu odby-
ły się trzecie międzynarodowe zawO'

dy kolarskie, w których wzięli U»

dział Czesi Vesely, Małiek, Kostka,
Ciglarz i Koęzwara oraz 13 najlep*
szych sprinterów i długodystansow-
ców torowych Polski.

Walne zwypięstwo pdnieill Czesi,
którzy wszystkie biegi rozstrzygnęli
m swoją korzyść, W finale wyścigu

zwyeiężył Mahek

przed Ciglarzem, Kostką i Bekiem.

W wydeigw na 4 km zwycięstwo
odniósł "Vesely, osiągając 8 pkt. i czat

6ill miru Drugim był Wrzesiński (Pol
ska) 5 pkt., 3) Napierała — 5 pkt,, 4)
Gabrych — 2 pkt.

30-minutowy bieg amerykański pa»

rami zakończył się Bwyeięatwem pary

efeskiej Veaely
^

Citflarjs przed pa*

rą Kostka — Mahek i parą polską
Bek*— Gabrych. Frąckowiak, jedyny
poznaniak, startujący w tym biegu
wyścigu nie* ukończr'

w nletoezpieczerisivire |
Me>ez boksprpkil z cyklu rozgrywek o

drużjTnowe mi.=trzoftwo Dolnego Śląska
w klasie „A" między „Zaiplone-m" * Je.'

leniej Góry a ZZK „Odrą" (Wrocław)
zakończy? «p ipwy«i?«łweTn „Zapłonu"
w stosunku 10:6. W wadze ciężkiej o

mało nie doszło do sensacji: reprezen-

tant Polski' Klkpeekl miał dwie rundy,
wyraźnie przegrane s Łe.pczyńakim, Do-

piero w trzeciej Klimeeki ruszył da a-

takll i zrmi]_=ił przeci^ypika do' ppddąfjla
sję, Łepczyńskl reklamował ciosy w tył
głowy,

Wyniki techniczne:

Musza Lindner (Z) wygrał a Tawern,
w. kogucia: Nikuszewafci (Z) przegrał
z Kaulcasewiakiem, w. pótkowas Gro»
azeiwski (Z) przegrał a Nowaczykiem,,
w, lekka: Pietryga (Z) wygrał pi«op I.

k. o. s Latosikiem, w. półśrednia: S«eaa>

pankowA» (O) wygrał w, o, a powodu
braku jmedwnifo, w. Iredńlę; Oltru-

szkiewicz (Z) wygrfl? 3 ^emieraązko,
w. półciężka: Kołodwpj«ki (Z) wygrał
w, o, a powodtr braku przeciwnika, w-

ciężka Klimeclci (Z) wygrał prze* t.

k, o, % Łepcsyń^kim,

do Brcziislcswy

SZCZECIN — OLSZTYN 1214

BOKSIE

Międzyokręgowe spotkanie bokser-

skie między reprezentaejaqii Sze*t>

cina i Olsztyna sakgńcgyła gię «wy?
eięstwem gospodarzy w stosunku 12:4.

Męcz gaeziął się aeqgagyjnie, gdyi w

ppgpBiągu kwadransa zawodnicy sj5C?t
oińsoy prowadzili 8:0, po czterech ko-

Ięjnyęh nokautach. Golcie poża bę-
jowo^eią j dobrą kondyeją nję poka-
zali nic ggBisęgólnęgo. Ńajlepgj s nieh

to Daniel oraz Rudziński,

Wyniki technlezper w BlUlgef Rod*

(Sz.) znokautował Siwka w II r>, W

koguciej Wierzbicki (Sz.) w I r. WY"

grał przez k. o . z LUtowskim, W piór»
kowej Ratajak (Sz.) ęnokautpwał Zai>

dros'ńskiego już w pierwszej minusie

walki, w lekkiej Sksleeki (§?,) ?no-

ka«to>vał w II r. Podpórsklego, w

4r?dniej Rudziński (Ol.) wygrał przez

k, P. w II rundzie z Sochalem,

ŁOPZ (tel, wł,). S.10, TM Kapitan
związkowy ŁOZP po ostatniej porażce

piłkarzy Łodzi w Poznaniu, znalazł się
w przededniu wyjazdu reprezentacji do J&.)" przegtał ,

Bpaty»ławy W lHldneJ «ytnacjJ, tptpz wy DanieIem( w półciężkie,- Kaczorowski

maesył większa ilofó rezpnvqwych. D0 (Sz ) wygrał t popowic?em, w cj<?*.-
Braty^wy pojadę: Ko.nir. ^aczu^yń. Więswrkpwski (Ss,) wyrał z pi-
ski, Włndarcayk, Łn< II, JVflHer, Urhan, J»Gkiro.
Salińpki, Krazerki, Korunweki, Ciehneki, j
Patkoło, Baran, Pietrzak, Janeerek,
hict, Hogendorf i Miller z ZZK.

•KRA «01 SIĘ GWARDII

Najblitize me«e. o drużynowe mistrzo-

stwo stolicy w boksie odbędę llę: W
czwartek 7-go — Radomlak — Legia w Ra-
domiu; w śobetę f-go Ikra Bolonia

(Wawelska 5); * niedzielę to.go — ludo-
wlani — Legia (Dpm Kultury,, Ul. Izwole-

żerów).
Skra zawiadomiła WOZB, li oddaje Gwar

dii punkty walcower'efn. Mecz miał od-

być się 14-go października

HCP — BIEŁARNIA 12i4

Spotkanie bokserskie o drużynowe
mistrzostwo klasy A okręgu p*żńań*k(e,
go pomiędzy HCP 1 kaliską .,BlelarniąH
zakończyły rię zwycięstwem drułyny
HCP w stosunku 12:4. Tym samym dru-

żyna HCP obofc- Szamotulskiego KS za-

kwalifikowała aję do finałowej grupy;

Wyniki* techniczne meczu były następu-
jące: (na pierwszym "miejscu zawoflnl,
cy HCP).

W w. mutwsej Frackowiak wyeię#ył
Królaka, w koguciej Werner przo^rał
% Białasem, w piórkowej Lawicki WP'

mi#wwał i Dziewanowikim, w IfiWdsj
walka Kominek Wreoeek dała rów

nie? wynik remisowy, w półźredniej Je>

ziorAi wypunktował Lewandowskicio,
w średniej Kaczmarek wygrał na skui

tek dyskwalifikacji Grzelaka, w pół-
ciężkiej Cwojdziński zdobył punkty w. o .

JUNIORZY SZCZECINA

WYGRYWAJĄ W GDAŃSKU
1016

W Gdańsku odbył się mecz pięś-
ciarski na rzeog odbudowy WlfHł'

wy nTiędsy drużynami ivniorów Sjwge-
ęina i.Gdańska, gakpńggpny zwycjf-
stwem juniorów Szczeciną w Mniw

ku JQ16.

Wyniki walk; (na pierwnym mię}'
sou zawodnicy Szczecina) —-

w Pt'

płerowej Zdzienicki wypunktował 2a

ka, w muszej Brydakiewicc uległ wy>
soko Samulewskiemu, w koguciej I|y«
dorczyk zremisował * Gignaiem, w

piórkowej Pelc wygra! a Reinchetn II,
w lekkiej Sadowski znokautował nr

drugim starciu Dobrzyńskiego, w Pót

iredniej Palec, wygrał j>r?ez , Jt,: o, w

pierwszej rundce ; % Turbakieni, w

jredniej Posmowski -nie rozstrzygnął
walki z CzapleWskim, w półciężkiej
Deringer przegrał z Rogińskim.



Kr. U

PRZEGLĄD SPORTOWY

Kraków i S-ka - Bratysława 10:6
Drużyna Słowaków nie zachwyciła

W DRUGIM meczu z reprezentacją Jak wypadli olimpijczycy ma tle swych
Bratysławy drużyna Krakowa za- zagranicznych rywali? Inpeftuk w

silona Kasperczakiętt, Antkiewiczem i | osobie Mikovica «lazł tak słebistkie-

Szymurą pokonała Słowaków 10:6. Zwy. go rywala, ie byłe by wariaetweai eee-

eięstwa tego nie można brać poważnie, niać formę Polaka na tyra tle. Tak samo I

gdyi drużyna Bratysławy nie przedsta- trudno powiedzieć eeś e Antkiewieiu, j
wiała międzynarodowej klasy, a jej wy- j który walczył z phulrem nad okiem (po '

sokie zwycięstwo niedzielne nad Krako-1 meczu z Bazarnikiem) i wyraiaie •- [
we«n było tylke wynikiem przerażającej szczędzą! się. Jednak wydaje

I Lewy hak Zalftkiego poszedł trodtf za

' wysoko i mimo paskudnego wyglądu
' nie zrobił jednak na Cerdanie scifksię-
go mrażenie. Cerdan meex tam o mi-

stront** iuialm wrgrwł adetymjąc
jmue.ytnr Iytuł

słabości zespołu krakowskiego.

Bokserzy Warty
pokonani w Gnieźnie

„bombardier" jest w fonie. Ce się ty- [
czy Szymury, to był en w Krakowie wy-

jątkowo „sztywny". Jak widać Szymura
jest tego rodzaju zawodnikiem, który
musi walczyć często i z silnymi przeciw,
nikanii. W ten sposób tylko poznmńczyk
może się utrzymać na wysokim pozio-Rozegrane w Gnieźnie spotkanie bo-

kserskie o drużynowe mistrzostwo po-
mlr "

między „Wartą" i „Stellą" (Gniezno) j
z zawodników krakowskich dobrze

zakończyło się niespodziewanym »»7- wypadł StysiaŁ Nie walczył en jai tak

dęstwem pięściarzy „Stelli" 10:6. „War- naiwnie jak w niedzielę, gdy Ełuchał się
ta" wystąpiła z 4-ma rezerwowymi, od- r»^ publiczności. Tym razem Stysiał
dając ponadto punkty w wadze ciężkiej niiał w rogu Sztama, który za niego my-

walkowerem. W mnazej Liedtkie (W) ślał. Nieźle też wypadł Rapaez — bok-

wyptmktował Zabłockiego. W koguciej ser
— • dużej sile fizycznej, ale nie

Jędraazak (W) vemisowal z Budzyń, wiele umiejący.
don. W piółŁowej Biskupski" (W) j W drużynie Bratysławy duże zacieki^

praegrał przez t. k . e . z Domagalskim, wienie budził Kelner. Nie doszło jednak
W Iddaej Sobkowiak (W) przegrał z j0 rewanżowego spotkania Kelner —! Ę§ f J^fMĘMtf
Weaełom*TM. IL "W półśredniej Hein- .VntkiewUz, gdyż Słowak gdy dowie-

tae (W) pnegrał przez k.*. w drabim dział sig o przyjeździe gdańszczanina,
se ŚmigórAkn. W średniej ^„j awansowa£ do lekkiej.

AAmfci (W) «meował z BieW Wyniki techniczne: w. musza
— Mi-

rfan. • półciężkiej Uwiezak (W) uległ kovic pn£egrał przez t «,. w drugiej run-

WeaoWJom» L W ciężkiej „Warta",
^

z Rasperezakiem, a w 1-ej był dwa

•ddała pwfay waiWerem. razy na macie; w. kogucia — Musley

W drugim neesa e mistrzostwo ekrę- (B) wygrał z Kalitą, zapewniwszy sobie

gu, odbytym w Oetrowie ZZK (Poaiań) dostateczną przewagę w dwóch pierw-
pokonał „Ostrovię" 10:6. Traeei mecz I szych rundach. Trzecie starcie należało

wyznaczony w Szamotułach pomiędzy do krakowianina. W piórkowej — Ma-

„Zrywtzn" (Leeeno) i Szamotulskim KS tejcik (B) przegrał z Antkiewiczem, W ARCEL Cftdan, nowy mistrz ^ Żalem 15 milionów

nie doeaedł de skutku, gdyż drużyna Czech był w drugiej rundzie do ośmiu 1V1 świata, pozazdrościł widocznie'
_

na 2
. ml ^onow

„Zrywu" nie stawiła się w ringu, od-1 na deskach; w. lekka —Kelner (B) wy laurów dziennikarza sportowego dru-'

Liwty x nad Sekwaną

Gorączką Cerdanowska trwa nadal
(Korespondencja własma przeglądu Sportowego")

PARYŻ, w październiku.

M
dając punkty walkowerem.

Do zakończenia rozgrywek półfinało-
wych pozostał jeszcze do rozegrania je-
den mecz „Stella" — ZZK, jednak wy-

nik tego spotkania nie zmieni kolejno-
ści w tabeli. Do grupy finałowej zakwa-

lifikowali aię: ZZK (Poznań), „Warta",
Szamotulski KS i HCP (Poanan). W

grupie welczącej e spadek znalazły rię
następujące drużyny: „Stella" (Gnie-
zno), „Ostro via", „Bielarnia" (Kalisz)
i „Zryw* (Leszno).

grał z Lepieńskim po najsłabszej walce giemu Marcelowi Hansenne i zaczął
ac "

dnia; w. półśrednia — Ccnko (B) prze- się parać dziennikarką. Oczywiście,! Na kilka dni przed swym meczem

grał ze Stysiałem po walce, prowadzonej że nie trudno, będąc tak znanym i kablował Marcel

w żywym tempie. Gonpr, kończący trze-

480.000), który jest w stanie zapłacić wentny, popularny, mający szacunek przekraczała 2 metry. Gorączka Cer-

takie honoraria, jakie dla zarabiają- całej Francji i zagranicy. Takim daztowska dalej trwa: na Marcela sy-

człowiekiem jest obecnie we Francji pią się obywatelstwa honorowe rói-

tylko... Cerdan, co zresztą nie mija J nych Grajdołków i Krajów, jego poet
się z prawdą. j-tówki sprzedaje się dziesiątkami ty-

Bez przesady, w dniu' transmisji • sięcy, patrzy on aa Francję z gazet

cią rundę, ratuje boksera czeskiego
pfzed wj liczeniem; w. średnia — Cau-

ner przegrywa przez t. k . o . z Rapaczem

Atlantyku o
meazu Cerdan z Tony Załęskim pół i ekranów. Na „dar narodowy dla

. , _ , ... j, ... f Francji siedziało o trzecie; w nocy Cerdana", rozpisany przez dziennik
lubianym iak Cerdan, znalezc redak- swym samopoczuciu, o wyżywieniu, o :

'

, 7 ,7, ' _f
3 ^

cję, która chętnie zamieści korespon tęsknocie za swymi brzdacami i żo-! ** Nośnikach radaowych W_ pew- . sportowy „LEquipe sypią się datki

dencję i telegramy, podpisane jego' ną, o tęsknocie za Paryżem. Cała ^cie na Północy mkt me po-jjak z rogu obfitości. Coraz częściej
imieniem. Redakcje wielkich dzienni' Francja wzruszała się pensjonarsko, j

^ SpaC ;^^^f łoSlł
j dać Marcelowi

który zmęczył go ciągłymi atakami; w.' ków biły się więc naprzód o wyłącz gdy Marcel podawał
półciężka — Svarko wygrywa pr ziz t. k. I ność korespondencyj Marcela. Z wy- wiadomości, jak jego trzej synkowie-
o. z Szymulą, w. .ciężka — Bart.jmck ciężył największy dziennik wieczorny piszą do niego: „papa, ale tylko bij
punktowali Bohm (Bratysława) oraz I ,,France - Soir" (w dobrych czasach mocno, to wygrasz". Jednak rekord

Bielewicz, Prendowski i Plewicki. | nakład 780.000 — obecnie „tylko" sprawności dziennikarskiej pobił Mar

I cel po meczu. Odłożył na później

do publicznej
miast aud ycJi patriotyczne prz&- Legię Honorową! Gdyby to było w

mówienie. Grupy rozfanatyzowanych I nas, może rozlegałyby się głosy: Cer-

młodzieńców pokrywały mury afisza- dan na ambaaadora! Nie tylko poeci
mi i napisami w rodzaju: „Cerdan mogą być ambasadorami. A kores-

wygrał! Niech żyje Francja.
1 " Wielo- pocdencjo Marcela każdy przynaj-

krotnie wysokość liter tych napisów mniej rozumiał.

Podstawą wszystkich sportów
musi słać się lekkoatletyka

W GŁÓWNYM Urzędzie Kultury
Fizycznej odbyła się w środę

pod przewodnictwem dyr. Tadeusza

Kuchara konferencja z delegatami
PZLA, dyr. Askanasem f Wł. Boskim.

Przedmiotem zebrania było przedy-
skutowanie programu czteroletniej
pracy PZLA. Zdaniem dyr. Kuchara

rozwiązanie szeregu zagadnień w

dziedzinie lekkoatletyki ułatwi uregu

lowanie problemów organizacyjnych
i. wyszkoleniowych również i w-in-

nych gałęziach sportu

15 SPORTÓW MASOWYCH

Zebrani ustalili zgodnie, że jako
sporty masowe w Polsce należy pro-

pagować i popierać: lekkoatletykę,

gratulacje i wycierając się w biegu
ręcznikiem, pobiegł do szatni, gdzie
już był zamówiony Paryż i czekająca
po drugiej stronie drutu, cała redak-

cja ,,Fra>nce - Soir". Marcel był więc
pierwszym dziennikarzem, który tele-"

fonował na kontynent o zwycięstwie
Marcela-pięściarza.

ku 1 boisko na 30.000 mieszkańców, \ których najniższa miałaby minima Je 8° im Pres ' e ^ s ' wieże 1 bez "

z rozszerzeniem w przyszłości 1 boi-' obowiązujące w Odznace Sportowej. P° średnl
e i "lśniły Francję. Skrom-

ska na 10 tys. mieszkańców. PZLA W trosce o popularyzację lekkoatle ność ' humt>T
tego-chłopca podbiły

zajmie się rozplanowaniem urządzeń tyk wśród najszerszych mas na szcze- wszystkie serca. W okresie ciągłych
na boiskach. I blu gminy i powiatu GUKF w ciągu kTzysów rządowych we Francji, na

Na konferencji poruszono ważną zimy przygotuje plan zorganizowania
temat Marcela "kursuie wiele aneg-

sprawę dotyczącą ilości godzin pra- mistrzostw w 1949 r. gmin i powia-
dot 1 Powiedzonek. W jednym z pism

cy trenerów, z uwzględnieniem ich tów, o następującym programie:
sena

karykatur różnych „sta-

możliwości, aby nadmierna praca nie chłopcy — 100 m, w dał, 3.000 m, ku- T
ch

~ mistrzów i poMy-
wyczerpywała wydajności trenera.

:

la, wzwyż i marsz 10 km, dziewczę-
kłer TM' którz ?P° welu ' wielu de "

'ta—60m,2skoki,kulaimarsz3
batach

określają cechy, ]akie winien

km. Przeprowadzony będzie podział
mieć now

7
szef rz ^ du

-

według wieku. j
Wsz VscY z

gadzają się, że musi on
' być energiczny, o silnej ręce, konsek

9 OŚRODKÓW
WYSZKOLENIOWYCH

GUKF przyjął projekt PZLA zorga-

nizowania w 1949 r. dziewięciu ośrod"-

ków wyszkoleniowych w następują-
cych miastach: 2 w Warszawie i po

1 m. in. w Poznaniu, Wrocławiu, Gdy-

PZLA ma opracować minima dla,
poszczególnych klas. Wysunięto suge- J

stię, aby zawodnicy, którzy w roku j
olimpijsk

:

m osiągnęli nimima, mieli

prawo do noszenia 5 kółek olimpij-

Bez Cebulaka
Legia przegrywa z Gryfem
PO RAZ drugi w ciągu jednego tygo-

dnia spotkali się pięściarze toruńskie-

go Gryfu i Legii z Chełmży. W Chełmży
triumfowała Legia gromiąc wojskowych
12:4 a w spotkaniu rewanżowym GryfiSci
niespodziewanie pokonali Legię 10:4. Na

porażkę drużyny chełmżyńskiej złożyło się:
absencja Cebulaka, który otrzymał zakaz
startu do 10 bm. z uwagi na niewygojoną
kontuzję ręki, oraz skrzywdzenie gość! w

kategoriach piórkowej i lekkiej. Z Gryfu
dobrze wypadł Lican, który po „ucieczce"
Gumowskiego do Zabrza, zajął jego pozy-

cję w tej kategorii. Dużą poprawę wyka-
zał kogut Przybylski, który swego przeciw-
nika już w I starciu 4 raz/ miał na de-

skach. Ex-reprezentanf Polski Krzemiński

wystąpił w wadze lekkiej z młodym Nitz-

lerem, z którym przegał wyraźnie. W trze-

^ Z Majdlochem i Tormq
!"ro^JVo"s^r.^L*"^ ro '" przybędzie reprezentacja CSH do Polski

r 7 '
. „ ,. . lt • 1-uj• wypadku zas uzyskania punktowanego 1 *

wiarstwo, saneczkarstwo' dla dzieci, wych. Irenerzy ci po kilkudniowym _
r»i: ::.1.:.1. I

jako Sport" rozwijający śmiałość, pię- ' pobycie w danej miejscowości powra-

fciarstwo, zapaśniotwo, dźwiganie cię (ciliby do niej po pewnym czasie, w

żarów, kolarstwo, piłkę nożną, hokej cele kcntroli wyników.
na lodzie, piłkę wodną, piłkę ręczną,

1
pqdzjaL NA KLASY

teliia i- łucznictwo. Na dalszym planie -

cim starciu za nieczystą walkę otrzymał 2

napomnienia.

Z ósemki Legii dobrze wypadli Szałkow-

ski w piórkowej i Paliński w półśredniej.
W wadze ciężkiej Chełmża pokonała 18-

letniego Ćwiklińskiego, który odważnie sta

wił czoła Zmorzyńskiemu.

Wyniki: w muszej po długiej przerwie
wystąpił Lican (G), który w trzeciej run-

dzie pokonał przez t. k . o. Sylwestra (L).
W koguciej Przybylski zdemolował młode-

go Palińskiego II. Zawodnik Legii kilka-

krotnie odpoczywał na deskach. W piór-
kowej Szatkowski (L) przeważał w 1 i lii

starciu nad jednostronnie walczącym Tra-

wińskim i mimo to otrzymał tylko remis.

Również walkę w lekkiej pomiędzy Nitz-

lerem (L) a Krzemińskim uznano za remi-

sową, "chociaż Krzemiński nieczysto wal-

czył i otrzymał dwa napomnienia. W pół-
średniej Paliński I (L) przez 3 rundy „go-

nił" po ringu Słyzanowskiego. W średniej
sędzia Bochańsk? słusznie zdyskwalifiko-
wał Heklera (G), przyznając zwycięstwo
Klawińskiemu.

W półciężkiej Stocki (G) miał za prze-

ciwnika Lewandowskiego, który już w pier

W jesieni 1949 r odbędą się w gmi
Czesl P°daJ'^ w »*cie swój skład, któ-

nach, miastach i powiatach trójboje ry „,"ltfląda n,
„.. j.tiii.i.. . musza

— Majdloch, kogucia — MuzlayPrzyjęto podział lekkoatletów na 6 lekkoatletyczne ....

wchodzą w rachubę: kajakarstwo, ze- ., , . .. .

'

j , . , . , . . . «'as, z dwiema klasami wstępnymi, z rzut i bieg.
glarstwo (i bojery), strzelectwo 1 wspi 1 trj<

programie:

saczka.

15.000 zł. musi zapłacić Radomiak
za nieznaiomość regulaminu

SEKCJE OBOWIĄZKOWE
W przyszłości każdy klub będzie

musiał, mieć charakter wielosekcyjny,
przy czym 6 — 7 sekcyj będzie obo-

wiązkowych. .Wśród, obowiązujących ..T.T.,[U .

.sekcji na pierwszym , miejscu ma być KTA OSTATNIM posiedzeniu W. O.

lekkoatletyczna. | * ~ Z . B. była rozpatrywana sprawa

,W pierwszym okresie mtencją GU mcczu Polonja
~ Radomiak. Jak

FK jest doprowadzenie ilości zrzeszo-
wiadomo

-
Polonia nie

wyjechała na

nych w związku lekkoatletycznym ="*trzowski mecz do Radomia i żą-
do 1,63⁄4. Warto podkreślić, że w

^ ab
Y przyznano jej w. o. Polonia

Szwecji związek lekkoatletyczny rrze motywowała swój krok okolicznoś-

sza Ą% w stosunku do liczby miesz- ^ Radomiak nie zastosował

kańców. | się do przepisów i nie zawiadomił na

czas o miejscu ważenia i spotkania w tym wypadku trzeba go ukarać ra OolfilcfT I^SIT?

SZKOŁA TRENERÓW (par. 91 reg. sport.) . Wydział Sporto- czej walkowerem, a nie karać grzy-

PZLA projektuje zorganizowanie wy WOZB postanowił nie zaliczać wną.
' jMeczb °kserski Polska — CSR mi

szkoły trenerów, przy czym zamiary punktów walkowerami dla Polonii, lecz nD7vnnJ 1 rozegrany w Polsce 7-ego listo-

GUKF rozszerzają ten projekt w sen zalecił, aby mecz rozegrany był w! WIŁ FK^YJADĄ pada. Miejsce tego spotkania nie zo-

sie szkolenia trenerów w różnych dzia'drugim terminie, który zostanie wy-j .^"i' 8
*

01
perscy, kto«y m.el. stało jeszcze definitywnie przez PZB

łach sportu. Sprawa uruchomienia znaczony. Uznał jednak,- że Rado-1*?*** '.'TTM?^L ' ustaloae
- WOZB jednak stara się, a-

podobnej szkoły jest już przedmie- miak ponosi winę i postanowił uka- 1d |" .^ff 1
• ? Iby s Potkaflie 2 Czechami pod

tem rozważań GUKF, a siedzibą jej rać- ten klub grzywną w wysokości
odwołalJ ^Ź^licznie swoj przy nazwą Warszawa - Praga mogło być

5.000 zł

skok, piórkowa — Matejcik, lekka — Petrina

półśrednia — Torma, średnia — Prihoda,
półciężka — Rademacher, ciężka — Livan-

sky.
Nie jest to skład ostateczny,

' bowiem

Czesi zastrzegają, że w dniu 25 paździer-
nika odbędą się w Pradze ostateczne eli-

. minacje. Z bokserami wyznaczonymi do

j reprezentacji zmierzą się następujący kon

I kurenci: (od muszej do ciężkiej) Kozak,
'

Stehlik, Macela, Sadek, Koudela, Obit,
nałożył na ten klub 10,000 zł grzyw- Garsik i Netuka.
ny. 1 Kierownikiem ekspedycji czeskiej będzie

Należy się spodziewać, że wszyst-' P- Vodrasrta. trenerem Hergeli. a jako
,. . . ,, , , ;. sędziowie przyjezdzają: Velecky (sędzio-
lue zainteresowane kluby odwołają wa, b dobrze mecz juni0rów Polska -

się od tej decyzji, gdyż wydaje się CSR we Wrocławiu) i Blaszko,
nam, że Wydział Sportowy postąpił

Czesi
rozegrają w Polsce dwa spotka-

nie konsekwentnie. Naszym zdaniem,
nlai 7

państwową w dniu

zachodniej lub północnej-'
piero po raz trzeci znalazł się miedzy
sznurami ringu. Mimo młodzieńczej odwa-

gi, oraz wielkiej odporności na ciosy,
chełmżanin w II st. przegrał przez « • k o.

j ze Zmorzyńskim. (Ko)

jeśli się karze klub — to uznaje się, H7rtL|Łl niOfTli
że postąpił źle i nieregulaminowo i WOKO* łf,lBC«U

mają być Bielany. Około 30 uczniów

korzystałoby z pomocy profesorów i

urządzeń- Akademii WF", - mając od-

dzielną administrację. -

BOISKA I ROZPLANOWANIE

URZĄDZEŃ
GUKF przewiduje w pierwszym

ekrecie wybudowanie boisk w stocua-

Jednocześnie " postanowiono uznać

mecz Budowlani — Radomiak za ro-

Jazd.

Kierownictwo warszawskiej „Gwar-
dii* wysłało telegram do Gdańska,
proponując rozegranie w niedzieli, me-

zegrany i weryfikować go zgodnie ż' czu Gwardia (Gdańsk) — Gwardia

wynikami aa ringu. Uznano jednak, (W-wa). Gdyby impreza la doszła do

żi i w tym wypadku Radomiak nie skutku, zobaczymy ua ringu wszyst-

dopełnił koniecznych formalności re- kie gwiazdy z Antkiewiczem, Koi czyń
gnlaminowych i Wydział Sportowy slrim, Szynuirą aa

rozegrane w dniu 9 listopada w sto

licy.
O ile nam wiadomo, PZB zamierza

organizować mecz Polska — CSR w

Warszawie. Wobec tego plany WOZB
nie były by realne, ponieważ w tym

wypadku "drugi mecz w Polsce roze-

grali by Czesi przypuszczalnie na

prowincji. *

w Poznaniu, Gdańsku lub Lublinie.

STEC^PRACUIE W RADOMIU

Stec, bokser wagi ciężkiej z Concordii

piotrkowskiej jest już w 'Radomiu, gdzie
pracuje w tamtejszej fabryce obuwia. Nie

ma jednak zwolnienia klubu macierzystego, i

W związku z tym. Rada Zakładowa Ra- 1 ^^^»
_

->

domskich Zakładów Obuwia zwróciła się WMĘb WC€m

do PZB z prośbą, aby przyśpieszył pro- !
__

^ ^

cedurę zwolnienia j Ęg JfCMW

WARTA NIE POJEDZIE DO DANII i ,

Warta zwróciła się do PZB z prośbą o
' z*3munł Zieliński Milanówek — System

zezwolenia na wyjazd do' Danii. Dfużyna WM polega na tym, że piątka graczy ata-

poznańska miała być wzmocniona Szymurą
ku rozstawiona jest w kształcie litery

i Klimeckim. Prośba Warty została .jednak w
-

to z" a
«y obaj łącznicy cofają się da-

odrzucona, ponieważ termin wyjazdu koli- leko do 'V'"' P odczas
9dy środkowy i

dował z meczem międzypaństwowym z Wę
oba J skrzydłowi grawitują' raczej' ku przo

grami, w którym mają wziąć udział wfa- dowi
-

w liniach
defensywnych, ustawio-

nych w kształcie litery M, środkowy po-

mocnik gra rolę trzeciego obrońcy, tżw.

„stoppera", obaj boczni kryją łączników,
zaś dwaj obrońcy rozstawieni są' .szeroko

od bramki i .pilnują skrzydłowych. ~

W. tądiiński. — Szymura będzie w tym
sezonie walczył w barwach warszawskiej
Gwardii, o czym pisaliśmy niejednokrot-
nie. Do tej chwili Szymura' nie brał udzia- •

iu w drużynowych spotkaniach, gdyż'nie-
zbędne formalności, związane z.jego prze

niesieniem do Warszawy, nie zostały je-
szcze dokonane.

śnie Klimecki i Szymura.

Pijany sędzia
przy stolika

punktowym
W meczu pięściarskim z cyklu

o mistrzostwo Pomorza, rozegra-

nym w Chełmży pomiędzy toruń- .

skim Gryfem a Lfcgią — zjawił się
na salę Przew. W S S. Pom. O.

Z. B„ kompletnie pijany i prowa-

dził na' punkty walki.

Jak nam donoszą, sędzia, ten"

został, zawieszony przez Zarząd
Pom. Okręg. Zw. Bokserskiego i

niewątpliwie zostanie skreślony
pcxez P. Z. B. z listy sędziów, (ko)

Pismo sportowe- Z M P
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