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Echa wyprawy bokserów do
!4 v-5- »'

lii!
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Sj^OC cm,
! Rekordowe zainteresowanie wywołał ta występ radzieckich lekkoatle-

tów. Na trybunach stadionu miejskiego we Wrzeszczu znalazło tóą 25.000

widzów. Jest to rekord nie tylko powojenny! Przed wojną nie spotykało się
w Polsce na zawodach lekkoatletycznych takiej ilości widzów. Impreza

| nie dostarczyła emocji, jakich się spodziewano. Zawody stały na niższym
. poziomie niż w Warszawie. Główną przyczyną tego był wielki chłód i ab-

I sencja zawodników obu reprezentacji. Ze strony radzieckiej nie startowali

Sewriukowa, Denisenko J Sanadze. W zespole polskim brak było kontu-

zjowanego Adamczyka oraz chorych Macha i Korbana.

Poza tym wielu czołowych zawodni; cięstwo Peskóvmj nie było tmdne,
ków zamiejscowych nie przybyło na' gdyż dobiegła ona do mety ^otna.

zawody, sprawiając tym wielki zawód JedyM
^^ Wiśniewska juł im ..

organizatorom. Organizacyjnie impreza, drugim ńf wycofać
J
-

Blin<TM"> (ZSRR) 12,4; 3. Brockówna -

wypadła prawie dobrze. Sprawne prze
'

wskutek zawadzenia 0 płotek. IM.
- - -

1 100 m mężczyzn: 1. Karakułów (ZSRR)
11,0; 2. Gołowkin (ZSRR) 11,1; 3. Stawczyk
11, J.

800 m: 1. Pugaczewskf (ZSRR) — 1:55,2;

cach 5.30. Gemboliaównie raz tylhtf
udało aię osiągnąć równe 5 m.

Sztafeta kobieca minęła zupełnie
bez emocji. Zespół Polek w którym
wyjątkowo dobrze pobiegła Słom?

czewska nie był groźny dla czwór*

ki radzieckiej.

Bala kobleli 1. Andrejewa (ZSRR) 14,34;
2. Taczanowa (ZSRR) 13,9«; 3. Flakowlcz

10.70.

Oszczep kebleti 1. Cżudina (ZSRR) 44,22;
2. Anokina (ZSRR) 41,35; 3. Stachowicz

30,01; 4. Sinoradzka 37,20.
100 ni kobiet: 1. Duchowicz (ZSRR) 12,5;

_ płotek.
prowadzenie w ciągu dwu godzin ob-

Ftego programu, dobrze świadczy o
ZNÓW KARAKUŁÓW

, pracy gdańskich działaczy. Gorzej Setka mężczyzn zapowiadała się sen-

przedstawiała się sprawa przed zawo sacyjnie, na starcie stanęli Karakułów i

: darni z przygotowaniem boiska i sprzę Gołowkin oraz Rutkowski i Stawczyc-

2. Kuśmirek -

HMm:1.

• 2:00,4; 3. Nowak — 2:1»,«.
Sldorenko (ZSRR) — 4 KIO;

Po kilku nieudanych próbach z pistole- \\^J, 1 ""®*" (" RR)
~ *'° 7: Ł Kube ""

tern, starter dorwd się do karabinu, do-1 m pł.: , toniew (ZSRR) - U,0(
piero wtedy setka potoczyła »ię „nor- 2 . Stepanexonow (ZSRR) — 14,4.

malnym trybem". Ze startu najlepiej! W »« 1- Poppw — 15:08,4;. 2. Wania

wyszedł Stawczyk, prowadzać do 50 m.
15: "' 2;S;Kl®lał 15:45 '

„ . . .. . .

• Kula: 1. tomowski 15,31;
lu minął go Gołowkjn i rozpoczął swój Mtoil , Kanaki H 50

. , ,, fenomenalny firisa - Karakułów. Rekocv
był doskonale usposobiony , . „„„„ .- . ,.. . . . •.;<;•

tlzista ZsKR wygrał nieznacznie.

WSPANIAŁY SKOK ILJASOWA

Skocznie były fatalne. W tych wa-

runkach nowy rekord ZSRR ustano-

wiony przez Iljasowa zasługuje na

Wielkie uznanieI

Iljasow
i mogliśmy-stać świadkami prze-

kroczenia 2 m. Rekordzista ZSRR po-
Selka pań minęła bez emocji. Ducho- 1.

łectf- 3,40.,

Wzwyi: 1. Illatow 1«. 2. Zwoliński 17S.

Ś. .Ohnsorfle 1,70.

Ózolin (ZSRR) 4,00; 2. Me-

Cząg mmm

M iWO#*We<yj«f?
lak wiadoma w programie polskiego pil

karstwa byl jaszcze mecz z Norwegią w

Warszawie. Ponieważ Norwegowie odwo-

łali termin, na który uprzednio prawie,
żo eią zgodzili, powstała komplikacja.
J Oslo zaproponowano nam przyjazd na

7 listopada. PZPN miał początkowo ocho-

tą zgodzić się, po namyśle doszedł jed-
nak do słusznego wniosku, że pora nie

Jost zbyt odpewiednia, gdyż w Polsce

w czasie tym łatwo o słotę, a nawet

łnleg.

Z tego teł względu «kierowano do

Norwegów pólolićjalne pismo, proponu-

jąc przeniesienie spotkania na wiosnę.
Ponieważ prezes i kapitan Norweskiego
Związku w czasie pobytu naszego w Ko-

penhadze nts dawali do zrozumienia, że

bardziej odpowiadał by Im termin w przy-

szłym roku, więc należało się spodzie-
wać, iż propozycja warszawska powitana
zostanie z zadowoleniem. Tymczasem do

dnia wczorajszego nie napłynęła do PZPN

odpowiedź, a co gorsza z MSZ przyszło
zapytanie w sprawie meczu z Norwegami,
którzy zwrócili się do naszego poselstwa
w Oslo z prośbą o wizy.

Być może, żo zapytanie MSZ ma źró-

dło twe w dawniejszym jeszcze podaniu
norweskim, zanim otrzymano list z War-

iitiry, ale zachodzi też ewrantualnolć, że

Norwegowie opierają się na dawnej urno

i chcą. jednak jeszcze w tym roku

'«witać do Warszawy.

PZPN wysiał do Oslo telegram, prosząc
• ostateczne wyjaśnienie. Odpowiedzi do

dnia wczorajszego jeszcze nie było.

Prasa radziecka

w .Polsce
Presa radziecka zamieszcza ofc: "arns

sprawozdania l artykuły o zawodach spor-

towych w Polsce, podkreśiaiac niezwy-
kle entuzjastyczne I gościnny przyjęcie
zawodników radzieckich przez publiczność
warszawską, dzienniki stwierdzają zgo-

dnie. te aczkolwiek w większości konku-

rencji raryciqzccml byli zawodnicy ra-

dzieccy, to jednak młodzi zawodnicy pol-
scy wykazali doskonalą postawę I wielkie

możliwości Reasumując wyr. ki meczów

piłki ręcznej „Prawda" podkreśla ambitną
postawę reprezentacji Wa<szawy w ko-

szykówce męskiej, składającej się z mło-

dych zawodników, którzy do końca wy-

trzymali niatwykla szybkie tempo gry.

Dzienniki zwracają uwagę na zwycią
•twa zawodników polskich w dwóch kon

*urjrcj»ch lekkoatletycznych, podkreśla-
J»c uciVoaaly czat polskie) sztafety mę

«KUII 4 V T^O M M«Z C2S4 Macha w bie<

Scena z pierwszego okresu spotkania Polska s,

na bramkę gości jest olbrzymi, a Barnola dwoi

wszystkie sytuacje. Na zdjęciu Fin szykuje aię
atrsału, a Gracz i Cieślik przyglądają się piłce. •

i.

Finlandią. Napór nąaz

się i troi, aby. bronić

do. chwytu, górnego

Mecz rewanżowy z CSR odwołany
Jak zakomunikował czeski Autokl'ib

(AKRCS — wspólna organizacja automobi-

listów i motocyklistów) zapowiedziane w

Pradze spotkanie żużlowców Polski I Cze-

chosłowacji nie odbędzie się. Spotkanie
to miało odbyć się w ramach międzyna-
rodowego turnieju żużlowego na torze

olbrzymiego stadionu Sokoła. Tegorocz-
ny zakaz urządzania imprez motorowych
w Czechosłowacji objął zatem I wyścigi
na żużlu.

Maszyny typu żużlowego nie używają
bonzyny, lecz specjalną mieszankę me-

1y'ową. Dlatego więc może wydać się
zbyt surowa decyzja władz czeskich, kie-

rująca się w pierwszym rzędzie oszczęd*
noiclą w gospodarowaniu paliwami płyn-
nym'.

W odwołaniu wyScIgów na żużlu pewną

rolo odegraio również bierne stanowisko

c:c5ki».go przemysłu motoryzacyjnego. Fa-

bryki czeskie nie produkujące motocykli
typu żużlowego, nie są zainteresowane

w tngo rodzaju wyścigach I nie poparły
ir prezy.

W roku bieżącym AKRCS uzyskał jedy-
nie zezwolenie na trzy imprezy torowe.:

Międzynarodowy Maraton Motocyklowy,
„O wielką nagrodę Im. Heinzova", oraz

na Zimowy -rald samochodowy. Te trzy
wielkie imprezy pochłonęły znaczne sumy,

które miały być pokryte dochodem z ka-

sowych zazwyczaj rozgrywek żużlowych.
Nasi zawodnicy utracili więc jeszcze je-

dną okazję do rozegrania ciekawego spo-

tkania rewanżowego z wysokiej klasy
jeźdźcami czechosłowackimi, (stn)

,i, , . . ,v, . j. wicz prowadziła od startu do mety. Po-
dobnie, jak w warszawie przeszedł _ ,. , .

__

• pisem Pugaczewekiego było .800 m.' W

konkurencji tej niespodziankę sprawił
Kuśmirek, o którym już mówiliśmy.

Skład (SR

190 cm w kostiumie treningowym
Następnie zaatakował 195 cm, skacząc
za drugim razem Atak na rekord

ZSRR powiódł się już przy pierwszej
próbie. Trzy skoki na wysokości dwu

metrów nie udały się przede wszyst-
kim ze względu na katastrofalny stan

skoczni.

Lepsze wyniki, niż zwycięzcy w War

szawie osiągnęły jeszcze Ganeker w

skoku wzwyż, Wasiliewa w skoku w
. . .. . < , r.. i i dorenki.

dal, Ozohn w skoku o tyczce, bido-
_ _

renko w biegu na 1500 m. j ZAWODZĄ NASZE ASY

Wyniki w rzutach były słabsze niż Bieg n " 5 km n,in ?ł bez historii. Wa

w stolicy ze względu na przeciwny nin 1 P€, P° W «f PTM* cały
wiatr. Na wyróżnienie z polskich za-

czas " Kiclas tak samo J0k * Warszawie

wodników zasługuje młody lubliniak wytrzymał tempo do 2 km. Przykrą „nie
Kuśmirek. , sP°dzankę" sprawił Boniecki, który

Zawody rozpoczęto defiladą, ode- 0si96nął zaledwie 16:16,0.
graniem hymnów, powitaniami. W Sztafeta "wedzka, która była przewi-

W biegu na 1.500 ni, który odbył się
zaraz po biegu 800 m, ze strony radzie-

ckiej wzięli udzieł Sidorenko i najlepszy
długodystansowiec radziecki Kazancew

oraz jedyny reprezentant wybrzeża Ku-

bera. Kubera wytrzymał zaledwie do

800 m. Kazancew nie był groźny dla

dobrze dysponowanego w tym dniu Si-

80 m płepkl: Pestkówna 14,1. >

. Dysk: .1 . Dumbadze 47,84;) 2..; Tóczonowa

40,17; 3. Dobrzańska 35,82.
W. dal: 1. WasilieWa 5,43; 2. Czudlna

3,38;' 3. Nowa ko wa 5,18; 4. Gembolisów

na 5,00.
Wzwyi: 1. Ganeker 160; 2. Wiśniewska

145. •

Sztafeta 4 X ,M Paó: 1. ZSRR — 50,2;
1. Polska 52,00.

Program Olimpiady

imieniu Tow. Przyjaźni Polsko-Radz.

przemawiał wojew. Gdański, inż, Zra-

łek, odpowiedział kierownik ekspedy-

dziana w programie, nie odbyła si{u Za-

wodnicy radzieccy byli niedysponowani.
(Sanadze jest przeziębiony po startach

na Po !
skę

Czechosłowacki Związek Bok-

serski nadesłał już skład swej dru-

żyny na mecz z Polską w dniu 7

listopada: Majdloch, Mosley, Mati-

cka, Petzina, Torma, Prihoda, Ra-

demacher, Livansky.

W składzie tym Jest 5-ciu olim-

pijczyków, a więc: Torma, MaJ-

dłoch, Petrina, Prihoda i Radema- .

cher. ||

cji radzieckiej Wasiliew. Wciągnięcia i w ^szawie)

flag narodowych na maszty dokonali SAMOTNY TYCZKAR2

Dumbadze i Pugaczewski z zespołu W skoku o tyczce Ozolln skakał

radzieckiego oraz Nowakowa i Ło-

mowski z drużyny polskiej,
PRZEZ PŁOTKI

samotnie. Jedyny jego rywal Ma-

łecki skakał wyjątkowo słabo. Po-

lak z trudem dal sobie radę z wy-

COMM
ĘMJ fiBBWt®

MOSKWA, (Obsł. wŁ) — CDKA do-

stało się wreszcie do linaln gier o

puchar ZSRR, bijąc w powtórzonym
meczu Dynamo 1:0 (1:0). Pierwszy
mecz obu tych drużyn, mimo, półgo-

dzinnej dogrywki zakończy! się bez-

bramkowo.

Do drugiego spotkania oba zespół;

wystąpiły w składach identycznych
jak w poprzednim meczu, a gra była
iak samo jak poprzednio wyrównana

Jedyna bramka dnia padła tuż

przed przerwą, z ««tu karnego.
I Mecz finałowy między CDKA i

Spartakiem odbędzie się w Moskwie

w najbliższą n edzlclą, 24 bm. na sta-

dionie Dynamo.

•MG*MSB
Jmmimrxtg

CSKmR.€'.tska

PZB zaprepoaował Zwiijzkowi CSR

nowy term!, rozegracja r.w«»łow«go ana7<omłci p?,„,aci/ amerykańscy PM (* lewej) l Ford. Ford jest
spotkania juniorów Polaka — W R i '

... ._
«^ jn,nni<t»m. _

SBJL.

W &ła 16 tfrudri& w Wmis'

, Zawody rozpoczęto biegiem przez sokością 3.60 . Ozolln próbował przejść
płetki w konkurencji mężczyzn. Star-;Przez 4

-
10

co mu Blę Jednak nie

towali jedynie zawodnicy radzieccy, "dało. Łomowski tym razem nic nie

bez mistrza ZSRR Bułańczyka. Ło- zapowiadał, rzucił 15.31.

niew i Stepanczonow przechodzili bar j Panie zadowoliły się wynikami po

dzo ładnie płotki, ale osiągnęli dość, dobnymi do warszawskich. Dumba-

słabe czasy.

W konkurencji kobiecej na 80 m zwy

w Helsinkach

ma być sgcrśsonir

Sportowy tygodnik szwedzki „Id-
róttsbladet" podaje wywiad z priO'
wodnlciącym KomHetu Organizacyjne-
go XV Igrzysk Olimpijskich, które od-

będą się w 1952 roku w Helsinkach.
Z wywłada tego Wynika, że Komitet

Organizacyjny uważa za konieczno:

a) skretllć z programu kilka konku-

rencji, np. niektórych konkuroncjl szor-

mlarcźych, konkurencji kobiecych I

ewaoŁ glmnastykli
b) rozgrywanie olimpijskich zawodów

piłkarskich na Innych terenach. Jedynie
półfinały, finały I rozgrywka o trzecio
I czwarte miejsce miałyby się odbyć

Helsinkach.

Przebudowa stadionu olimpijskiego
rozpoczęła się przed kilku dniami. Bę-
dzie on powiększony. Do tej pory mógł
pomieścić 54.000 widzów, a na Igrzy-
skach pomlośel 70.000. liczbę startują-
cych ocenia się na 8.000 zawodników.

Planuje się w Helsinkach budowę 5

do 4 nowych hoteli. DzIehnlkBrze za.

kwaterowani będę w Domu Akademic-
kim po dwóch « Jednym pokolu.

(St. Z .)

Z ostatniej chwili

.M if itcijifc

nie slariuje

eekordMkM świata w. mirta* na W m «t* dowolnym, — CSJ,

dze już w pierwszyiń rzucie osią-
gnęła odległość która zapewniła jej
zwycięstwo. Rywalki jej podobnie
jak najlepsza dyskobolka Świata o-

siągnęły wyniki słabsze niż w War-

szawie. To samo było i w oszczepie
kobiet. Czudlna pierwsze rzuty mia-

ła nie wiele lepsze niż 40 m zdawa-

ło się, że Polki zagrożą jej, tymcza-
sem uważały one widocznie za sto-, ___ , ,

sowne zachować tę samą odległość W® V» rOCICIWlU i!

od mistrzyni, co w stolicy. Pierwsze I

rzuty Stachowiczówny l Sinoradz-1 Adamczyk prawdopodobnie
kiej były kompromitują co słabe, nic będzie startował we Wrocła
Oszczep z trudem lądował poza gra- wiu z powodu kontuzji. Władze
nicą 30 m dopiero w ostatnich rzu- PZLA w związku Z tym zasta-
tach Polki podciągnęły się. j nawiają się, czy warto we Wroc

W skoku wzwyż Ganeker zach?- ławiu urządzać dziesięciobój.
eona rekordem Iliasowa zawzięcie Ponieważ dziesięciobój o mi-
atalcowała wysokość 163 cm nieste- strzostwo Polski, który miał od-
ty nie udało się i mistrzyni Zwiąż- być się w Warszawie 15 i 16
ku Radzieckiego zajęła pierwsze. bm., został przełożony do Wroc
miejsce z wynikiem 160. W skoku }awia należy się spodziewać, że

w dal Wasiliewa już pierwszym sko-

kiem zapewniła sobie zwycięstwo.
Również w pierwszej kolejce 5.18

skoczyła Nowakowa, Czudlna po-

prawiała Mię siała okacsąc w graai-Mis,

mimo wszystko dziesięciobój
odbędzie się. W innym bowiem
wypadku Polska nie miałaby w!
tym roku mistrza w dziesięcłę?
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Su. 2 PRZEGLĄD SPORTOWY

cław punktem
występu ekipy lekkoatletów Z S R R

Czy Adamczyk nadąży
za Wolkowem i Kuźniecowem?

takie laury i porażki
przypadły naszym sportowcom

w styczniu i lutym 1948

Wypompowany Norweg z oznakami Poza 10-bojem najwięcej emocji
największego wysiłku parł do przo- dostarczyć winny sztafeta 4x 100 m

diŁ Udało mu się zdobyć przewagę, i bieg 200 m mężczyzn. We Wrocła-

Wygrał mistrzostwo Europy z wyni- wiu ma pobiec najlepszy specjalista towców Polski W r. 1948, postara-
kiem 6987 pkt. przed Kuźniecowem tej konkurencji w Polsce, Lipski. !

my się, W myśl zapowiedzi, zrobić

ZANIM nasi Czytelnicy przy-

stąpią do. układania' 'swych
list dziesięciu najlepszych spor-

dziej emocjonująco
nia wrocławska pozwoli zapewne na

osiągnięcie wyników lepszych niż by-
ły w Warszawę i Gdańsku. Prócz te-

go program zawodów wrocławskich

jest bardziej ciekawy, niż poprzed-
nich.

6930 pkt. Program zawodów wrocławskich: krótki przegląd ważniejszych wy-

Wołkow i Kuźniecow są wieloboi- sobota 23.10 .

— 10-bój (100 m, w dal, darzeń sportowych w bież. roku,
co umożliwi przypomnienie sobie

zasygnalizował Zagórskiego, któ-

ry znokautował Janiaka. Sezon

bokserski w pełni. Hokeiści wy-

jeżdżają do Czechosłowacji, gdzie
wygrywają mecz sparringowy z

Mor. Ostrawą 9:6. W Zakopanem
ostatnia . odprawa narciarzy na

Olimpiadę. Dalsze .mecze hokei-
Trzeci start lekkoatletów radziec-> Okrasą imprezy ; będzie 10-bój, w

kich w Polsce zapowiada się najbar- którym Wołkow i Kuźniecow, dosko -

, , . ,nn > inn 1500 m—"- - - s^MVfc."
*

8ię wynikiem tegorocznym 7229, Kui-! Ich silne punkty, to biegi i skoki, mężczyzn, 100 m, 80 m pŁ, w dal i | już zatrzeć W^pamięd.^
^

niecow iuż parę razy osiągał ponad ' Adamczyk walcząc w tych konkuren oszczep kobiet. Zaczynamy więc od Nowego Ko

7000 puLktów. Kuźniecow startował cjach z rywalami ma możność pod- Niedziela 24.10 .

- 10-bój (110 m ku 1948. Hokeiści na icrizie prze-

w roku 1946 na mistrzostwach Euro- j ciągnąć swe wyniki, pŁ, dysk, tyczka, oszczep, 1500 m), chodzili ostatnie galopy^ przed
py w Oslo. Zajął wiedy 2-gie miej- 1 Polak ma szanse pobić swój rekord 200 m, 800 m. 400 m pł., 3000^ m z wyjazdem na Igrzyska OlimpiJ-
sce za Norwegiem, Holmvangiem po życiowy. Ma możność ustanowić go

Z

Rozeszła się pogłoska jakoby Ślą-
ski Okręgowy Związek' Bokserski

„wykupił" w Zebrzydowicach na-

szych bokserów, powracających z

Budapesztu. Plotka ta jest pozba-
wiona wszelkich podstaw. Ekspedy-
cja, jadąc na Węgry, uprzedzała na

dworcu w Zebrzydowicach, że za

kilka dni nadejdą dla mej pieniądze
z PZB na drogę powrotną. Tak się
też stało. 30.000 zł nadeszło do

Urzędu Celnego w Zebrzydowicach,
który niezwykle uprzejmie podjął
Bię roli inkasenta. Pieniądze nade-

słał SI. OZB, na telefoniczną pro-

śbę PZB.

Nawet gdyby pieniądze na bilety
na czas nie nadeszły, to nie było
mowy o żadnym „wykupieniu",
gdyż kierownictwo miało dostatecz-

ny zapas własnej gotówki.

| dramatycznej walce. Kuźniecow po' na bardzo dobrym poziomie. Bo. .w
' 9-ciu konkurencjach prowadził w ogól walce z dobrymi przeciwnikami bę-

SHeeo -nej punktacji. -Walka o tytuł rozegra- dzie miał doping wrocławskiej, włas-

ła się w ostatniej konkurencji —

ne

j widowni.

1500 m. Obaj rywale biegli w jednej Kandydat na wicemistrza Polski,
serii. Pilnowali się też początkowo Kuźmicki nie nawiąże walki z czoło-

bardzo pieczołowicie. Zmęczony sko- wą trójką. Dzieli go od niej wielka

kami o tyczce Kuźniecow nie wytrzy różnica, taka sama, jak od reszty ry-

mał jednak tempa Holmvanga. Zaczął wali, wśród których brak jest praw-

przeszk., 4 z 100 n mężczyzn i 200 m skie do St. Moritz. Bokserski

4 x 100 m, wzwyż i dysk kobiet. '
mecz Warszawa —7 Poznań 10:8

Piłkarze ręczni ZSRR
Odnoszę sukcesy we Wrocławiu

zostawać w tyle. By utrzymać się na dziwych wieloboistów.

i pierwszym miejscu nie wolno mu by-
ło mieć czas gorszy od Norwega, niż

10 sek..

Obaj lOrboiści gonili resztkami sił.

6:4 i klęska z AC Stadion 2:14.

Hokeiści na turnieju w; Lozannie

przegrywają z Montchoisie 6:5,
przegrywają z"Anglią 4:10. Naj-
lepszy był Przeździecki \sr bram-

ce i Skarżyński 28 stycznia bo-

kserzy polscy pod nazwą Waisza.

wa stoczyli mecz z repr. Buda-

pesztu. ,Wygrali Węgrzy 10:6.

Punkty dla nas zdobyli Bazarnik,
Rademacher i Szymura. Koszyka-
rze przegrali z Budapesztem
24:55 (12:18). Drugi mecz bo-

kserski Warszawa — Budapeszt
zakończył się remisowo 8:8. Pun-

kty zdobyli: Kamiński, Chychła,
Szymura i Klimecki(pol -re-

DOPIERO W CZERWCU

MISTRZOSTWA EUROPY
cłier po 2.

2 lutego

Zarząd PZB nie przyjql do wiadomości

rezygnacji p. Kazimierza Derdy ze stano,
wiska kapitana związkowego i. zaprosił
go na posiedzenie, na którym ma złożyć
wyiaśnienia. Posiedzenie odbędzie się
w czwartek w dniu 21 bm.

Si
^ Po- spotkaniach bokserskich 'ołtat-

węgierskiego trenera
Tt&ner węgierski Riff, który od stycz-

nia roku przyszłego ma podpisać z PZPN

kontiakt, przebywa obecnie w Warsza-

wie, gdzie przeprowadził w środę tre-

n
:

ng pokazowy z piłkarzami A-kias0we90

Sarnoiządówca.
Na 'lybunis zebrała się mała gars'ka

naszych trenerów krajowych z Forysiem,
Koncewiczem i Szczepaniakiem na czele,
a na boisku, obok Węgra, urzędował
Wacek Kuchar w roli tłumacza.

Węgier nie miał wdzięcznego pola do

popisu, nie mógł zająć się pokazeniem

Zapowiedź startu najlepszych siat- reprezentacja Łodzi 3:0 (15:2, 15:4,
karzy i koszykarzy radzieckich zwa- . 15:2)-; zawodniczki radzieckie górowa
biła do Hali Ludowej ok. 10 tys. wi- ły nad Polkami doskonałą techniką,.' . .. . T,„»„_.„
dzów. . , iriespotykaną na bakach polAich

^ ^^^
* *aóemą.

Zawody poprzedziło odegranie hym-
0182

doskonałymi ścięciami. W^dru-

Mictrsostwa bokserskie Europy ! narodowych oraz wręczenie ucze- | zwycięskiej późniły.się: Snur- ,

odbeda się w przyszłym ROKU W! ^ikom pamiątkowej odznaki spor- HTM» »
KO

*
Ł ° WA;7J*^* ^j

Oslo i zaczną si? 14 czerwca. Do- towe > WZO. Sportowców radzieckich »
b ? D "fM' 7:5 > Pogrywają Z USA 4:23. Na-

tychczas wszystkie mistrzostwa Eu- P^ywtał w imieniu miasta i społe-1 *** * ' " J"TM*' 1 °*T • stępne mecze: wygrana z Włocha-

ropy odbywały się w maju. Jak na-
= 2eństwa

wrocławskiego prezydent ~ iwrociawj JW 1».*,
^^

przegrane z Anglią 2:7,
leży się domyślać, w Oslo nie ma ód- miasta ob

- Kupczyński. W odpowiedzi fu I CSR 1:13, Kanadą 0:15, Szwecją
powiedli ej hali bokserskiej i przy- przedstawiciel drużyny radzieckiej " ""TM

otwarcie Olimpiady
St. Moritz. Polacy

w hokeju z Austrią

puszczalnie termin mistrzostw jest Podziękował organizatorom za serde-

odłożony tak aby zawody mogły się
czne

Przyjęcie.
odbyć na świeżym powietrzu. Siatkówka żeńska: „Lokomotiv" —

sowf odział
w

Na tle doskonałej drużyny radziec- ,

-

. ,-

kiej zespół AZS-u wypadł bardzo do-' 2:13 > Szwajcarią 0:14.
brze Zawodnie* radzieccy orzewyi- 7 lokatę na 9 WMrtndmw tur

1 PT7a " T
- nieju, stosunek br. 29:57. Zawiódłszali Polaków wyraźnie, szczególnie w ^J") •

St. Marusarz w skokach, który
W in-

W najbliższą niedzielę, 24 bm. odbę-
dzie się w Warszawie wielki ul czn/ bieg

wysokich arkanów gry z tej prostej przy- j „Robotnika", kióry jest największą tego
czyny, że musiał zaczynać prace od kar- | lodzajj in orezą w kraju
dynalnych zasad piłki nożnej — stopingu, ! Do chwili obecnej napłynęły iuż setki

podenia czy główki.
W tych warunkach trudno jest wydać

jakąś konkretną opinię. Można tylko
stwierdzić, że Węgier zna swój fach do-
brze i że jego mocnym punktem jest
szkolenie bramkarzy. Riff potrafi nie tyl-
ko opowiadać, jak ma wygladać strzał.

zglcs2cri zarówno zawodników rias

rzyszonych, jak C/lonków towarzystw spor-

towych. Cała niemal Polska przysyła
swych, reprezentantów na niedzisłpy bieg,

i a najbardziej pocieszającym objawem
; jest duży udział zawodników z wiejskich
! zespołów sportowych.

ławlania talentów i do prawdziwego «ma-

towienia sportu. -

,

Start biegu nastąpi b godz. 10-eJ.' Zwy-
cięzcy otrzymają-nagrody w ~ przerwie me-

czu ligowego ZZK — Legia na stadioive

W. P.

trzecim secie gra stała sa bardzo wy

sokim poziomie. Najlepszym' zawodni-

kiem drużyny polskiej był Antczak.

W drużynie radzieckiej najlepszymi
byli Rewa 2 Jakuszew.

W koszykówce męskiej reprezenta-

cja ZSRR pokonała- repr. Poznania

zajął dopiero 27 miejsce,
nych konkurencjach nie odegra-
liśmy również żadnej roli. Po

olimpiadzie : narciarze biorą udział

w międzynarodowych zawodach

w Spindlerowym Młynie, gdzie D.

54:31 (31:12). Spotkanie dostarczyłoKrzeptowski zdobywa TL nufijsce
widzom wiele emocji. Zawodnicy ra- h* kombinacji,^^ ą, Tajner 1-sze w

dzieccy górowali nad Polakami dosko skokach' do kombinacjL W sko-

,ąłe
:

; umle^jrfiwTJeżj^.j .trzellć. Zatrudnione j-; ^tt^j» . ^«Ifiaitnie-
niej1 niedzieli, na czele w dalszym ciągu Przez .n!eg^_bramtofZ»Samorzt.clowe«. miał ~ wjt^liwie, ciekawa^ tym .ciejtawsza^ ta-ni»

utrzymuje się Zjednoczenie, które w ć-iu

spotkaniach zdobyło 11 punktów
^U W najbiiższą niedzielę na starcie

4 biegu imienia Janusza Kusoclńskiego,
sianie mistrz Polski w maratonie. Osiński
z HKS-u.

-j^- W najbliższą niedzielę rozegrane zo-

stanie na Pomorzu tylko jedno spotka-
nie piłkarskie o mistrzostwo Pomorza,
pomiędzy Chojniczanką i Polonią.

-JU W najbliższą niedzielę walczą o mi-
strzostwo drużynowe: w Bydgoszczy Brda
z Gryfem; — w Toruniu Pomorzanin z'Le-

gią, a w Inowrocławiu najciekawsze spo-

tkanie, Zjednoczenie — ZZK.

IEGIA GROMI BttDę 14:2

W Chełmży rozegrano ostatnio spotka-
nie bokserskie o mistrzostwo Pomorza

pomiędzy bydgoską Brdą a miejscową Le-

gią, zakończone zwycięstwem miejscowych
14:2. Jedyne punkty dla gości zdobył
w lekkiej Piotrowski.

Wyniki techniczne (na pierwszym miej-
scu ZZK Brda): W muszej Woźniań prze-

grał z Sylwestrem. Jarosławski w kogu-
ciej musiał uznać wyższość Szatkowskie-

go. Łucka przegrał z Radkiem w wadze

piórkowej, Piotrowski w lekkiej zdobył
Jedyne dwa punkty dla swej drużyny w

walce z Serockim. W półiredniej Żabiń-
ski przegrał z Daniłowiczem przez t. k . o .

W podobny sposób oddał dalsze punkty
w średniej Palińskiemu — Budzyński.
Radke przegrał w półciężkiej z Bartosłń-
skim. a w ciężkiej z powodu braku prze-

ciwnika, Ćwikliński zdobył dla Legii, punk-
tyw.o. (ZW)

ciężką robotę przy obronie precyzyjnych'
'TSómb* Brtych'~riib" r§2"ż dużego kąta?
| Co będzie dalej zobaczymy.

! „NOC SPORTOWCA"

Noc Sportowca — to nazwa artystycz-

nej imprezy, zorganizowanej przez Fran-
cuski Komisariat dla Spraw Sportu i Mło-

dzieży, jaka odbyła się w Welodromie
I Zimowym w Paryżu na dochód akcji Po-

mocy Dzieciom Narodów Zjednoczonych.
Wzięli w niej udział: Marcel Cerdan,
Gino Bartali, wszystkie asy kierownicy,
koła i ringu, narciarze Creiiler, Couttet,
pływak Dany, dyskobo'ka Ostermayer,
Hansennś, wielu innych i... pierwszy zwy-

cięsca Tour de France z r. 1903 Maurice

Garin, kióry ma dziś 73 lat," a prasie
oświadcza: ,,\Vbrsw temu co się pisze
i mówi o T^ur de France, bieg ten wart

jest 10 lat życia, tzn. po Ijażdym biegu
czułem się o 10 lat młodszy, lub każdy
bieg dawał mi gwarancję zdrowia na ty.
leż lat".

Noc Sportowa zakończyła się pełnym
sukcesem kasowvm I artystycznym. Suk-

cesów sportowych riie było, bo mistrzo-
wie śpiewali, tańczyli I opowiadali ka-

wały —

wyczynem było tytko otrzymanie
biletu na tę imprezę (Ach ).

SKRA — GWARDIA

Mecz o drużynowe mistrzostwo Skra —

Gwardia odbędzie slą w niedziele o go-

dzinie 12-ej w sali Skry (Wawelska 5V

Z ciekawszych spotkań należy wym'enić:
Tomczyński — Kwaśniewski, Komuda —

Janiszewski.

startują" cjwaj' naśl najlepsi długoóyś-sn-
^

'śowcy " Kielas"'^""fconfecT?!'.'''SfśKse* s^ Z3-"
tem otwarte dla każdego i być może, że

niedzielny wyścig odkryje nowe talenty,
których tak potrzebujemy właśnie w .bie-

gach długich,
i Inicjcływa ..Robotnika" Jest tym bar

dz'ej pożyteczna, że jego doroczny bieg
grupuje srs'okie masy zawodników z ca-'

'e.jo kiaiL : ze wszystkich ośrodków, a

1 taka 'impreza jest zawsze okazją do wy-

Kio podobał się
Ikierou/nikowi

tt .fwsł wsfS tcm'.ast

W przejeździe do Gdańska zatrzy-
mała się w Bydgoszczy kilkudziesię-

nałym zgraniem, kondycją i celnymi
strzałami, w których specjalnie -celo-

wał Korkija — zdobywca 24-ch punk-
tów. W drużynie polskie] wyróżnił się
Grzechowiak — zdobywca największej
ilości pkt. — 15.- Zespół ra-

dziecki zmienił po przerwie całą,
piątkę?

kach otwartych St; Marusarz był
5. Wyprzedziło go tylko 4 Norwe-

gów. Tajrier był 11/ Krzeptowski
13.

23 luty dał nam mistrzów Pol-

ski w narciarstwie , "łyżwiarstwie
i siatce męskiej. W narciarstwie

i b^ zjazdowy , wygrał Ćiaptak,

REKORDY ŚWIATA
W PŁYWANUJ

AMSTERDAM. (Obsł. wł.) — P!v

wak, holederski Bonte pobił dwa re-

kordy świata w pływaniu stylem kia'

' W koszykówce-żeńskiej MAI (Mos- ' slalom J. Marusarz. Osiemnastkę
kwa) pokonał reprezentację Łodzi Dziedzic, kombinatję norweską
62:8 (36:6). Zawodniczki radzieckie

D
- Krzeptowski, skoki otwarte St.

cio osobowa ekipa sportowców ra- ] przewyższały Polki pod każdym wzglę Marusarz, bieg zjazdowy pań —

dzicckich i polskich. U granic miasta dem. W drużynie zwycięskiej wyróż- Bujak, slalom pań — Kodelska.

powitali gości przedstawiciele władz niły się Maks?
mowa i Kozłowa. Wśród Mistrzem Polski w siatce męż-

państwowych, samorządowych, woj- j Polek najlepszymi były Gruszczyńska
cz yzn został AZS Wrocław. "W łyż

ska, partii politycznych, WUKF i i i Paprotówna. Najwięcej punktów, dla wiarstwie tytuły zdobyli ,w. kon-

„Służby Polsce", z wicewoj. mgr. Trze i MAI zdobyły Zarkowskaja i Moisieje- kurencji pań -^ Kalbarczykowa,
bińskim, gen. dyw. Polturzyckim i pre

1
wa—po10,• dla Łodzi Paprotów-

w

konkurencji panów — Kalbar-

, zydentem miasta Twardzickim na cze-

• le. Z kolei podejmowano gości w Ro-

botniczym Domu Kultury, Sportowcy j
radzieccy i polscy oraz przedstawi- j
ciele władz pomorskich spędzili w se

r

j

na—4.

W

licznych przemówieniach
'

podkreślane
pogłębiającą się stale przyjaźń polsko-

: radziecką.
Kierownik ekipy radzieckiej, Wasi-

i liew, zapytany co sądzi o polskiej lek

koatletyce, oświadczył, że sport pol-
ski ma dużo młodych i obiecujących
talentów, a za najlepszych uważa Ło-

mowskiego, Morończyka oraz sprinte-
rewanżowy mecz z Anglią. Angielski rów Kiszkę. Lipskiego i Rutkowskiego.
Związek Bokserski ogłosił już skład Sport radziecki, zadaniem Wasilie-

swej reprezentacji (od muszej do cięż wa, osiąga imponujące wyniki, przede
kiei): Marshall, Morrison, Brander, wszystkim dzięki swej masowości. W

Cooper, Andrews, Agland, J. Allsopp Związku Radzieckim sport jest pow-

i I. Allsopp, szechny, uprawiają go wszyscy.

sycznym, uzyskując na dystansie 400 decznei atmosferze k'lka godzin,
m czas 5:40.2, a na 500m — 7:10?

Poprzednie rekordy należały «?•

Niemca Heina i wynosiły! na 400 n -

5:43,8, a na 500 m
— 7:13.

REWANŻ SZWECJA — ANGLIA

SZTOKHOLM (obsł. wł.) . Reprezen
tacja bokserska Szwecji rozegra w

dniu 5 listopada międzypaństwowy

STARY ZNAJOMY NA RINGU

RZYM, (Obsł. wł.) — Nardecchia,
zawodowy ,bokser włoski wagi muszej,
który przei wojną był kilkakrotnym
reprezentantem Włoch i spotkał się
trzykrotnie z Polakami, bijąc JasiA-

czyk.

Apetyty Ameryki
ńu Olimpiadę
w 1956 ro&u

LOZANNA. (Obsł. wł.) — Kancelaria

Międzynarodowego • Komitetu > Olłmpijskie-
skiego, remisując z Rotholcem i prae-

90 °9 ,osi,a mia s'. które ubiegają
się o powierzenie Im organizacji Igrzysk
w 1954 roku.

Do chwili obecnej zgłoszono pięć kan-

dydatur: Detroit, Chicago, San Francisco,
Buenos Aires i Mexico City.

Ostateczna decyzja zapadnie w roku

przyszłym I do czerwca jest jeszcze cza*

na zgłaszanie kandydatur. , ,

grywając z Lendzinem, wystąpi w naj
bliższą niedzielę w Paryżu w walce z

Francuzem Fernandezem. Nardecchia

walczy teraz w'kategorii koguciej.

DZIWACZNY WTiCIO

W Avignon (Francja) zorganizowano bieg
kolarski dla ...mających ponad 80 lał. Na
mecie stanęło 14 rzeikjch staruszków.

Mimo, iż trasa miała również ponad 80 km

zwycięzca „żółta koszulka" miał lat 82

i przybył na metę o godzinę wczeSniej
niż przewidywano (Ach.).

MISTRZOSTWA EUROPY W lEKKOATUTYCI

Najbliiszo mistrzostwa^ Europy w lekko-

sierpnia w 1950 roku w Brukseli" w itadlo-
nie Heysel. Belgowie rozpoczęli Jut przy-
gotowania organizacyjne.

Stanisław Kabitla

SKOŃCZYŁ się sezon międzypań- !

rtwowych spotkań piłkarskich i I

trzeba by właściwie -pisać o tym, że .

„progresja" strzelonych bramek przez

reprezentacje Polski na własnym tere-
'

nie jest „zanikająca": 3 z Czeolio=łowa- ,

cjg, 2 z- \Tęgrami i 1 z Finlandią. !

O bramkach, zdobytych na obcych bo- j
iskaeh lepiej nie mówić, bo wtedy
przypomną się nam nie tylko czyste
«konta" w Kopenhadze i w Budapesz-
cie, ale również te fatalne ósemki.'

NOWOCZESNE AMAZONKI

Sport ^v-yczj-noivy — zwłaszcza w nie-

tarych dyscyplinach byl dotąd domeną J

w. płci brzydkiej.. Lekkoatletyka, te- j
:

s, pły\*anie, piłka ręczna oto niewie-1

gałęzi, w który cli kobiety miały „coś" |
o powiedzenia. To «coś". Konopacka,

WajsónTia, Kwaśniewska, Jędrzejowska,
gattmkowo należało do najprzedniej-
szych.

\Tvszla już natomiast z mody. ama*

•onka, a na jej miejscu pojawiła się —-

a$odnie 1 duchem czasu — kobieta

ujarzmiająca (jeśli kogoś razi ten ter-

min, to: kierująca) sił; iluś tam koni

w motorze samochodu. I jedna jedyna j
kobieta, startująca w „raidzie po ziemi I

krakowskiej", rozgrywanym w ub. so-

botę i niedzielę na trasie: Kraków —

Bochnia — Tarnów — Pilzno — Jasło
— Gorlice —N. Sącz — Limanowa —

Mszana D. — Zaryte — Skomielnia —

N. Targ — Zakopane i spowrotein do

Krakowa — pokonała 14 mężczyzn, w

tym rodzonego ojca i zdobyła I-sze

miejsce w ogólnej klasyfikacji! Na nic

zdały się po mistrzowsku zdane próby
szybkości, rrywu i hamowania oraz za-

miany koła przez kierowców tej klasy
co Kamski, Postawka, inż. Kubicki i in.
—

p. Danuta CYTLING, — bo takijk
jest nazwisko zwyciężczyni — jechała
świetnie na swej „Skodzie**, przestrze-

gając ściśle wyznaczonej średniej prze-

ciętnej. Nie ustąpiła w próbach tech-

nicznych. n pokonała wszystkich w pró-
bie usuwania umyślnie spowodowanego
defektu silnika. Intuicja kobiecą wie.

diiooa odnalazła i usunęła ten „roz<

inyślny" defekt w ciągu 1 min. 56 sek., gramem, dokonali „obrządku" piecze-
podczas gdy dr Suszkiewicz stracił na nia ziemniaków i... smażenia kiełbasy
tę operację aż 8 cennych minut. , -Raid na ..zaimprowizowanym rożnie",
po ziemi krakowskiej" zakończył się KQBIEXy MASZERUJĄ
więc olbrzymią niespodzianką, tj. zwy-

cięstwem jedynej startującej kobiety, j Niedzielny deszcz nie odstraszył i nie

i przeszkodził w ujawnieniu doskonałej
NA KOLE ZA MĘŻEM [formy drużynom żeńskim, uczestniczą.

'

cym w marszach jesiennych. Drużyny
Niespodzianką był również udział ko- studium WF, młodych harcerek, gunna-

biet w zawodach kolarskicli, zorgsnizo* zistek i licealistek były gorąco okls&ki»

wanych przez KOZKol na skończenie ,vane m mecie< ^jeie juniorek 1^0^- .

sezonu. Wśród startujących niewiast *kich klubów sportowych, wśród nich

znalazły się aż 3 małżonki znanych ko- .drużyna ZKS Krowodża zajęła pierwsze
krzy krakowskich: Krakowa, Wanrlsro-^miejsce, imponując nie tylko świetnym
wa i Kruczkowska- Ta ostatnia wstąpiła : wyrkiem, ale także wspaniałą postawą
w ślady męża, zdobywającego sobie *;} kondycją.
reguły mało zaszczytny przydomek j W ogóle krakowskie kluby sportowe
.. czerwonej latarni wyścigu". Jeśli am- episiły się dzielnie w majrezach jesień-1
bitna żona czyniła mu z tej racji kiedyś ' nj-ch; odwieczna rywalizacja Cracovii '

wymówki, to obecnie zaniecha ich z pe-' j Wisły zdopingowała drużyny marszo-'

wnością, gdyż w rozegranym M 5 km w do niesłychanie ambitnej walki na'

biegu kolarskim przyszła właśnie»- o- trasie marszów jesiennych. Jej wyni-'
stasiia! Wysięk startujących kobiet za- kiem było zdobycie -

przez drużynę Wij
sługuje jednak na szczególne podkreśle- sły pierwszego miejsca na dystansie 10'

nie, gdyż w niedzielę —

po cudnej po- km, podczas gdy młodziki Cracovii tri-

godzić przez cały ub. tydzień — „si«- umfowały^na dfat. 5 km.

piło" bez przerwy i warunki terenowe SOK-iści, Ltórjcli celność mieUlmy
były ciężkie. Mimo deszczu i błota ko- niedawno możność podziwiać w zawo-

larze „uparli się" jednak i nie tylko ro. dach strzeleckich, okazali się również

zegrali przewidziane programem 4 koo- 1
świetnymi piechuMimi, a ich oddział ło.

-kurencje, ale również, zgodnie z -ro -tny zwydęiył w punkcie start, nr 8, uzy

skując najlepszy czas dnia. W tym sa-

mym punkcie startowym juniorzy Dęb-
skiego, zdobyli pierwsze miejsce w tej
konkurencji, podobnie jak zwycięzcy
ich koledzy w innych punktach starto-

wych mając do pokonania ciężki na Au

tek deszczu teren. -

DESZCZ I TENIS

Juniorom walczącym o mistrzostwo o-

kręgu w tenisie przeszkodził deszcz

niedzielny. Tak już jest zawsze w Kra-

kowie, że zawody tenisowe... sprowadza-
ją deszcz. Swojego czasu doradzałem

rolnikom, skarżącym się na posuchę, by
zwrócili aię do Związku Tenisowego
o zorganizowanie zawodów. Skutek w!

takich wypadkach bywa piorunujący!
Gdy tylko pojawią się afisze

:
— lunie

jak z cebra. Teraz wprawdzie wytrzy.
mało przez czwartek, piątek i sobotę,
nie w niedzielę jesienny kapuśniaczek
ustal tylko w godzinach, gdy drużyny
marszowe były na trasie marszów je.
siennych.

Zawody tenisowe o mistrzostwo Okrę
gu dokończono w poniedziałek. Zawody
te były ciekawe i nie tylko ae względu
na '„bezpłatność" imprezy zgromadziły!
znacznie" więcej widzów, aniłeli turniej i

«oiortw • miatrz. Okrfgu. Je<li : j*.!

wiem seniorzy zupełnie odpowiadali tej
nazwie i każda niemal dwójką singlis-
tów chlubiła się ram; 80 latek, to' na

turnieju juniorów przyjemnie było pa-

trzeć na sumę 30 lat, rozłożoną równo-

miernie po obu stronach siatki. Turniej
wygrał rutynowany choć młody jeszcze
zawodnik Cracovii, Christ, , leez obaj
częstochowianie: Misiak i Woźnica dali

się poznać z jat najlepszej strony, uja-
wniając i „zmysł doublowy" w finało-

wym spotkaniu przeciw porze Krakusa:

Fiedko i Stempowski. Woźnica, grający
rakietą, pamiętając; eeasy króla Ćwiecz-

ka, przeszedł w tjrch sawodark pierwsi
swój chrzest turniejowy i dowiódł, ie

zasługuje na staranną opiekę i' rękę do-

brego trenera. .

Dobry trener przydałby się równie*

«kompletnej nowicjuszce w tym fachu*»

14-łole.tniej juniorce „Społem" Krysi Ku-

znar, która zaledwie ód kilku, tygodni
„włada rakietą" , zdradzając niepośledni
talent no i... właściwy wszystkim junio-
rom zapał. W o«óle ,turniej juniorów

wykazał, że nie jest tak źle s ''tzjr. «na-

rybkiem", jakby się to na pozór wyda-
wało i łe... trochę lepszego sprzętu i dti.

zo pracy pod rozumnym i fachoivym
kierownictwem, a tenis polski onągnie
przyzwoito wyżyny Ł.. stanie ai«s spor-

tem DODulacnnOi
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Ruszamy się, ale -

za nudo
Wielkie luki w umiejętnościach piłkarskich

P . „

Nłe Wemi 027 Jesł bardzo dobrym, do-

I hryn,. czy tylko dostatecznym. Wiem jednak już dzisiaj, że p^iada
dobry zmy. obserwacyjny. W wywiadzie, jaki znalazł si. w Exnresie

y bt°7*°r*r ielu
- P« ecleż kond

ycja był. u nas do niedaw-
aa niby fa| silną stroną?

! nie przerzuciło go na środek pomocy

a Parpana w bok". Mielibyśmy wówczas

podwójną próbę. „Zaniedbanie" tego

j eksperymentu usprawiedliwić można

jednak tym, iż wynik „wiaał na włos-

one wartość, trzeba je dobrze opano-

wać.' Raz' zauważyłem coprawda, że Par-

pan długim podaniem przerzucił piłkę
na skrzydła, ale tego rodzaju podania—
naturalnie nie stereotypowe — powinny

Rumuni stf zadowoleni
Obawiali się* że bodzie gorzej

Tak to się dziwnie złożyło,, ie na ten

tam moment «wróciliśmy nwagę w

prwdostataim numerze „Przeglądu
Sportowego" (nr -88 z 14 października)
pfose "w artykule pt. „Z taktyki pała
l sisinusem" dosłownie: I

J*> gry z ustawicznymi zmianami

potrzeba nadzwyczajnej. wytrzyma-'
łości, toteż jeśli deklamuje się u nas

ustawicznie o dobrej kondycji na-

leżało by się zastanowić, czy była

był ostoją naszego bloku defensywnego
mogło ewenS. spowodować nieprzyjem-
ne skutki.

TJT . | Niemniej jednak warto' by może kie-
W wspomnianym powyżej wywiadzie, d i pójść i na te rodMju koncepcjf,

w którym udział brał również sędzia gdyż , de/ens^,? nagz?
^

jefit dobrze.

węgierski p. Barna, znajdują sie bardzo •
„.

- j•j•
,_. . , .

5
Hyc może zresztą, ze przy odpowiednim

naszego ustawieńiu jej nastąpi poprawa. Jeśli

p. Rif w wywiadze swoim mówi, iż de-

eja nasza nie grała by z silniejszym
przeciwnikiem znacznie lepiej, niż

działo się to w Chorzowie.

cierpkie uwagi pod adresem

piłkarstwa.

ku' , toteż przerzucanie Parpana, który powtarzać się jak najczęściej.

Nowoczesny futbol to nie tylko cof-

nięcie środkowego' pomocnika na pozy-

cję środkowego obrońcy, to nie tylko
wypchnięcie bocznych pomocników do

środka i stworzenie przy ich pomocy

'wraz z łącznikami czworoboku, jak*

NIEBEZPIECZEŃSTWO IZOLACJI fensywa nasza nie' tworzy jednolitego

BUKARESZT, w października.

SPOTKANIE piłkarskiePolskąir-
Rumunia.znalazło w prasie ru-

muńskiej rzeczową i obiektywną -'oce-

nę. Gazety, które wyszły'z'druku na

kilka godzin, przed spotkaniem cho-

rzowskim, były zgodne w twierdzeniu,
iż ' jedenastka ' rumuńska' stoi' przed

trpdną przeprawą i na ogół zapowia-

skim dziennik twierdzi, iż na wyróż-
nienie zasługują' przede wszystkim
obaj stopęrzy Rittfr i Parpan, a poza

tym Radulescu, Bartha, Baeut, Ear-

mati i' Marineśću w drużynie rumuń-

skiej oraz Gracz, Cieślik, Janduda,
£3arwiński i Skromny w' drużynie pol-
skiej.

W artykule dyskusyjnym na temat

": dano wynik remisowy, przyznając jedj spotkania Polska —; Rumunia, dzien-

bazy ofensywnej. By z ustawienia tego

był odpowiedni skutek potrzeba opano

wać doskonale szereg środków technicz-

nych, które przy starej szkole nie były

nocześnie pewne .plusy:"drużynie pol'
skiej.

Wiadomość o bpzbramkowym wynj-
ku, nie wywołała, jednak zbytniego
entuzjazmu miinb, iż uważało się go

jako sukces reprezentacji rumuńskrej

nik Sportul, Popular twierdzi, że na(

ogół jęst trudno grać ną' obcym te-,

renie, a ,tym bardziej, jeżeli przeciw-
nik jest z górynastawdany na zwy-

cięstwo i. dlatego remis chorzowski

należy uważać jako «ukces, Uważa

ciała, to ma wiele słuszności. Wciąż je- j w częstym użyciu. Na myśli mamy do-

powstają zbyt
odpowiednim

Nie dziwimy się wcale Węgrom, przy- „
•• >Ł .. i,T ,

by ona równie dobra, gdyby piłka- 9wyczajonym do innego futbolu, L p!.' TM P °

*,* '-l ' ^^^^ P0J "

rse nasi nie szafowali aż nazbyt kaz na stadionie WP nie przypadł im f f»0TM*"TM j «•"« Zresztą ideał osiągnie ten

oszczędnie siłami?!" ido sntaku. Nie zdziwimy sie też zuneł- f p ° wodowac
,

k
.

ataStT ° fe ' ,e sb ^kosc zespól, który korzystać będzie zarówno
p.. , . , „• . ... „

•
,, j ,

' 1
wytrzymałość jest pierwszym warun- z przyziemnych passingów jak i długich

Ubawiamy Kię, ze wówczas okazało bv me 'J es " P° roku lub dwu przy braku i,: „ j. . . ..„ ,, ... .

. .. .. . .

- «ivazdio uy fr kiem w napadzie, to w memniejszym półgórnyćh podań. Im bardziej gra bę-

kontaktu z pierwszorzędnymi drużyna-
mi zagranicznymi dlatego też będzie-

wet mniej szybki obrońca dawał sobie przeciwnikowi przeciwdziałać,
radę dzięki dobremu ustawianiu się, na .

leżą do przeszłości. Nie wyobrażam so-

be np. takiego słynnego beka wiedeń.

się, ii siły jednak nie wystarczają. Mecz dobrych wzorów zatraci się w Polsce

s Finlandią rozegrany został przez ze-
całkowicie wyczucie dobrej i złej piłki

spół nasz lepiej, niż ostatnie spotkania
nożne

j- Dlatego też jak dawniej tak

i gdyby jeszcze piłka znalazła się dwa 1 dzisia i domagamy się bezwzględnie
lub trzy razy w siatce, entuzjazm był
by Mpewiic wielki i krytyki mniej
ostre. Ale wypadki chodzę pb ludziach. d °

PZPN-u, jeśli •

dop6inf(j „futbolowej starości", by
Nawet najlepszym drużynom zdarza nie

dołoży starań, by przyszłoroczny «:-
1

m6gł dać Bobie radę
^

dzisiejszym
się, że przy wielkiej przewadze nie zon był bardzi6 i urozmaicony. I spos|obie ^y.
osiągają odpowiedniego rezultatu. A ' W mniejszym stopniu myślimy w da-

pech taki prześladował w "niedzielę bez- ne i chwili o meczach międzypaństwo- STARY SZABLON

sprzecznie zespół polski. Nie znaczy to wych. Chcielibyśmy nawiązania do da- ^ Atak nasz operował bezwzględnie le-

naturalnie, by był on bez błędów. Jeśli wnej> dobrej tradycji sprowadzania sil- piej, niż w Chorzowie. Istniała już pe-

udało mu się rozegrać partię lepiej, niż zespołów klubowych zagranicz- \ wna ciągłość akcji, zatrudniano —

co-

Mzwyczaj to zasługa w tym w wielkim j
n >cfl- Zespoły takie znajdują się przede

1
prawda nierównomiernie — więcej

procencie słabego stosunkowo przeciw-

zwłaszczaTże spotkanie odbyłoj się na się na ogół, ie; reprezentacja rumuń-

obcym boisku, przy obcej publiczno- ska znalazła się w identycznej sy-

ści. Obawiano się ogólnie," że obrona tuacji w, jakiej, drużyna polska była
rumuńska będzie zmuszona dp kapitu-

w ub. roku w Bukareszcie. -

lacji przed impetem napadu polskie-
1 W osobnej notatce ńawiążując do

go, pocieszając się równocześnie>. ie 'brąipfy. sjtnseion^j. pnpe^. ^prdyrsM**
lotny atak rumuński potrafi strzelić go, nie uznanej przez arbitra — Spor»
równą ilość bramek dla utrzyjnan'"a tul Popular — twierdzi, że przekra-
wyniku remisowego. j czaąie ljnii połą karnego należy do

Nastroje, jakie wywołała wado- specjalności bramkarza Justina By!

Międzynarodowy sezon piłkarski ma-

my, jak się zdaje, za sobą. Nie był on

dla nas korzystny. .Szkody będą jednak
skiego Popoviteha, który był znakomi- jeszcze bardziej dotkliwe, jeśli z do-

świadczeń nie będziemy umieli wysnuć
odpowiednich konsekwencji.

T.M.

nika-

Szkoda, że mecz z Finami nie odbył
się 'przed spotkaniem rumuńskim, kto

wie'czy po takim treningu reprezenta-

bilans
Mecz x Finlandią zamknął u nas

tegoroczny międzynarodowy sezon drużynach Związku Radzieckiego, repre

piłkarski. Można więc cieszyć się z zentujące®o najwyższy poziom! Bieda

mszych osiągnięć i spokojnie je W- tylko z tym, że sezon piłkarska w ZSRR

Jąr.Sfiwać. |;jest alosunkowo krótki,, $a rozjęcywki
W tum roku nasza kariera piłkar- mistrzowskie odbywają się tam dla tej

tka, -wypadła nadzwyczaj pomyślnie, przyczyny w szybkim tempie i mało po-

U.ddetoirSijf 'Usiatif ifptoy-' rekord- Pol- zostaje czasu na zagraniczne wycicciki.
»kit i to tak wysoki, że niewiele jest Niemniej jednak uważamy, że należało

szans, żeby mógł być prędko pobity, by dziś już poczynić pewne kroki, byśmy
Mówimy tu naturalnie o wyniku z mogli powitać jedną z drużyn mistrzów

Danią 0 .

Drugim niezwykle radosnym mo-

mentem jest " dalsze wyrównywanie
eię. poziomu natzego piłkarstwa. Co-

raz mniejsza różnica dzieli reprezen-

tację Polski, od pierwszego lepszego
fiespołu klasy C.

Nasi piłkarze grali z niespotykaną
przed tym ambicją. Jak tylko pierw-
»M reprezentacja zdołała przegrać w

Danii 0:8, to zaraz team B uzyskał
taki tam wynik w Budapeszcie.

Również i wewnętrznie nasze dru'

tyity ligowe bardzo się podciągnęły.
Fakt, że taki AKS zdołał pocichutku
na lewo wydać aż kilkanaście milio-

nów zł, świadczy o coraz większej
prężności organizacyjnej. A nasza

kochana warszawska Polonia założy-
ła- sobie nawet „Radę Załogową" t

dowiodła swej silnej woli, nie wy-

chodząc w Gdańsku na boisko tak

dtugo, aż wszyscy zawodnicy nie do-

stali na rękę.
Kierownictwo naszej piłki nożnej

również odznaczyło się silną wolą i

ielasną konsekwencją. Zasadnicze

założenie niedopuszczania do repre-

zentacji nikogo * młodych zawodni-

ków ssostało wykonane prawie w 100

procentach. Za. Sąsiadka — jedną
krótką chwilę słabości — nie można

nikogo specjalnie winić.

Oo do samej reprezentacji, to na-

leży tei podkreślić, że posiadamy
najlepszy ńd świecie atak. Gdzie in-

dfMj strzelają i trafiają do bramki.

Phi, co to za sztuka! Ńasi potrafią
pięć razy na jednym mecsu trafić
it-cieniutką poprzeczkę. To dopiero
cel! A jaki wysoki poziom gry —

sanie bomby!
Poza tym zawodnicy nasi odzna-

czają się niesłychaną skromnością,
taden, brofi Boże, nie chce się wy-

rtżnić od iimych. A jeśli już nawet

prasa kogoś pochwali, to już na na-

TABEIA ROZGRYWEK

O PUCHAR TRZECH MIAST

Kielce, Radom I Częstochowa rozpoczę-

ły w blei. . sezonie rozgrywki o puchar
...

_ _ przechodni,

wszystkim na Węgrzech. Również Cze- skrzydła i Utrzymywało z nimi bezpo-; Dotychczasowe wyniki były następujące:
chosłowacja mimo słabych wyników średni kontakt. Była to jednak wciąż Radom — Częstochowa 5:2 I 5:1. Kielce—

drużyny reprezentacyjnej posiada dru- jeszcze przeważnie gra w linię z niemal Radom <ub- niedzloll) 2
,

:1
-

TabolB uk " łBł "

III towała się ]ak następuje:
zyny klubowe o dobrym poziomie, cZe- zupełnym niewyzyskiwaniem prostopa- Bajom j4
go dowodem wyniki poza granicami dłych podań. O krzyżowych przerzutach J ' I) Kielce 122:1

kraju. Nie widzimy również powodu, dla nawet ńie wspominamy, gdyż, by miały ' J) Częstochowa 2 0 J:«

którego nie miały by zawitać do nas

kiedyś czołowe jedenastki rumuńskie,
które grają podobno lepiej nii repre-

zentacja. Stosunkowo łatwo osiągalni
są Szwedzi. Piłka nożna jest u nich na

dobrym poziomie i przyczyniła by się
zapewne również do podciągnięcia pol-
skiego piłkarstwa.

Pamiętamy naturalnie o znakomitych

mość o wyniku remisowym, odźwier-

ciadla najlepiej nagłówek sprawozda-
nia gazety „Sportul Popular", który
brzmi „Reprezentacja Piłkarska Ru-

muńskiej Republiki 'Ludowej zdobyła
się na piękny wyczyn".

Omawiając przebieg gry, dziennik

podkreśla wyższość drużyny rumuń-'

skiej pod względem technicznym' oraz'

przykładowy obiektywizm publiczno-
ści polskiej, która niejednokrotnie' wy

nagradzała rzęsistymi oklaskami pięk-
ne zagrania zawodników rumuńskich.

Tego rodzaju manifestacje'sportowe —

twierdzi dziennik —

mogą. się' nie-

wątpliwie przyczynić do pogłębienia
przyjaźni między narodami.

Analizując postawę poszczególnych
zawodników w spotkaniu- chorzow-

on .niejednokrotnie ostrzegany z powo

du popełniającego błędu. P; Vlcek

jest jędńak pierwszym ' arbitrem, któ-

ry go za to przekroczenie ukarał i

zupełnie słusznie.

M.

Żużlowcy
walczę
w Krakowie

skiej grupy ZSRR.

Pozostawała by jeszcze możność na-

wiązania stosunków z okręgami przy-

granicznymi Związku Radzieckiego.
Gdyby udało się doprowadzić np. do

spotkań Ukraina — Poleka, czy Biało-

ruś — Polska, był by to ewenement

nielada. Trudność tkwi jednak w tym,
że również i tam rozgrywki obowiązko-

I we bardzo silnie absorbują drużyny
j i trudno jest o wolny termin.

W ZIMIE PAMIĘTAĆ O LECIE

j Z początkiem sezonu podkreśliliśmy
parokrotnie konieczność sprowadzenia
do Polski dobrych sparring-portnerów.
PZPN myślał nawet o Norrkopingu
i o drużynie budapeszteńskiej, w prak-

tyce okazało się jednak, że propozycje
polskie przyszły zbyt późno. Dlatego
też mówimy o sprawach tych już dzi-

siaj, by nasza naczelna magistratura pił-
karska w porę zabrała się do ich prze-

prowadzenia.

Gdyby w ub. sezonie udało się w po-

rę sprowadzę sparring-partnerów repre-

zentacja nasza wyglądała by zapewne

inaczej. Była by okazja do wypróbowa-
nia sił i okazało by się wówczas, ie nie

ma powodów wracać do wyranlowanych
nazwisk.

Najlepszym dowodem, fi stnieją w

tym kierunku możliwości, był debiut

młodego Sąsiadka. Zawodnik ten wpro-

wadził się jak na początek zupełnie do-

brze. Musi on naturalnie nad sobą jesz-
cze bardzo solidnie pracować (a przede
wszystkm solidnie żyć!), ale matflriał

jest odpowiedni. A cey taki eh Sąsiad-
ków nie ma czasami w Polsee więcej?

Nie wiemy o nich, gdył kierownicy
naszego zespołu reprezentacyjnego wi-

dzieli tylko to, co było w zasięgu ich

nosa, nie mieli odwagi ani inicjatywy.
Wszystkie te hamulce odpadną jednak
z chwilą gdy gra będzie się odbywała
nie pod etykietę meczu międzypaństwo-

:

Z polecenia Polskiego Związku Mo*

tocyklowego organizuje K. O . Z. M .

w. niedzielę 24 bm. indywidualne mi-

strzostwa Polski na żużlu. Weźmie w

nich udział 16 czołowych żużlowców,
ze Smoczkiem,. Dragą, Jankowskim,
Najdrowskim, Olejniczakiem i Wąsi-

, kowskim na czele.

Zawody odbędą się na torze źużlo*

wym „Wisły".

Pierwszy zwiastun
sezonu

zimowego

Główny Urząd Kultury Fizycznej
wir Po^lfitt Narći^śkiim

organizują; w dniach 25, 26 bm.. w Za-

kopanem ip^ijlzynarpdftws tonfęreo-
cę narciarską; w której uczestniczyć
mają przedstawiciele Czechosłowacji,
Węgier, Bułgarii i Polski. Konferencja
została zwołana w związku z między
narodowymi zawodami narciarskimi,
które odbędą się w lutym przyszłego
reku w Zakopanem, z okazji jubileu-
szu XXV-lecia istnienia P. Z. N .

• Ponadto omówiona będzie sprawa

nawiązania ściślejszego kontaktu spor

tewego w dziedzinie narciarstwa mię-
dzy państwami uczestniczącymi w kon

ferencji.

Oprych spóźnił się. PUleę trzyma jus-
mocno Sarnola i szarża napastni-
ka polskiego nie da rezultatu. Cie- j
ilik (z lewej zawraca już do tyłu.

AMAZONKI PIŁKARSKI!

Bolton Wanderert posiada nie tylko
drużynę piłkarską męską, ale I... amazon-

ki piłkarskie. Znajdują się one widocznie

w tak dobrej tormle, te mogą sobie po-

zwolić na wyzwanie wszystkich teamów

kobiecych W. Brytanii. Panio z Bolton

Wapdorers zakończyły sezon ogólnym wy-

nikiem 71:4 bramek przy dziewięciu zwy-

cięstwach I Jednym remisie.

SPORTOWCY W tAIKACH

Prezydent St. ZJednocionych iruman

pizyjąl na specjalnej audiencji * Białym
Dorni' zwycięzców olimpijskich ""ob Ma-

thiesa (dzlesięciobój) i ArfjrS Cooka

(strzelanie małokalibrowe).
Prezydent Włoch Einaudl laprosl' wszyst

kich wlcskich olimpijczyków) a prez/dont
Frtrcji Vincent Auriol zaprosił do "ie: ie

zwycięzcę Tour de France Bartaliego.

razy
wągjtStę f%o(c/ci| na harce

stępiiym meczu taki . gracz robi

wszystko, żeby wykazać, że spotka- j Wego.

ło go niesłuszne wyróżnienie. I__ fTnAł0 sn?

Ogółem poziom piłkarstwa bardzo .ME UDAŁO

się u nas podciągnął, czego dowo-
dem choćby dwa mecze » Finlan-

Wówczas będzie można przeprowa-

dzać* próby. W meczu z. Finlandią mie-

dią — prsesżtoroczny i obecny. Trze- liśmy jeszcze jeden eksperyment. Tarka

ci mółe już uda się nam przegrać. J jako obrońca nie zdał egzaminu. Sam

i-sasde będziemy beskonkuren- zdaje, sobie x tego sprawę. Nie wydaje
I nam się, by nadawał się na bocznego

Moina powtedaiotf — byczo jest! obrońcę. Szkoda, ie kierownictwo dru-

v I i^vy pe~piermwysfe • niepowed«M«ii

I nar

cyjni,

O 1we fście
tfo Ligi

• giaeh e wejśeie do Ligi- spotkają
się Sum s PTC i Radomiak 1 Leehią.
Pierwszy meez nie budzi żadnych wąt-

pliwości i powinien zakończyć się ła-

twym sukcesem częstchowian.
W Radomiu natomiast może wydarzyć

się sensacja. Lechia jest jui w lidze,
nikt bowiem nie może odebrać jej pierw
szego miejsca w tabeli. Sympatyczna
drużyna Wybrzeża straciła ostatnio dwu

kontuzjowanych zawodników, a to może

odbić się na rezultatach pozostałych
spotkań. Radomiak ma jeszcze ssanse

na Ligę, musi jednak wygrać s Leehią,
a Szombierki muszą przegrać 1 PTC.

W piłce nośnej zdsrrajf się cuda i kto

wie ezy tak właśnie nie potoczą się spra

wy. W każdym razie swycięstwo nad

Leehią leży obecnie w możliwościach

Radomiaka, tym bardaiej, że poza kon-

tuzjami daje się zauważyć pewien spa-

dek Utmę.n drniyny Wjbtnała. Cgar)

SEZON spotkań międzypaństwowych
mamy już za sobą. Pozostała te-

raz do rozstrzygnięcia kwestia .tytułu
mistrzowskiego i spadku z Ligi, zagad-
nienie, którym interesuje się dziesiątki
tysięcy kibiców piłkarskich.

Od najbliższej niedzieli aż do 28 li-

stopada trwać będzie nieprzerwanie
młócka mistrzowska, która da odpowiedź
na wszystkie wątpliwości.

Pozostało jeszcze 6 niedziel mistrzow-

skich, każdy zespół ma do rozegrania 6

spotkań. Wiele szans daje własne boi-

sko. Zobaczmy stosunek spotkań na

własnym i obcym boisku u każdego li-

gowca:

wyjazd własne

boisko

Cracovia 4 '2

Wisła 4 2

Rneh 2 4

Legia 3 3

ZZK 3 3

Polonia W-wa 3 3•

Warta 3 3

ŁKS 4 2

Rymer 2 4

Polonia Bytom 3 3

Garbarnia 3 3

Tamo via 2 4

Widzew 2 4

Pod tym względem w najgorszej sy-

tuacji są Cracovia, Wisła, AKS i ŁKS,
mając aź 4 mecze wyjazdowe przy dwu

na własnych boiskach. Zwłaszcza Craco-

Tia, pretendująca do tytułu mistrzów-

ekiegó, ma ciężką serię wyjazdową do

Ruchu, Legii, AKS i ŁKS. Cztery me-

cze i cztery ciężkie walki.

Wisłę oczekują mniej cięikiej wędrów
ki. Wyjeżdża de Warty, Rymere,- Widzę-

wa i na boisko Cracovii, ma zatem wię-
cej szans na dalsze pomnożenie dorob-

ku punktowego.
Ruch, zajmujący chwilowo trzecią lo-

katę, może zupełnie realnie . myśleć o

mistrzostwie, pod warunkiem jednak,
że poprawi nieco sWą formę. Na włas-

nych śmieciach spotka się jęszcze z Polo

nią warszawską, bytomską, Cracovią i

Legią, a spotkanie na obcych' boiskach

to mecze z Rymerem i Widzewem, a

więc niezbyt niebezpieczne. ,

Kwestia spadku, poza Widzewem, jest
w dalszym ciągu wielką niewiadomą. 0

ostatecznym układzie dołów tabeli' ra-

decydują zapewne dopiero ostatnie spo-

tkania. v

Przyjrzyjmy się parom •> z najbliższej
niedzieli. Dwójka outsiderów Tarnovia

i Widzew spotyka się w Tarnowie.'•Go-

pewno przystąpią oni do walki s dużym
ańimuszemi oby tylko zgodnie z przepi-
sami. AKS będzie osłabiony brakiem

Jandudy, może więc Polonia pokusić się
o remis, a nawet ewentualne zwycię-
stwo.

W Krakowie gra Carbarnia z Ryme-
rem. W I-ej rundzie Rymer wygrał 4:3,
ale teraz sytuacja może się odwrócić.

Carbarnia wykazuje oznaki powrotu for

my (łatwe zwycięstwo nad silną Leehią),
jej odmłodzony zespół gra'z dużą ambi-

cją, a że stawka meczu jest wyjątkowo'
Wysoka i może (decydować o spadku,
Więc tei należy sądzić, ii gospodarze do-.'

łoią starań, aby zdobyć oba punkty. Są-
dzimy, ie sztuka ta powiedzie się Gar-/
bami-

Ciekawie zapowiada się mecz poznań-
ski W^rta — Wisła. Wisła, która w II-ej;

spodarze mają tym razem szanse' » 2 ' rundzie wyprała swe wszystkie dotych-
pewne punkty i nie sądzimy,' aby Wi- eśaisowe spotkania, na pewno nić zresyg-

dzew sprawił niespodziankę. nnje z nowego sukeesu. Warciarze nie

W Warszawie Legią^ zmierzy swe siły są dysponowani strzałowe i jeśli bram.

z ZZK. Stawiamy raczej na Legię. Woj-1 kostrzelny. atak krakowski sforsuje świą-:
skowi oparci na Skromnym, Waśce,
Szczurku, Oprychu i Mordarskim są ze-

społem bardziej wyrównanym i niebez-

piecznym od ZZK, który ostatnio stra-

cił wiele ze swej przebojówości.
Polonia warszawska wyjeżdża z wizy-

tą do Ruchu. Ostatnia dyskwalifikacja
Wiśniewskiego nie powinna osłabić ze-

społu stołecznego, bo jego miejsce niogą
zająć bez szkody dla zespołu tok Łabę-
da, jak Szczawiński. Mimo to -czarne

koszule" nie mają szans na uratowanie

choćby 1 punktu i spotkanie' powinno
zakończyć się zwycięstwem 'gospodarzy.

Polonią bytomska gości AKS.- Jefli

bytomiacy przegrają i-to spotkanie, to

losy ich- zostaną chyba przesądaone.-Na

tynię Kryśtkowiaka, to mało jest szans

na to, aby' poznaniacy zrewanżowali się
pięknym za nadobne. .

. Ostatnim meczem jest spotkanie łódz-

kieŁKS-— Cracovia. Jest to przedostat
ni mecz łodzian na własnym boisku a

za tym przedostatnia ułatwiona okazja
do, zdobycia, punktó.w. W' ataku ŁKS po-

jawiła się nowa siła —

. Patkolo; z szti-

regów Craco Vii ubył zdyskwalifikowany
Bobuła. W ' układzie personalnym

' pro-'
wadzi więc ŁKS 1:0. Czy to samo zda-,
rsy się na boisku 1. Raczej nie. Żelazna '

pomoc Cracovii da sobie zapewnie radę
z atakiem łódzkim 'i Wydaje się, ie f

ŁKS będzie zadowolony, jeśli, uda mu |
się BMCiknąć 1 punkt.
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rzy żeglarskim
bilansujemy osiągnięcia Y.E .P.

W siedzibie warszawskiego Yacht Klubu

Polski odbył się we wtorek pierwszy
„kominek żeglarski". Przy akompaniamen-
cie harmonii, tego nieodłącznego rekwi-

zytu yachtu, śpiewano piosenki żeglar-
skie, wspominając przebyty na wodzie

sezon. Zrazu Śpiewano nieśmiało, aż in-

terweniować musiał popularny „Wujek",
prawdziwy wilk morski.

— Każdy musi dorzucii eoj do „puli"—
mówił. — Podobnie jak na yachcie nie

ma go§cl, a jest tylko załoga, również

I tu na sali wszyscy muszą łpłswai.
Apel okazał sit skuteczny.

YKP I JEGO 7 ODDZIAŁÓW

Rola Yacht Klubu Polski w naszym

sporcie żeglarskim ma ustaloną tradycję,
ma 1 oddziałów: w Warszawie. Gdyni,
Szczecinie, e-iżycky i EJku przy jeziorach
mazurskich, oraz we Wrocławiu i Olszty-
nie. ósmy oddział w Krakowie jest w sta-

dium organizacji. Najliczniejszymi oddzia-
łami są Warszawa I Gdynia. Oddział

warszaws-ki, który do 195? r. miał 130-u

członków aktywnych, obecnie, mimo

zmniejszenia ludnoict stolicy, potroił licz-

bę swoich członków. Gdynia ma 220-u

członków. Łącznia YKP ma I WO człon-

ków.

Komandorem honorowym YKP Jest Pre-

zydent R. P„ ob. Bolesław Bierut, a wł.

cekomandoraml honorowymi —

marsz . Ży-
mierski i premier Cyrankiewicz,

Na mocy ustawy sejmowej YKP ma ban-

derę marynarki wojennej z krzyżem iw.

Andrzeja.

FIOTYLLA YKP

W porównaniu z latami przedwojenny-
mi flotylla YKP Jest różnorodna. W cza-

sie działań wojennych niemal cały sprzęt

uległ zniszczeniu, a „odziedziczony" był
w takim stanie, ża przedstawiał ledyie
25 proc. wartości yachlu żeglarskiego.
Obecnie wszystkie yachty zostały Już od-'

remontowane I są w stanie nawigacyj-
nym. Przed y/ejną oddział warszawski YKP
mi?! 43 yachty, obecni* 64. Flotylla mor-

ska YKP liczyła w 193? r. i yachiów, i

dziś — 71.

Podczas wojny spalił sit? całkowicie bu- !

dynek przystani YKP w Warszawie, han-1

ga; I lokal zimowy na Starym Miejcie, i

Obecnie YKP posiada własny lokal zi-

mowy na Mokotowskiej 46, przystań na
1

WISIa po prawym brzegu powyżej mostu

Poniatowskiego oraz hangar w połowie,
przy czym druga Jego polowa będzie
ukończona Jeęzcze przed zimą.

Reoktywlzscja YKP po wojnie nastąpiła
w lipcu 1945 r., kiedy na pierwszym ze-

braniu ztiro-"-^1 '' 1 -! się 35 rhnków. |
Wkrótce po tym reaktywował sią od- j
dział gdyński.

Na ogólną liczbę 52 yachtowych kapi-
tanów morskich w Polskim Związku łe-

glar-klm, 28 Jest członkami YKP, a od-

dział warszawski partycypuje w tsj liez-

ble z 15 kapitanami. Rolę organizacyjną
YKP uwidacznia udział w zarzadzlg. głów.
nyiji PZ2 piąclu członków- YK-P na- ogólną,
liczbę 7, co świadczy również o żywotno-
ści kiuł-M . Nadto wszystklo komisja tech-
niczna PZZ są obesłane £rze* ezlbnfców

YKP.

WlgCE) AMAT0BÓW Nit POZWAŁA SPRZĘT

W Ciągu trzech kolejnych lal 1946 — 8'

YKP, oddział Warszawa wyszkolił 25 „lu.
dzi morza", którzy przeszli przez pływa-
nie na śródlądzie, zatokowa I pełnomor-
skie. Sezon żeglarski w Polsce Jest krót-

ki, nadto młodzież pracująca może po-

święcić żeglarstwu Jedynie okres waka-

cyjny — wszystko to przedłuża czas szko-
lenia.

Na okres zimowy przyjęto do YKP w

Warszawie 75 Juniorów, choć amatorów by
ło daleko wiacej. Ograniczenia Hołd

związane Jest ze sprzętem, który ciągle
Jest nieproporcjonalnie mały w stosunku

do liczby chętnych uprawiania żeglar-
stwa.

W okresie zimowym adepci teglorstwa
przejdą szkolenie teoretyczne oraz prak-
tyczne w takim rakresls, na Jaki pozwa-

lają warunki w sali. Wiosną wypłyną na

Wisłę, a latem zapoznają się z morzem,

Rozwój żeglarstwa uzależniony Jest od

zwiększenia ilości sprzętu. Plt opracowu-

je typy yachtów śródlądowych, które mo-

91 być realne w naszych .warunkach,
Przed wojna materiał do budowy yach-
tów był zo szlachetnych drzew poludnlo.
wych, -dziś niedostępnych, trzeba wlęe
korzystać i innych. Nadto przechodzi się
do budowy łodzi płaskodennych, zamiast

droższych okragłodennych, jak to było
przed wojną.

5 STOCZNIE YACHTOWł

Opracowywane są następujące zasadni-
cze typy yaęhtów: 1) „Belki", cz. typ B
o 8 m kw żagla, 2) „dwunastki" — 12 m

kw. I 3) „L-kl" — 15 m kw. tagte. Szko-
lenie rozpoczyna się na trzecim typ!®, na

którym instruktor ma -osobową załogą,
a następnie przechodzi się na mniejsze
typy.

„Betki" są Jut produkowane w Warsza-

wie, a 1 następne typy —

w Giżycku. W

związku z zorganizowaniem przez GUKF

trzech stoczni yachtowyeh: w Giżycku,
Siankach I Szczecinie, PZ2 opracowuje
plan budowy na 3 lata, należy więc spo-

dziewać się, że zrealizowanie tego planu
zasp»koi najpilniejsze potrzeby | zapewni
możnoić dalszego rozwoju (echowych sił

żeglarskich.
Podobnie Jak przed wojną, na YKP

ciąży obowiązek szkolenia żeglarzy w ca-

łej Polsce. Do współpracy YKP z YMCA,
Gwardią, Elektrycznością I Innymi, doszła

jeszcze w rb. Służba Polsce.

SZKOLENIE MORSKIE

Nte mntej wydajna- Jest współpraca YKP

w szkoleniu w ramach PZt na morzu. W

1»4Ó r. YKP zorganizował kurs w m. War-

pno Nowe na zalewie szczecińskim. Kurs,
który miał charakter zatokowy zgroma-

dził 76 uczestników, z których pomyślnie

złożyło egzamin na sternika śródlądowe-
go24,anążeglarza—16.WH47r.
w Trzebieży na zalewie szczecińskim bra-

ło udział' 84 osób. Kura miał charakter

pełnomorski i zatokowy. W tym reku w

Jastarni w kursie o identycznym Jak po-

przedni charakterze uczestniczyło około

300 osób. Przepłynięto wówczas na 14

jednostkach pełnomorskich 13.500 mil -w;

ciągu 4.000 godzin.

W Wt r. YKP projektuje rozbudowę
ośrodków na jeziorach mazurskich przez

przerzucenie części flotylli do ośrodka w

Giżycku.
Ze względu na brak Jednolitego sprzę-

tu regaty organizowane na łródlądziu I
na morzu nie mają jeszcze charakteru

prawdziwych regat, niemniej Jednak or»

ganlzowanle Ich uzasadnione Jest rozwo-

jem w.prólzawodnictwe.
I. W.

Podhale to nie tylko narty
Mhdziei posiada ambicje lekkoatletyczne

TO NIEJ TYLKO NARTT

rjAKOFANE i Nowy Targ zdo-

/f były sobie w sporcie sławę tyl-
ko narciarstwem. O innych gałę-
ziach sportu na terenie Podhala

nikt poza jego mieszkańcami nie

słyszał, A jednak Podhale pracuje
z wielkim zapałem i na innych tere-

nach.

Lekkoatletyka podhalańska np.

może pochwalić się wcale dobrymi

osiągnięciami. Zasługują one na

tym większą uwagę, że warunki

pracy są ciężkie. Brak jest stadio-

nów, sprzętu, instruktorów a przede
wszystkim zainteresowania u star-

szych.

czaka
sią narazi© sny o sławie

Czołowym klubem okręgu podha- Niemczyk, mfrtw biegów średnich,
lańskieso jest HKS Zakopane. Klub 800 m przebiegi w 2:04,8.1 1500 mw

D • - 4:18,4. Na 5000 ni Niemczyk też nie

jest zły, miał 16:51,1. Dobrze zapo-

wiadają się oszczeptiicy piłuński —

49,87 i Płatek 49*75.

Poza HKS największą źywotnoSj

wykazują RKS Gorce (Nowy Targ)
i ,TS Halniak (Maków). W Nowym
Targu na wyróżnienie zasługują:
Bryniaiska — 100 m -— 13,8, Piłat—

dysk — 35,56 i, Paaczakiewicz, bie-

gająca 800 m w 2:49,9.
WiększoSć *avyoiflników podhalań-

sklch to młodzie* «zkolna, Jctóra

myśli o odegraniu w lekkoatletyce
poważniejszej roli, o iłe poprawią
się warunki prasy-

ten posiada w swych szeregach 9

zawodniczek i 3 zawodników klasy
A, w wewnętrznych mistrzostw^ 01

*

HKS uczestniczyło około 60 lekko-

atletów.. Poza udziałem w mistrzo-

stwach klub zorganizował pię6 spot-

kań międzyklubowych (m.in. z Wi-

słą i Craęovlą) o pełnym programie
konkurencji żeńskich i męskich.

Czoołwymi zawodnikami'' HKS są

obiecująca miotaczka — Kimowska,
która miała 33,60 w oszczepie,! 10.30

w kuli, Łukaszczyk — 480 w dal,
9,43 kula i Kpapczyk — 800 ro w

2:57,0. Z harcerzy najlepszy jest

Do walk o tytuł mistrza Francji w przekonywujące zwycięstwo poza sa-jsęy chcieli i starali Się zobaczyć na- nych, jego upercuty były niezrówn»

radze pókredn
;
ej i średniej wycho- mym tytułem nie przyniosło boksero- stępne wydanie Cerdana.

NAJL&PSZ®

WYNIKI PODELALAŃSKI®

Kobiety

60 m; Piekarczyk 8,4 Aleksander

8,5; 100 m: Bryniareka i Alekean-

der 13,8; 800 m: Pancżakiewicz

2:49,0 i Knapczyk 2:57,0; wyzwyż:

Lerch i Miskowicz 130; w dal; Łu-

kaszczyk 480; Aleksander 440; ku-

la — Klimowska 10,30; Łukaszczyk

9,43; dysk — Klimowska 27,87;

24,65; oszczep
— Kil.

wankowie świetnego trenera i mena-

żera Qurnaienne stanęli przygotowani.

Lucjan Krawczyk i Janek Walczak

oświadczyli wielokrotnie przed me-

czem, a szczególnie w czasie wywia-

wi polskiego pochodzenia sławy. Sym j

patie publiczności sportowej, ale na-

prawdę sportowej, zawsze są po stro

nie pokrzywdzonego.
Prześwietlenie wykazało w szpdta-

mowska 33,60; Dzłechciowska 23,46,

Męiezj/ini

100 m: Romanowski 11,7; Chabl-

cki 12,0; 200 ra: Romanowski 25,2;

du, udzielonego korespondentom pra- lu pewne kontuzje u Kouidri, a leka

sy polskiej:
— Do walki stajemy przygotowani,

jestes'my w formie. Umiemy bić, ale

też umiemy i inkasować, brać w skó-

rę. to drugie w boksie bodaj waż-

niejsze.
— Jesteśmy wypoczęci, trening był

ne — a tu ma» ai stąd ni zowąd, Bryniarska
Ó przeciwniku Krawczyka wiedza- z drogiej dla Krawczyk» taktyki wal-

no, iż jest to żelazna maszyna, że bok ki na zużycie nic nie będzie dobre-

suje nieczęsto i niechętnie wchodzi go, bo przeciwnik szybko odzyskuje
na ring i wiedziano również, że ma siły, zdwaja j'e i plasuje w szczęce eo-

na swym koncie wielu renomowa- raz bardziej dynamitowe sierpowe.

nych pięściarzy — ale Krawczyk to Walka Krawczyka uczy starej praw Gołąb 26,5; 400 m; Romanowski

młodość i nadzieja, to odporność na dy, że pewniakiem być czasem nie- 57,1; Zięba 58,0; 800 m: Niemczyk

najgorsze ciosy i unrejętność proku- bezpiecznie, I że żadna walka nie 2:04,8; Zięba 2:11,0; 1500 m: Niem-

rowaniu jeszcze gorszych, jest wygrana z góry, ani przegrana- czyk 4:18,4; Borowicz 4:47,4; 5000;

Swoich umiejętności technicznych Niemczyk 16:51,1; Dawidek 17:46,9;
ZAWIEDZIONE NADZIEJE ! CZy przyrodzonych nie trzeba brać 4X100 m; HKS 48,4; Gorce 4$5;

Krawczyk poddał się w 10 rundzie, za fenomen natury. Oprócz Luęjana olimpijska — HKS 3:44,8; Gorce

tytule europejskim W 9-ej poszedł na deski do 9 i tylko Krawczyka jest na świecie wielu 3:59,2; wzwyż — Scisłowicz 160;

gong go uratował od wyliczenia. Krawczyków, którzy o tym nie wie* Krzeptowski 155; w dal: Krzeptow-

Przewaga Krawczyka na punkty była dzą, lub co gorsze
—-

są lepsi od nie»

przygniatająca. W pierwszych run- go. Do każdej walki trzeba iść, jak
dach posłał on przeciwnika wiele ra- do pierwszejs zer wzruszeniem i ser*

zynadeski—do6—ido7—iza- cem,Sportniejestrzecząludzizbla-
chował stale przewagę. Jak więc u te zowanych. Sport — to nie poker, A

go żelaznego boksera tłumaczyć, to o tym Krawczyk zapomniał,
nieoczekiwane poddanie się? j (Ach)

Różnie to różni tłumaczą. Nam wy-

rze potwierdzili niedozwolony cios.

Kouidri jeBt już u schyłku swej ka-

riery. Janek Walczak w jej rozkwi-

cie — jednak chmury są raczej nad

głową Walczaka. Wszystkie marze-

nia o sukcesii po Cerdanie, wszyst-
kie marzenia o

dokładny i dobry, wakacje mieliśmy rozbił ten- jeden niski oios. Walczak

wspaniałe, długie i wesołe. Może za stracił sympatię sportowej prasy i

długie — uśmiechnął się Krawczyk. publiczności. A to znaczy: stracił

WALCZAK STRACIŁ DUŻO j" rodzaju tra,edią była dla

Rezultat meczu znany już jest z pra Krawczyka jego walka ze Stockiem.

sy i radia. Krawczyk przegrał przez Krawczyk — był taki czas — preten-

poddanie się z J, Stockiem. Walczak dował do zajęcia miejsca po Cerda-

wygrał z Kouidri przez k, o., zdoby- nie i wszystko te aspiracje usprawie-
wająo tytuł mistrza Francji. Jednak dliwiało: młody wiek, siła ciosu, umie daje się, fi źródło klęski leży przede
k. o. Walczaka uzyskane było przez jętność inkasowania, inteligencja i że- wszystkim w słabej odporności mo-

niaki cdos, uznany przez sedziego lazna struktura tego wspaniale zbu- ralncj i w przydługim odpoczynku,
wśród gwizdów publiczności. Wpra\y- . dow.ąnegQ.,,gónuka z Carvin. Niezna- Człowiek o najsilniejszym ciosie we

dzie ciosy niskie uznane są w Amcry- czna przegrana na punkty z Cerda- Francji nie był pirzygótowany na to,

ce- już od-12 lat i wprawdzie Wal- nera jeszcze do dziś wzbudza dysku- że przegra, na to, ie może oberwać

czak byłby i tak wygrał na punkty, sje, kto właściwie wtedy przegrał? ciosy bardzo szybkie i mocne. Dotych:
bo miał przewagę

— jednak to nie- ( Jednym słowem w Krawczyku wszy- cza» punch Krawczyka oszałamiał la-

ski 618; Romanowski 592; tyezka:
Słowakiewicz 280; Zieliński 270;

trójskok: Krzeptowski 12,02; Pła-

tek 11,47; kula: Gialica 11,04; Bi-

łuński 11,00; dysk: Piłat 85,56; Pła-

tek 33,81; oszczep: Bituński 49,87;
Płatek 49,75.

Przedstawiany mistrza Polski
w szczypiomstkii

F. FrSetB^tcfo

czeka nas wspaniała impreza

yw wigeśniBc
piłkarz:**

Sś&Bicąg
Polonia (Warszawa) ma duże trudnoSd

z ustawieniem składu na mecz z Ruchem.

Wiśniewski nie męża grać, a Wilczyń.
ski został 14 bm. powołany do wojska
(prawdopodobnie na Śląsk).

Kierownictwo nosi się z zamiarem wy-

próbowania na pozycji łącznika Gierwa-

towsklego, na drugim łączniku' zagrałby
według projektu Wożniak, w pomocy ma-

ją wystąpić". Szczawiński, Brzozowski | ta.

benda.

Połączeni* Polonii z IM ma nastąpię
jeszcze w tym miesiącu.

Niedziela rozgrywek kl. * zapowiada
się ciekawie. Grają: Marymont — lamo-

rządowlec przy ul. Potockiej, sędzia Kwie-

ciński; iyrardowlanka — SKS w Żyrardo-
wie, sędziuje Boski; Pogoń — Znicz

Grodzisku, zawody prowadzi Augustyniak:
Owardia -- Ruch przy ul. Podikarbińskiel,
sędziuje 3. Haseibusch; Legia Ib —- Jed-

no5i! na stadionie W, P., tęęizla Lcguckl.
Początek wszystkiej! meczów e A0&

S5te|.

SPORT szermierczy zaczęto uprawiać
w Polsce kilka lat przed wybu-

chem pierwszej wojny światowej. W

Warszawie» prowadził szkołę szermier-

czą francuski fechtniistrz Michaux „ft>
clitowano" się w Krakowie, przede wszy

etkim zaś we Lwowie. Tam też w maju
1923 r. założony został Polski Związek
Szermierczy. Obchodzimy więc w roku

bicżęcyin jubliuesz 23-lecia jego istnie-

nia. Przy tej okazji chcę krótko opisać
działdność Zwigzku w tym czasie i roz-

wój szermierki w Polsce. Już w r. 192-1

sicdziiba Zwigzku przeniesiona została

do Krakowa. Prezesem, sekretarzem,
kapitanem sportowym był tam właści-

wie jeden człowiek — Adam Papee, fa-

natyk szermierki, który stworzył moc-

ne fundamenty do przyszłego rozwoju
Związku. W r, 1929 siedziba Związku
przeniesiona została do Warszawy. Po

wojnie Zwiqzsk wznowił swą działal-

ność w Katowicach w roku ub. przenie-
siony został do Warszawy.

PIERWSZE CIĘGI

Pierwsse Mistreorfwa Polski rozegra-

no we Lwowie w r. 1924. Udział brali

szermierze z Krakowa, Lwowa i jeden z

Warszawy. Na podstawie wyników tych
mistrzostw ustalono skład drużyny sza-

blowej, która pojechała po „laury" na

Olimpiadę do Paryża, Wynik był bar-

dzo blady, 16:0 s Holandię i 12:4 zo

Stanami Zjednoczonymi, Zaczęto, po

powrocie do kraju, budować od pod-
staw, Sprowadzono zagranicznego fecht-

mistrza do Lfcowa i nawięzano bliższy
kontakt z Czechosłowację, s którą od r.

1925 rozgrywano corocznie spotkania
międsypazutwowe. One też były mierni-

kiera naszych postępów. Pierwsze prze-

graliśmy w trzech broniach, drugie już
tylko y dwóch, trzecie zremisowali.

Prayszcdł rok 1928, rok Olimpiady
amsterdamskiej. Wystarano dę o fundu-

sze na opłacenia zagranicznego trenera,
a poniewat chodziło wyłącznie o szablę,
więc awrócono się do mistrzów taj bro-

ni Węgrów, którzy przysłali iwo fecht-

mistrza Szombathcl>;'e(ay

Trening narzucony przez niego mogli
przetrzymać tylko ludzie, których jedy-
nym celem była Olimpiada. Codziennie

od godziny 18-ej do 21-ej cięgle to samo,

byle lepiej, byle szybciej. Polski Komi-

tet Olimpijski postawił jeden warunek:

pobijecie Czechów, pojedziecie
na

I wane Mistrzostwa Europy w ogóle. Pra-

Olimpiad^". Nasi szermierze warunek M zagraniczna nie szczędziła tei po-

ten wypełnili celująco. Wygrali z Cze- d^aJ, piszęc w samych superlatywach.

WIĄZKOWY Budowlany A. K. dzie następującym; bramkarz Franci*

S, z Chorzowa obok ligowej szek -Toman, lat 30, zawodu mu*

drużyny piłkarskiej posiada zespół rarz, trzykrotny reprezentant Pól-

szczypiorniaka, któiry fui drugi raz j ski — silny punkt zespołu, Jan Klain,

po wojnie zdobywa tytuł mistrza Pol- j lat 30, technik, bardzo pilnie uozęaz-

ski, Sukces tym większy, bo sekcja cza na treningi — wzór sportowca,

istnieje zaledwie drugi rok. Dwa la- Edmund Pośpiech, lat 32, hutnik, kil-

ta pracy, to'okrea nie wielki, a osią- kakrotny przedwojenny reprezentant

gnięoia wskazują, że chorzowianie pra Polski, Jerzy Girtler, lat 26, urzędnik,

cują solidnie. | dobry sprinter, gra w szczypiorniaka
Historia sekcji piłki ręcznej jest dop

:

ero drugi rok, Alfred Krawczyk,
bardzo krótka. Założona w ubiegłym lat 33, urzędnik, przed- i powojenny
roku z miejsca wybija się' na czoło ( reprezentant Polski, Henryk Szuas —

zespołów krajowych, zdobywa mistrzo lat 34, tokarz, Henryk Faber, lat 26,

Odnieśliśmy znów sukces, nietylko
1 ,TM raca TM siebie PZ

Hutnik, dobry strzelec. Paweł Till. hut

sportowy, zajmuj,c tradycyjnie trzecie fR-» .

^

w bieżącym roku powo- nik, lat 24, reprezentant Polski, naj.
miejsce w szabli, lecz teł organizacyj-',

4 «/^mków do reprezentac,, lepszy .trzelec. Jerzy Till, urzędnik.

Były to może najlepiej zorganizo-1 Polski- Zdobyciem mistrzostwa w ro- Iat 26, reprezentant Polski, kierownik

Warszawie w Dolinie Szwajcarskiej na

\ olnym pTwietrzii.

ku 1948 zamykają Chorzowianie dru- ataku I wychowawca juniorów, Ze-

gi rozdział swojej historii. '
non Skawiński, lat 34, księgowy, do-

Sekcja ma 95 członków, przeważnie bry koszykarz, gracz rozumny d groź-

młodzieży. Poza pierwszą drużyną i ny ,trzelec, Edmund Toman, lat 26,
rezerwą, zorganizowane są dwie dru- ślusa„( gra w pierw„ej druiynie dj.

żyny szkolne, które są oczkiem w gło piero od roku, (Baj)
wie kierownictwa, 1 na których izko '

lenie zwraca się specjalną uwagę. W

stadium organizacji jest ieńska dru-

żyna szczypiorniaka, która w najblii-
szym czasie zadebiutuje. Trenerem

sekcji jest p. PoJoczek, dawny za-

... .., . . . 1 zawoqy strzelecKie, w ittorycn uaziai wzią.
wodnik, którego niemałą zasługą tą \0 « zawodników klubu „Gwardie" oraz

osiągnięcia drużyny chorzowskiej. W 7 zawodników kadry ołlcerskiej M. O, ze

n.wot Wł;rWo.M okre,ie
«

im
°wym azczypionuci grają

slu P,l;a ' z

odległości 50 m na 50 punkt-
"iLw Ginie nl?.'

w

koszykówkę i siatkówkę, by w ten i ,ÓW moi " Wych
-

p,erW "' ^

ehosłowację w trzech broniach. Wyjazd
do Amsterdamu był zapewniony i w du-

chu marzyliśmy tylko o dojściu do pół-

finałów,

PIERWSZY WIELKI SUKCES

Przyjechaliśmy tam, nikomu nieznani,
z góry przeznaczeni na „pożarcie". W

eliminacjach wygrywamy z Anglią i Sta-

nami Zjednoczonymi, w półfinałach s

Belgię i Ilolandig — 12:4 x tą samą

drużynę, która rozgromiła nas w Paryżu
16:0, a w finale-z Niemcami. Przegry-
wamy tylko a Węgrami i Włochami i

zajmujemy trzecie miejsce. Znawcy
szermierki światowej byli zdumieni, a

praK pisała o nas jako o największej re

welacji zawodów szermierczych na

Igrzyskach Olimpijskich. Rok ten był
przełomowym w dziejach szermierki pol
skiej.

Znaleźliśmy poparcie u władz sporto-

wych, "młodzież zaczęła licznie zasilać

nasze szeregi. Nowe ośrodki powstały w

Katowicach i Poznaniu i tak jak w r.

1928 mogliśmy • biedą wystawić jedną

drużynę szablowę, tak w kilka lat póz- Z okazji 25-lecia Polski Związek Szer- #

niej mieliśmy dwie lub trzy równorzęd-
^^

organizuje w dniach 22 — 24 rocznych mistrzostwach grał W skła-

ne. Na Olimpiadzie w Los Angeles po- Łnli we Wrodawiu, w Hali Ludowej Mi —

wtarzamy nas sukces i znów zdobywa-'
^^

Pol8kJ w konkurencji między- ««„„J . .

my trzecie miejsce. W r. 1934-tym nrzą-' od(weJ_ Przyjedzle raistrz „Hrnpij^l «iKZll SeillOfOW

dzamy pierwszy raz w Polsce Mistrzo- w gzabli Gerevich, mistrzyni olimpijska m KmlcńMMł

stwa Europy. Zawody te odbywały się w I n0recic Elek oraz Inni członkowie

W r. 1935 wygrywamy z Niemcami w

szabli i szpadzie, szermierka ustala swą

trzecią pozycję na świecie. W r. 1939

przyjeżdża do Polski obecny trener na-

szych szermierzy mjr. Kevey. Już po kil-

ku miesiącach jego pobytu w Polsce re-

prezentacja armii polskiej wyjeżdża na

spotkanie z reprezentacją armii węgier-
skiej do Budapesztu. Wynik rewelacyj-
ny 8:8 przegrana tylko kilku trafienia-

mi. Takiego stosunku nie osiągnęli ~

Węgrami nigdy
przerywa to pasmo

Nycz, Paszek, Małecki, Kantor, e lo-

sach kilku innych czołowych szermie-

rzy brak do dziś wiadomości.

Dzieje ssermiorki powojennej sę zbyt
znane bym, je opisywał Zaczęto budo-

wać od podstaw. Braki same braki.

Sprzętu,
^

zawodników, organizatorów,
Instruktorów, Okupant zabrał nam

SPORT W StUPSKU

W dniu Święta Milicji Obywatelskiej
10 bm. na nowo otwartej strzelnicy mało-

kalibrowej KZS „Gwardia" odbyły się
zawody strzeleckie, w których udział wzlę*

sposób Utrzymać się w kondycji. Naj-
większą bolączką szczypiorniatów,
to brak najmniejszego zainteresowa-
nia ze strony zarządu i związku bu-

eji,
wadzenie racjonalnej gospodarki i ca-

^^ ły • zasób gotówki przeznacza się na

wezystko, nie zabrał jednak ducha. Na-
1

^użynę piłkarską, a nie wiele

sjym zapałem do tego sportu wskrzesi- «Modzdei. Zainteresowanie szczy-

my dawne sukcesy. ' piotniaktem w Chorzowie jest dość

duże j kside zawody przynoszą do-

chód,
Amatorski Klub Sportowy w tego-

, ,

-

„ Sińezyńskim,
"

ore me pozwalają na przepro- ( koguciej Bielecki przegrał przez t. k.

Zarząd Polskiego Kolegium

skiego usunął z prezesury warszawskiego •
^

g,^ L-nWdj ęzo}owc flecistki

czeskie Szulcova i Wolffova. Szanse na-

wpęiersldej drużyny, olimpijskiej jak
tędztew- j Bay, Papp i Palocz. Przyjadę Czesi Ryb.

., awsktego
1

Kl-u Karola Łazarewlcza, e mianował ko>

mliarzs —

mecenasa Krukowskiego W od'

powiedz! prawie cały zarząd ' sędziów szych zawodników zajęcia, w tak silnej
WOZPN-U podał Się do dymisji (prócz konkurencji czołowych miejsc, sę ra-

^ ^^
-

^

dzenle zawodów, s krzywdą dla klubów Węgrzy i Czesi nie przedstawiają klasy
.WOZPN-u, [kwiatowej moie prsynleić nem sukces.

slerż. Smoła „Gwardia" 44 pkt.; II miej
•ee kpt. Korek „Owardla" 44 pkt.; |||
miejsce kpr. Prońko — Komenda M, O.

Słupsk 43 pkt. ,,

RKS „Elektryczność" (Słupsk) — KS

dowlan^o oraz opłakane finanse sek- fiZJ^JZ

o.

5 r. z Jankowskim. Moidźyńskl W piór-
kowej pokonał wysoko na punkty ambit-

nego Basseta; w lekkie] Weisbrot II wy.

grat przez dyskwalifikację w drugim star-

ciu Majchrzaka. W póllrodniej wilman

druzgoczo w J rundach słabego Zdrojew-
skiego. W irednlej Welsbrat I (j.) zdo-

bywa punkty walkowerem z powodu nie-

dowagl przeciwnika. W półciężkiej Ja-

strzębski przegrywa w i r. prz« k. o. i

Wierbzowiczem, w ciekłej Elektryczno^
zdobywa punkty w. o, z powodu braku

zawodnika. Widzów ok. S500 osób.

Na stadionie „Gwardii" odbyły się po-

pl»y glmnaityki izwedzkiej Szkoły 0«.

cerikisj M. O, (400 osób).
KZS „Gwardia" Ć. W . M. O . Słupsk

KS „Unio" Białogard 1:1 (3r0) o mistrzo.

•two kl. A. Brarrikl dla zwycięzców: No-

wek i,
1 Jankowski • 1 | Ksezor : głowę 1.

Ols pokonanych bramką zdobył lewe-

skrzydłowy.
W dalszym ciągu w tabeli rozgrywek

o mistrzostwo S. <5. t . p . H. ptewadll
zdecydowanie druiyns1 „©wardli'-'.

O mistrzostwo kl. B RKS „Elektryczno»*"
®'UP*K - ZZK „Zryw" Szczecinek J:I

03). IJ8 „Ustkę" Ustka — KI „Iwil" Gry.
flee oK) (Od).

Akademicki Związek Sportowy w Kra
kowlo z okazji 40-lecla Istnienia związku,
zwołuje w Krakowie w dniach 30 | « u.

itopada konstytucyjne zebranie Kole Se-
niorów. .

Zsrząd prosi seniorów o podanie w

terminie do S listopada swego uezeslnle-

twa w zjeździe z zaznaczeniem, czy tyczę
sobie zarezsrwowanla kwater w hotelach
ow. zbiorowych, Zgłoszenia należy kiero-
wać na adres AZS KręKAw, Dom Akade-

micki, Al. 3' Maja I.



Kr 90

rtUŁGLĄL) SPOKTO.WI 6lr. 5

Kazimierz

Mecz Polska-Węgry w bokserskim języku
Trzy dni z pięściarzami w Budapeszcie

(OD SPECJALNEGO WYSŁANNIKA „PRZEGLĄDU SPORTOWEGO")
0 r^zr

^ """"*" -i ? ?/?!—»* - — • «*-«• -
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dopiero 1« drodze z Warszawy do I Brak

MIŁE SĄSIEDZTWO
W TYM samym wagonie powraca-

ły do Budapesztu koszykarki wę-

gierskie, które brały udział w jubi-
leuszowym turnieju AZS-u . Miłe są-

siedztwo było dużym urozmaice-

niem w podróży. Często z sąsiednie-
go przedziału dochodziły tony pięk-
nych piosenek węgierskich.

prze-

czasu

do czasu na ringu niebezpiecznym
dla Szymury.

""•<7'" ~ woa,se » Warszawy do\ Brak witamin jedńak nie

Budapesztu. Dla ekspedycji-zostały szkadzał aby Węgier był od

zarezerwowane trzy przedziały ko- '

lejowe. W nocy na trasie Warsza-

wa — Katowice konduktor spraw-

dzającej bilety tak powiedział:
— Te dwa przedziały to macie

dla bokserów — a w tym trzecim

to pewnie jadą bokserki...

\senu pływackiego i atał aię sław
H4MH MS* MCL.1

CZŁOWIEK — RYBA

PREZES Związku Węgierskiego
Forray był zdania, ie Szymura
przegrał spotkanie z Kopoesci. Przy
okazji trzeba przypomnieć, że pre-

zes pełnił funkcję sędziego neutral-

nego w czasie meczu Polska — Cze-

chosłowacja, kiedyśmy to przegrali
w Pradze Jf:12. Najwidoczniej Szy-
mura nie cieszy się sympatią p. For-

raya
— bo już wówczas uznał go

za pokonanego przez Netukę i to

wbrew opinii publicznej.
I jeszcze przypomnimy o jed-

Od czasu do czasu odbywał się nym: Prezes Forray był tym czło-

niewinny flircik — oczywiście na wiekiem, który po zdobyciu przez

WW*- Pappa medalu olimpijskiego, sko-

LAUROWY WIENIEC .<

KLIMECKI jechał do Budapesztu,
że tak powiemy, pod dobrą gwiaz-
dą. Urzędniczka która wypisywała
mu paszport — na ostatniej stronie

dopisała ołówkiem. życzeniami
zdobycia zwycięskiego lauru".

Niestety Klimecki powrócił do

Polski bez laurowego wieńca.
— Byłem zbyt pewny zwycięstwa,

odpowiadał w drodze powrotnej i to

mnie zgubiło.

TO FRANEK ZAŁATWI...

FRANEK SZYMURA jest naj-
większym rutyniarzem nie tylko na

ringu ale i w podróżach. Franek

zna wszystkie punkty graniczne,
wszystkich urzędników — omal że

i wszystkich konduktorów. Jeśli

więc wynikały jakieś spraioy do za-

łatwienia wszyscy patrzyli na Fran-

ka jak w zwierciadło, mówiąc:
— To Franek załatwi...

POGANIN"

To była chyba pierwsza podróż
naszej reprezentacji ' za' granicę, w

której otfenżło ' się bez tradycyjnych
chrzcin. Zapomniano, że Zagórski
po raz pierwszy jedzie jako repre-

zentant na mecz międzypaństwowy
i dziwnym fuksem uniknął egze-

kucji", która na pewno nie należa-

łaby do najprzyjemniejszych. ,

Zagórski więc pozostał nadal „po-

ganinem",

WŁASNY HOTEL

W BUDAPESZCIE Polacy zostali

ulokowani to bardzo dużym hotelu,
który jednak czynił wrażenie bar-

dzo pustego.
— Ile tu u was jest pokojów t —

zapytuję portiera.
— Bardzo wiele, bo aż 200!
— A ile zajętych?
— Tylko 10.„
Jak z tego wynika Polacy mieli

do rozporządzenia jakby swój wła-

sny hotel,

COWBOYE.*

W NIEDZIELĘ nazajutrz po me-

czu, największym pragnieniem na-

szych bokserów było obejrzenie dwu

filmów cowboyskicli, które są teraz

wyświetlane w Budapeszcie. Aby
zobaczyć te awanturnicze obrazy —

nasi bokserzy udali się piechotą aż

na drugą stronę Dunaju — do Budy.
Natura ciągnie wilka do lasu...

KASZUBI

Antkiewicz i Chychła — chłopcy
znad morza — zostali przez swych
kolegów nazwani ,J£.aszubami".
Zdaje się, że te przezwiska „przy-

kleiły" się już na dobre do tych za-

wodników.

POPP!

GDYŚMY w Budapeszcie zapyty-
wali się o Pappa — żaden Węgier
nie rozumiał o kogo nam chodzi.

Okazuje się, że Madziarzy wyma-

wiają fonetycznie Popp — a nie

Papp.
Papp za czasóio, gdy go jeszcze'

nie znano jako boksera — był ma-

szynistą kolejowym — teraz awan-

sował na urzędnika.

„CZERWONOSK6RY"
PRZECIWNIK SZYMURY

Kopoesci można by nazwać „caer-

wonoskóry". Chłopiec ten ma na

ciele pełno wielkich czerwonych
plam. Już w czasie olimpiady bada-

li go lekarze — lecz dopuścili go
do igrzysk. Podobno plamy te są

nym na cały Świat,

BOKSERSKI JĘZYK

uła-
mał rękę.

RECEPTY NA ZWYCIĘSTWO
PRASA węgierska na ogół obiek-

SZ1GETTI — wielokrotny mistrz tywnie ocenia wszystkie wałki pol-
Węgier i reprezentant, odwiedzał nas sko-węgierskie — jednak krytykuje
w hotelu. Szigetti gorąco dopyty-
wał się o Szymurę, z którym bar-

dzo serdecznie się przywitał —a po

tym rozmawiał z nim w jakimi ję-
zyku, który tylko dla bokserów jest
zrozumiały.

— Tle razy pan był to Polsce? —

zapytuje Szigettiego.
— Najmniej ze £0 razy!
I jakby chciał się usprawiedliwić,

że teraz nie przyjeżdża — zaraz do-

dał:
— Ja bym chciał jeszcze walczyć

na ringu — ale Związek mi nie po-

zwala — mówią, że jestem za, sta-

ry — a ja się ciągle czuję młodym.
Przypominamy przy okazji, ie w

kapitana związkowego.
Uważa, że jeśli Marton walczyłby

z Chychłą— to Węgrzy wygraliby
mecz. Madziarzy jednak zapomina-
ją, że od czasu gdy ChycMa ostatni

rac zremisował u Martonem—upły-
nęło sporo wody i kaszub" poczy-

nił znaczne postępy. Zresztą co tu

dużo mówić — Marton ma chorą
rękę i nie prędko powróci na ring.
My moglibyśmy również twierdzić,
ie gdyby wałczył Rademacher — to

odnieślibyśmy zwycięstwo.
A zdaniem Szymury f
— Gdyby Kolczyński walczył tr

półciężkiej z Kopoesci —• wygrałby
na pewno. A ja w ciężkiej pobiłbym

Bene III — no i mecz byłby wygra-

JUNIORZY WĘGIERSCY
84 SILNI

KIEDY odbędzie się następny
mecz oficjalny Polska — Węgry w

Polsce t Na ten temat jeszcze nie

było rozmów. W najbliższym czasie

zapowiada się na tyle spotkań pol-
sko-węgierskich, że na oficjalny
mecz nie będzie czasu. Czeka nas

bowiem w listopadzie tydzień pol-
sko-węgierski, na który przybędzie
reprezentacja Budapesztu, a 30 sty-
cznia mecz juniorów Polska — Wę-
gry.

Oficjalne spotkanie seniorów od-

będzie się pewnie dopiero za rok.

A propos meczu juniorów Pol-

ska — Węgry, zapytałem sędziego
węgierskiego Madiara, co sądzi o

tym spotkaniu. (Jak wiadomo> Ma-

diar sędziował mecz młodzików Pol-

ska — CSR we Wrocławiu).
— Mogę pana zapeumić, że dra-

iyna węgierska będzie duio silniej-
sza niż czechosłowacka i mecz bę-
dzie b. ciekawy*

ZWYCIĘZCA TORMY

W PONIEDZIAŁEK oglądałem
niecz o drużynowe mistrzostwo Fe-

rencvaros — Kistex. Spotkanie od-

było się w tej samej hali co i mec»-

Polska — Węgry. Publiczność w

hali szalała, a doping kibiców mię-
dzyklubowych był dużo większy niż

w czasie meczu międzypaństwowe-
goW ramach spotkania walczył
BzaUay, który był wyznaczony do

' reprezentacji na

Papp nie stanął

o doświadczeniach budapeszteńskich
niepewna sytuacja na francie bokserskim

W USZACH jeszcze słychać I przyszłość utrzymać się w reprezen- Chychłę, który ciągle utrzymuje aię sparringów. Klimecki mieszka teraz w

dźwięki gongu na ringu buda- tacji. Zawodnika tego ciągle jakby na wysokim poziomie,
peszteńskim, a już zaczynają się roz- [ „dławił" pewien szablon, —

poza

mowy na temat meczu bokserskiego którego ramy wyjść nie potrafi.
Polska — Czechosłowacja, który zbli j

^

pakowej nadal jest bez kon-

ża się szybkimi krokami. Czy doświad

czenia budapeszteńskie • wpłyną na

GROŹNA SYTUACJA

W iredniej sytuacja jest w tej chwi'

Jeleniej Górze i mamy poważne oba-

wy czy w mieście tym znajdzie choć

jednego sparring partnera. Jak nam

zresztą pan Jan opowiadał, w Jele-

- wypadek, gdyby
do walki. SzaTlay

nic nie pokazał i wydaje mi się, że

Kolczyński i Cebulak są od niego
bezwarunkowo lepsi, a nawet kto

wie czy Zagórski nie miałby szans

na wygranie z Węgrem.
SzaUay szczyci się zwycięstwem

nad Torrną. Jak się jednak dowie'

działem, Torma nie bardzo zdradzał

chęć do walki z Węgrem i dopiero
w trzeciej rundzie zabrał się do ro-

boty — a to już było trochę zbyt
póino.

Z meczu tego wyniosłem wraże-

nie, że węgierscy sędziowie ringowi
mało zwracają uwagi na czystość
walki.

PAPRYKA I BOKSERZY...

JEDEN z naszych bokserów twler-

| dził, że Węgrzy nie umieją przyj-
mować ciosów w żołądek, ponieważ
jadają za dużo papryki... Papryka
podobno żle wpływa na odporność
mięśni brzusznych...

Powyższe twierdzenie traktujemy
oczywiście jako dobry żart, ale jed-
nak nasuwający pewne myśli...

kurencji Antkiewicz, choć od zawodni Ii groźna. O tym, aby ręka Cebulaka Me > Górl
« ^ochę aparruje, ale

ka tej klasy więcej się wymaga, niż była na czas wyleczona — zdaje aię
łw ymn «

niem
kategorii muszej.,

to co pokazał w Budapeszcie, gdzie nawet nie ma co marzyć. Najodpo-
!

,

J ' k
y?»*» —

PZB

jest on w trakcie przeprowadzania
poważnej kuracji kolana i nie wiado-

mo czy będzie mógł startować.

Jeśli chodzi o Zagórskiego — to

niestety pozostaje on ciągle zawodni-

kiem, który nie nmie się kryć i zu

kami można wygrywać tylko dzięki
kondycji fizycznej.

zmianę składu ósemki, która ma sta-

wić czoła 7-go listopada Czechosłowa

kom na ringu poznańskim? Powiedz-

my szczerze: sytuacja w tej chwili nie

jest dla nas pomyślna.
W muszej Kasperczak jest ciągle

niepewnym zawodnikiem, to znaczy,
:

doszedł już do takiego poziomu, że KRYZYS W KATEGORII LEKKIEJ

nie może nam zrobić wstydu w spot- Bieda jest w kategorii lekkiej. Jeś-

kaniach nawet z dużo silniejszymi prze li Rademacher nie wyleczy ręki do

ciwnikami, natomiast nie posiada je- 7-go listopada — to będzie lupełnie 1 "Bie"p0ti-aH przyjmować ciosów,
szcze tej klasy, aby w spotkaniach źle! Na Czortka Uczyć nie można — | w8ław.ienie Zagórskiego do reprezen-

międzynarodowych zdobywał punkty, nie dlatego, aby był w złej formie —

tacj. na Czechosłowację byłoby ryzy

Poznańczyk w tej chwili przechodzi ale z tej prostej przyczyny, ie ma k;eK _ to
^^

war8Mwianin mo-

jakby pewien kryzys, stara się zmie- tak już porozbijane łuki brwi, że każ

nić styl walki i być więcej ofensyw- da jego walka międzynarodowa grozi
ny

— ale jeszcze nie ma pewności, utratą punktów przez nokaut techni-

jeszcze jest często za mało zdecydo- czny, W razie niezdolności do walki

wany i stanowczy w swych akcjach Rademachera, kapitan związkowy bę-
zaczepnych. Istnieje koncepcja, wed- dzie miał prawdziwy kłopot —• jakie-

PO 4000 FORINTÓW!
W BUDAPESZCIE opowiadajq%

że każdy z piłkarzy, biorących u-

dział w meczu z Polską w Warsza-

wie, otrzymał tytułem premii po

Piłkarze, którzy wy-
B w Budapeszcie —

^ otrzymali po 8000 forintów.

Jesteśmy bez półśredniej
smnei się Ślqski OZB

żr znokautować Prihodę — ale równie

. dobrze może być i aut.

Pierwszą rundę mistrzostw śląskie-
go OZB mamy już poza sobą. Roz-

grywki przeprowadzane są w dwóch

grupach —

po 6 klubów w każdej.

ług której do walki z Majdlochem na- go zawodnika wystawić przeciwko pr2ypom{nag
leżałoby sięgnąć do Piotrkowa.. Jeś- Petrinie. W ostatecznym razie pozo*

li Brzóska mógł zrobić wagę na spot- j stawał by Komuda, który kiedyś wy- j KLIMECKI SPARRUJE

kanie międzyklubowe, to chyba po- z Petriną —

a więc poznał jego i Z MUCHĄ»
trafi to uczynić na mecz międzypań- walki

»
nie b ?dzie cierpiał w spot I W wadze ciężkiej jest znów nie d»

kaniu z Czechem na kompleks niższo- | brze. Klimecki, na którego punkty w

ści

W półciężkiej Szymura do wałki z Zgodnie z przewidywaniem, faworyci
Rademacherem będzie się musiał do- RKS Batory i Zryw Świętochłowice
brze przyszykować, o czym chyba tale prowadzą w swoich grupach i zdoby-
ratynowanemu zawodnikowi nie trze- cie przez nich pierwszych miejsc

jest prawie że pewne. Finały mi-
strzostw Śląska rozegrane

nie. Dobry Matloch w tym roku ob-

niżył jakoś swój lot a Nypelt ożenił

się i wyjechał na wieś.

Waga lekka jest lepiej obsadzona

i poza mistrzem Rademacherem wi-

dzimy Bibrzyckiego, Breklera oraz

długorękiego Grochowskiego. W pół-
średniej sytuacja jest katastrofalna,
Kula wyjechał do wojska, Kusz jest

zostaną zupełnie bez formy a nie wiadomo,

stwowy. Ze wszystkich much polskich
chyba jedynie Brzóska — dobry pól-

dystansowiec i bokser o ciosie, bę-
dzie mógł nawiązać równorzędną wal-

kę z Majdlochem.
W koguciej Grzywocz Wypadł w

Budapeszcie słabo. Przypuszczalnie z

Czechosłowacją będzie walczył, gdyż
brak najlepszych, ale mamy pewne

wątpliwości czy Ślązak potrafi na

W półśredniej, na szczęście mamy

Cebulak
operoifum/

Cebulak przebywa obecnie w szpitala
Pilectątka lezus I w czwartek dnia H-go
bm. zostanie paddany operacji ręki, pm-

nlewał koić ile się zresła.

25.11 . O dalsze miejsca walka bę-
dzie bardzo zacięta ze względu na

wyrównany poziom i dopiero końco-

we spotkania zadecydują o ostatecz-,

nym układzie tabelki. |
Jeżeli chodzi o materiał zawodni

Budapeszcie liczyliśmy jak na Zawi-

szę, zawiódł zupełnie. KHmecki był
sztywny i nieruchliwy w pierwszej
rundzie. Ddbrze ktoś zauważył, iż. ku ubie{,łeg0 w wadzc ausz^j G6.

wszedł na nng zupełnie nie rozgrza- raws]d 2<lystantowa) Kowalczyka,

czy Grądkowski będzie nadal wal-

czył.
W wagach cięższych sytuacja w

stosunku do lat ubiegłych znacznie

się poprawiła. W średniej dwóch za-

wodników Batorego Sznajder i Nowa

czy, to niewiele zmieniło się od to-' ra
o lepszą notę, a dołącza

' się do nich Wajs, legitymujący się
16 zwycięstwami pod rząd. W pół-

ny. Niestety sama ambicja nie wystar ckgraigtrM ś|ąika j ;emu naJeiy gię
1 ciężkiej na chrilangera wybił się Pa

Techniczny} nehauś

r z naszych Czytelników w sprawie
nokautu technicznego. Z wywodami auto-

ra w pelnl solidaryzujemy się I przypo.

mnlmy, U w 193* r. w Dublinie na kon-

gresie bokserskim — przeszedł wniosek

PZB odnośnie skasowania technicznych
nokautów. Wniosek ten niestety z powodu
wojny nie został wprowadzony w łyeio
i w czasie zawieruchy poszedł w zapo-
mnienie.

Do wywodów autora dodamy Jeszcze,
te nokaut techniczny stwarza nie tylko
niebezpieczeństwa dla zawodników, ale
I dla sędziów. Dajmy na to zawodnik X

prowadzi na punkty przez S minut walki
i w ostatnie] chwili zostaje kontuzjowa-
ny. Oczywlicie w tym wypadku sędzia
ringowy zdaje sobie sprawę, łe Jeili

zawodnika.

sl:va. :••<? ' 'i Ic, że tak nie jist, jak
uie rJ.ie przepisy ioalk bokser*

skich litr./, lują w ryzach smeodników,
nie pozwalając przekształcić boksu w

bójkę. Niestety stajemy się świadkami

sankcjonowania brutalności na ringu
właśnie na skutek złych przepisów bo-

kserskich. Mam na myśli sprawę noka-

utu technicznego.

czyła. Sądzimy, że przed spotkaniem pierwsza loUata. W ubiegłym sezonie

z Czechosłowacją - (zapewne z LI- p0J-awjja dobra mucha w Sosnow-

•anskym), należałoby umożliwić Kii- cu w ogob;e Ro,maIW( „botniczego
meckiemu rozegrana kalka ostrych mi|tTZa pol,ki( kł6ry tcr.z prze,zedł

do wagi piórkowej. Awizowany Gu-

mowski nie może jakoś załatwić for-

malności i nie walczy. W koguciej
poza Grzywoczem nie ma żadnego do-

brego zawodnika i ciężkie będzie
miał zadanie kapitan SI. OZB, gdy
Grzywocz nie będzie mógł z jakiej-
kolwiek przyczyny walczyć w repre-

zentacji Śląska. W piórkowej Bazar-

nik, który zdaje się przeszedł na sta-

łe do tej kategorii panuje niepodziel-

charakter walki? Bezwzględnie nie!

l'ruypominą to nieco stosunki Knujące
w boksie zawodowym. Edward Ran opo-

wiadał kiedyś, jak jego sekundant przy-

lepił mu plaster na zdrowej brwi „na

wabia", podczas, gdy kontuzjowana
brew była odsłonięta. Przeciwnik »na-

bral się" i bił w plaster.
A więc trudno znaleźć coś bardziej

tej słusznej płaszczyźnie stało PZB, lecz

przerwie walkę - skrzywdzi zawodnika. , n''cst*fr rodzaju sędziowanie nie

który ma Jut pewną wygraną punktową. ; trafiało do przekonania AlBY.

Przeciąga więe walkę ze szkodę dla j Jakie niebezpieczeństwo tkwi te po-

zdrowia boksera. i utracie do starego systemu sędziowania,
Naleły Jeszcze podkreśltć. li wprowa- tj ogtsgsania zwycięzcq eawodnika,

dzenlo nokautu technicznego z chwilę, .azenie nu» . „. który spowodował kontuzję swego kontr
ady nie mamy dostatecznej liczby dosko- %,, . ,., ,

•

nale wykwalifikowanych sędziów lingo- partnera? Jak powiedziałem — sankcjo-

Do niedawna jeszcze w Polsce zamody niedydaktycznego u> przepisach bokser-

bokserskie sędziowane były w sposób skich, niż powrót do nokautu tnchnicz-

sprawiedliivy i aportowy, to znaczy » nego, coś bardziej zaprzeczającego <łii-

wypadku kontuzjoivania przeciwnika, chowi sportowemu i szacunkowi dla

rozstrzygano spotkanie na punkty. Na przeciwnika.

wych, nie orientujących się w laulaeh i nowanie bruthłnośd. Przypuśćmy,
dopuszczających do nieczystych walk, j pojczns uvlki ieden s zawodników do-
jesł o wiele przedwczesne- Cz^to »!, , lMd o uszkodzenia łuku },ru!l0.
zdarza ie zawodnik przegrywający przez | ... . ,, .

fest podwójnie pokrzywdzony - wego; otoz w tym momencie dla jego
zestaje siaulowany a nadto przegrywa.

Najwyiszy czas, aby PZB zastanowiło

słę, Jak zaradzić zlu. A mołe by pomy-

partnera zaczyna się „opłacać* rozpla-
tanie brwi do takiego stamti by sędzia

all?, , prznruał watkę. Oczyni-iie uderza on

iloć nad tym. aby walki, w
k,4 ,Y

,

ch
. irazzarazem w to samo miejscei —

chodzi kontuzja, byty przerywano I unie-

wafniono?..

Posłuchajmy
nlka. (kg).

zresztą wywodów Czyleł-

BOKS jest sportem, który wśród la-

ików uważany jest sa brutalny.
Każdy praktyk, czy teoralyk pięściar-

osiaga zwycięstwo.
Zastanówmy się: czy jest to sportowy

UJałdłalnla warszawska Jut w dńlu

1-go listopada będzie przygotowana do

organizowania meczów bokserskich. Pra-

ce dobiegają końca.

Kasperczak został powołany (te ttot-

by wojskowe).

Dlatego teł sądzę, że PZB powinno
co rychlej wrócić do swej poprzedniej
metody rozstrzygania walk. W meczach

międzypaństwowych, czy międzynarodo-
wych traktujmy nokaut techniczny jako
małe necessarium. Trudno! AIBA' jest
Organizacją nadrzędną w stosunku do

PZB i mech na nią spada odpowiedzial-
ność za konsekwencje nokautów tech•

terok, bokser o minimalnej technice,
lecz posiadający piekielny cios. Nie-

wiele ustępują mu Urbaniak i Skwa-

ra. Waga ciężka, która do tej pory

była zawsze słabym punktem, w tej
chwili posiada aż trzech niezłych za-

wodników. Drapała zupełnie wyleczo
ny, jest najlepszym, a Termin i Kubi-

ca też ostatnio poczynili pewne po*

•tępy.
Najlepsza 8-ka Śląska przedstawia

siij następująco: Górawski, Grzywocz,
Bazarnik, Rademacher, Grądkowski,
Sznajder, Paterok, Drapała,

(BaJ)

się ilzieje
na ringach Siq&kich

W BOKSERSKIE} A Klasie uzyskano na-

stępujące wyniki: Hula Zabrze —

GZKS Slavia Ruda 16:0 w. o . Przy stanie

14:0 dla Zabrza zawodnik Skalee nieza-

dowolony i werdyktu sędziowskiego po-
bił sędziego ringowego Ćwiklińskiego.
Milicja Interweniowała I zawody zostały
przerwane.

ZKSM Pokój Nowy Bytom — Zryw świę-
tochłowice 0:14 w. • o. Na ringu uzyskano
11:$, po walce Krawczyk (Pokój) z tar-

. ,., ... Hem (Zryw), Jakil kibic Huty Pokój wtar-

nicznych; odpowiedzialność podwójna j gnql nł rIng , pob„ p Samowlk|ago.
demoralizowanie sportowca na ringu ZKSM Batory — Slemlanowlczanka 10:6.

i ńemoralizowanie publiczności na 'wi-

downi. U nas, w Polsce, powinniśmy se>

rtcać z tym błędnym przepisem powrót
cić dn czystej atmosfery sportowij, tym
bardziej, że nasia publiczność raróserto

jak i nasi sportowcy ciągle jeszcze po•

trzebują wychowania sportowego.

Sprawa nokautu technicznego nadaję
się do jak najszybszego rozpatrzenia
przez najwyższe czynniki sportu pol-
skiego. Szkoda ludzi i ich charakterów.

Marek Autem Wasilewski I

W spotkaniu tym Bazarnik wygrał przez

UBIEGŁA niedziela mistrzostw -śląskie- .

go OZB zakończyła się. Jak wyżej
podajemy, aż 3-krotnym pobiciem sędziów
ringowych, w tym dwa razy przez publicz-
ność, a raz zawodnik dopuicll się tego

karygodnego czynu. Na ringach w Rudzie,
w Nowym Bytomiu I w Raciborzu fana-

tyczna publiczność sterroryzowała kole-

gium sędziowskie, domagając się dalsze-

go prowadzenia zawodów.. Nic też dziw-

nego, że w poniedziałek w sekretariacie

śląskiego OZB aż wrzjlc. Doraźne pośle,
dzenle Wydziału Gier I Dyscypliny posta-
nowiło: 1) zawiesić GZKS Slavla Ruda,
Wórej zawodnik Skalec znokautował są-Duanim wygroi w

'

dyskwalifikację z Bobrem,' który uderzył 'Szlago I zweryfikować zawody, Jako w. o.

go poniżaj pasa. tak, że Bazarnik ina. | Hu 'V Zabr2e
-

2 > Zawiesić ZKSM.

lazł się do 8-mlu na deskach. |
Pok6 l N^Y BY,om- zweryfikować zawo-

ZKSM Baildon - 27 Orzegów 15:1 Nie- ;
dV 14:0 d,a Zrvwu świętochłowice,

spodziewany remis Wajsa z Kurkiem przy- i Na najbliższe spotkania wyznaczono

niósł Jedyny punki drużynie „27 Orze- dodatkowych sędziów, aby w ton sposób
gów". j.

Z?K Tarnowskie Góry — lechla Mysio-,
wice 10:6. Z ciekawszych walk notujemy
zwycięstwo Baklera nad Wasilewskim oraz

zwycięstwo Pietrzyka nad Wockę. Na cze-

le tabeli nadal znajdują się Batory w

grupie (-siej oraz Zryw w grupie dru- i

oteŁ

zapobiec zajściom.

łowlńskl, były zawodnik ciężkiej wagi.
Polonii, trenuje obecnie drużynę Rado-

mlaka',
•itam po powroc|e z Budapesztu poje-

chał na kilka godzin do Bydgoszczy^
skąd udaje się do Wrocławia.
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Mttr. S. Zolfrzew/lrl

w zawodach lekkoatletycznych
Z terenu ezęeto słyszymy zapytania wtedy (po spływie około 2 »ek.) od- 11,3 — 11,4 —

na 100 m, czas oficjał-

w sprawie przepisów biegu, skoku i

rzutu. Często bowiem, na skutek nie-

znajomości przepisów, krzywdzi aię
niejednego zawodnika.

Przed kilkunastu dniami otrzymali-

dać strzał, gdy zawodnicy —

po wy- i ary wynosi 11,3,
chyleniu się do przodu —

zamrą w

bezruchu. Jeśli któryś z nich wyko-
na najmniejszy jakiś ruch — startero-

wi nie wolno puszczać biegu, który

Adamczyk popróbuje swych sił w

najbliższą niedzielę i może wreszcie

pobije rekord w dsiesięcioboju nale-

żący do Gierutty. We Wrocławiu

spotka sig on a doskonałymi zawod-

nikami radzieckimi Kiczniecowem i

Wolkoic-em, którzy niewątpliwie zdo-

pingują Polalsa do wysiłku.

»my np. rozpaczliwy Kat od jednego musi z oddaniem strzału czekać tak

z wychowawców fizycznych,
:

z Wą- długo (mote to być trzy i więcej se-

brzeźna na Pomorzu; w którym
7

ten kund) aż wszyscy „znieruchomieją",
donosi, że kierownik zawodów zdy- • Gdy któryś z zawodników wybieg-
skwalifikował mu uczniów dlatego, że nie przedwcześnie, starter udziela mu

skakali głową na przód, a więc sty- napomnienia, dyskwalifikują» go po

lem tzw. przerzutowym, dziś zagrani- drugim falstarcie,
cą powszechnie stosowanym. Zdyskwa JAK MIERZy Sję CZAS?

lifikowano tam (zresztą zupełnie nie- Zwycięłk;emu iawodllikowi należy

słusznie) zawodników za to, że nau- mierzyć cza( łtoperami. Jeśli

czyli się skakać stylem, który istot- eonajmniej dwa łtopery wyksuują

nie do niedawna był na indeksie, a
^^ ^

_

^ ^ ^^

który jest najbardziej ekonomwzny i jes{ miarodajny. „tomiast

którym posługują się obecnie wszyscy W6zystkie
^

zegarlci wykazują rói-

prawie rekordziści. , , ny «u, za oficjalny ogłaaza aię wy-

Prxypominamy tobie, jak to było
^

łtopera {ł^
przed kilkunastu laty, kiedy sędzio-

^

A
^

priy wynikach: ,1Q _

wie ustawiali slę na wysokości stoją- :

Prywatny bankiet
znlfOfśczy s/ę
tpzziBśfScznef harą

Dom Kulutry zdobył, nawiasem mówiąc,
niezbyt zasłużone mistrzostwo Okręgu.

Wyniki ostatniego meczu Dom Kultury —

Ludwików 10:6 były następujące: musza

Waszkiewicz (L) ma nadwagę wobec cze-

go przegrywa w. o. z Chmielewskim

(D!<); kogucia — Springer (DX) remisuje
z Marcysiem (L); piórkowa — Delangie-
wicz (DK) zwycięża nieznacznie na p-kty
Bednarskiego ('.), lekka — Wodecki (DK)

pokonał przez t. k. o . w lll-e] rundzie

Mazura (L); p-ólśrednia —

po słabej wal-

ce Zońca (L) remisuje z Doboszem (DK);
średnia — Kulczycki (L) rozniósł Trzepi-
zura (DK); w półciężkiej Walenia (DK),
a w ciążkiej Mlynik (L) zdobywają punk-

ty w. o . z powodu braku przeciwników.

w piftg-ponga
Octatnie spotkania o mistrzostwo kl. A

w tenisie stołowym okręgu warszawskie-

go dały następujące wyniki:

Przyszłość — AZS 8:1; Skra — Oficer-

ski KS 3:6; Pocztowiec — Polonia 5:4;

Sarmata — 2. KS 4:5; Przyszłość — Legia
9:0 v. o.

ków i obserwowali, czy przypadkiem
głowa nie przechodzi przed nogą

wpierw ponad poprzeczką i czy w

tym momencie nie znajduje się ona

poniżej biodra, co powodowało unie-

ważnień'e skoku. Tak było kiedyś.
Od 1936 roku przepisy jednak zmie-

niono i odtąd wolno skakać jak się
chce, byle tyło odbicie nastąpiło z

jednej nogi. Nie można jednak się
dziwić prowincjonalnemu działaczowi,
że nie zna przepisów, skoro P. Z . L .

A. nie wydał ich po wojnie.

CHAOS

Jeśli mierzy aię czas tylko dwoma

stoperami, ważnym jest czas gorszy.

A więc: przy wynikach — 11,0 —

11,3, — ogłasza się wynik 11,3.
Obwód bieżni mierzy się 30 cm od

bandy, ze względu na jej ogrodzenie
centymetrem, cegłą, drzewem lub' in-

nym materiałem wysokości 5 cm. Na

śtępne tory mierzy się w odległości
30 cm od Knii torowej.

W jednym s dzienników zagranicz-
nych uezyniono zarzut Reiffowi, że

dlatego w biegu na 2.000 m uzyskał
tak dobry rekord światowy (5.07), po

nieważ biegł na bieżni nie posiadają-
cej bandy, i że obwód bieżni mierzo

ny był w odległości nie 30 — »20

cm od „ogrodzenia", przez co biegł o

2 a 20 cm za mało. Sprawę sprocto
wał jednak Hansenne, który dowiódł,!
ie biegł odbył się zgodnie z przepi-
•ami. !

Wyniki na dystansach do 1.000 m

mierzy się z dokładnością do jednej
dziesiątej części sekundy, a na dłuż-

szy dystans do jednej piątej. Gdy
Reiff ukończył rekordowy, swój bieg,
wszystkie trzy stopery wykazywały
5.06,9, a jednak w, myśl przepisów
trzeba było czas o jedną dziesiątą

W

zowany

Warszawie odbył się 10-dniowy unifikacyjny kurs sędziów zorgani-
przez PZPR. Na zdjęciu grupa ucscslników kursu, na Sta-

dionie WP.

Po gajdach marszowych
ti

Mecz z Finlandią nie wzbudził entu-

zjazmu. Jeszcze gorzej zapisze się on

w panręci dwu zawodników kadry podwyższyć, tak że oficjalny wynk
reprezentacyjnej. Są nimi Janduda z brzmi 5.07,0. : •'

AKS i Wiśniewski z Polonii warszaw

skiej. Obaj ci zawodnicy po bankiecie '

oficjalnym, który miał skromny cha-

rakter, wybrali się na „poprawiny".
Ponieważ jednak Warszawa jest, mi-

„Siliskisml Zwyciąstw

TRZECIA masowa. impreza spor- możemy z takiej młodzieży. Praca or-

łowa Głównego Urzędu Kultu- ganizacyjna, a przede wszystkim wy

ry Fizycznej była udana pod każdym chowawcza Związku Młodzieży Pol-

względem. Tak wielkiej ilości startu- skiej wydaje pierwsze owoce.

Nie chcemy jednak sugerować aię
samymi tylko pochwałami. Widzieliś-

my i pewne niedociągnięcia. Przede

wszystkim uchwycenie — W najwięk-

Ceszyć się i radować szych miastach — olbrzymich, tysięćz
nych mas na starcie, trasie i mecie

jących i tak ambitnej walki na tra-

sach nie spodziewano się.

Jeżeli; jednak młodzież z takim za-

pałem walczyła, świadczy to o niej.
jak najlepiej,

Gorzej iest jednak, gdy błędy w sę no wszystko mała, więc też wieść o

dziowaniu popełnia s'ę w samej cen zbyt wesołym nastroju obu „repów"
Łrali. Do takich — między innvm-' — | szybko doszła do PZPN, który nie za-

należą orzeczenia przy biegach przez stanawiając się długo na posiedzeniu
płotki. Nowe przepisy głoszą, że wy- i poniedziałkowym z miejsca zawiesił

wrócić można —

przv ol:mpijsk
J
m ty- obu wesołych kompanów, przekazując

pie płotka — wszystkie nawet płot- dochodzenie Wydziałowi Gier i Dy-
ki, a jednak wynik — ba, nawet re- scyplmy.

/esl iodgpo nsses* zyci&SsE

kord może być uznany. Olimpijski typ

płotka posiada jednak podstawę jed

Przykro uderza fakt, że obaj,ci za-

wodnicy pochodzą z klubów, które Kcrdasa. Już w rok później znalazł

z wynikiem 44,02 m, na liicle 10-ciu naj-
•cpczych. •

Okres okupacji, kiody pracuje ciężko
, . , , j,j • • - t-

' alco r ?botnlk w fabryce amunicji, nie

o płotek klubów tych będą bardziej uwazah r.o:wala" mar,y4 0 sporcie Po woJn|- Ma.

daoram enną, ważyć musi conaimniej znalazły się ostatnio w centrum nie

10 kg i potrzeba eonajmniej s
;
ły 3,6 najprzyjemniejszych debat. Należało

kg, ażeby płotek taki obalić. Rzecz za tym przypuszczać,

jasna, że zawcdn'k, który

że członkowie

{nie było jeszcze idealnie rozwiązane.

(Personel organizacyjny i* sędziowski

trzeba jeszcze doszkalać, ażeby czasy

i wyniki wszystkich bez wyjątku moi

na jak najdokładniej określić, pódob-
• nie jak i wyeliminować wszystkich

podbiegających. Przyszła impreza ogło
w

; slowskiego, który już w roku 47 zostaje szona powinna być nieco 1
wcześniej.

rzucie młotem, Bogdan Masłowski z byd- wice-miotrzem Polski za Kocotem z wyni-
^

go:kiego H:.'S-u, w/korzystuje kiżdą wol- i kiem 44,75 m. Jesień i zimę roku 47/48
ną chwilę na przeprowadzanie racjonal- wykorzystują Masłowski na intensywną,
nego treningu. Zawodnik ten urodził , się jak sam mówi, "

zaprawę. Uczęszcza pil-
dnia 2 październiki 1920 roku w Grudzią- nia i regularnie na gimnastykę, ćwiczy,
dzu. Rozpoczął rzucac młotem w _»oku I na przyrządach, dźwiga, ciąiaiy, codzien- !

1938^ w barwach Polonii, pod nadzorem nie gimnastykuje się w domu, prowadzi | stosunkowo krótki. Zenpoły przepro-

soiidny tryb życia. Rezultaty nie pozwą- wadziły zaledwie kilka tylko trenin-

iają długo czekać. W roku olimpijskim _ zam:a&t kilkunastu. I dlatego
t,,ł micłrya : •-

. ,

też, zdarzały s
:

ę niekiedy, choć by-

Tu i ówdzie widać było pewne nje-
dotrenowanie i niedostateczne opa-

nowanie stylu.

Czas przygotowań był rzeczywiście

no reputację i zrobią wszystko, cłowrki powołany zostaje w maju w sze-

by nit dawcć powodów do skarg. W''f re 9' J Armii W. P„ zdemobilizowany zo-

dać jednrk, że przestroga poszła t
f0fcu ' T " 9 ° ż r,,lcu n 1

. . . . , t" ,zutnl stadionu Miejskiego W Bydgoszczy
marne, tpteż przyifoię teraz

^ osobl- ^ Winkowskiego i Klełpilrowsklego
ście ocpokutować za lekkomyślność, widilmy znov/<j p-i:nie trenuj^icnao Ma-

TABELA

taki zahaczy, traci na szybkości, wy-

chodzi z rytmu biegowego itd.

Dlatego też w tym wypadku przepi
sy ze?ws!ai?. na wywrócenie wszyst-
kich płotków. Jeżeli jednak używa

się do biegu starego typu płotka, o

podstawie dwuramiennej, lekkiego
(który wywraca silniejszy wiatr), to

obowiązują przepisy dawne, że przy

wywióceniu 3 płotków następuje dys-
kwalifikacja. A jednak . widzieliśmy
na kilku zawodach w Warszawie, że

nawet — gdy zawodnicy „skosili" Na posiedzeniu zarządu AIBY w A więc: Eand'nelli (Italia). Csik

wszystk; e płotki starego typu uzna- Pary.vu y^sta-riono slc!ad drużyny (Węgry), Formenti (Ital'a): Vir.iers

no im czas i m'ejsce... | bokserskiej Europy na doroczny (Belgia), Torma (CSR), Papp (Wę-
Nam ; strzostwach Polski spotkaliś- mecz z Ameryką, który odbędzie gry), Scott (Anglia), Nilsson (Sswe-

zesśawi&nęĘ

1. Przyszłość
2. Żydowski t

3. Polonia

4. Oficerski K

5. Pocztowiec

6. Sarmata

7.A. Z. S.

8. Skra

9. M3rymont
10. Legia 0:3

st. glar
24: i

17:10

16:11
15:12

15:12

15:12

0:27

mysięztak
:

m wypadkiem, że nie się w kwietniu,
wiedziano, jak urządzić rzutnię do

oszczepu itd...

W krótk'-ch więc słowach, na sku-

tek braku przepisów, postaramy się
cmówić najważniejsze kwestie spor-

ne, wątpliwe..

Związek pływacki
zanieoói^il

Pływacy warszawscy skarżą się na dzia-

łalność Falskiego Związku Pływackiego, j wiele się zmieniło. Tak np. wysta-

cja).
Jak "Więc widać do drużyny euro-

pejskiej wyznaczono bokserów, któ-

rzy uzyskali najlepsze wyniki na

Olimpiadzie. Nie zastanowiono się
jednak nad tym, że od 'tego czasu

w

48, zdobywa upragniony tytuł mistrza

Polski i wyznaczony zostaje do reprezen-

iacji na Rumunię i Czechy. "

Z wyprawy za granicę dużo korzysta
gdyż ta ściśle techniczna konkurencja
wymaga naprawdę nauczyciela i to do-

świadczonego. " Tymczasem, dotąd mistrz

pornsga sobie 'podręcznikami." Obecnie na

treningach koledzy twierdzą, że ambitny
in r

?u!!top!iwy w pracy nad sobą Ma-

clDw.-.ki często uczy się. obserwując wła-

sny cień. Jesień i zimę wykorzystać .pra-

lnio dla solidnej zaprawy, ażeby w roku

przyszłym prac kroczyć choćby tylko lek-

ko ,sakramentalną 50-tkę. a do roku 1952

rzucać już daleko więcej i reprezentować
Pr-^-k- na igrzyskach olimpijskich w Hel-

sinkach.

Masłowski jest urzednikiem Nitrozwiaz-

ków w Łęgnowie. ma już żonę I syna.,

który jak twierdzi będzie miał już w Po. -

sce trenera w osobie ojca. (ZW)

-J^- Cala trójka reprezentantów Legii
otrzymała zwolnienia i zasiliła, z mistrzem

Polski Gajem na czele, zespół Pocztowca,
który występować będzie w składzie:

Gaj, Gayer, Pqczkowskl.

Roczne walne zebranie WOZTS wy-

brało władze: Prezes — Matuszewski;

v-piezes sportowy — Rybałtowsk^ prze-

wodniczący WSS — Smentek. Członkowie
— Lewiński, Kugler, Siedlanowskl, Cele-

Jewski, Lichota.

WG i Dyscypliny — Rybałtowski, Bent-

kowski, Wlażnik.

Na walna zebrania Polskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego, które odbędzie się
w najbliższą niedzielę w Radomiu, wyde-
legowani zostali z okręgu warszawskie-

go: Matuszewski, Rybałtowski I dyr.
Górski.

JAK POSTĘPOWAĆ?
Start w biegach krótlćich do 400 me

trów włączn'e' odbywać się może z

bloków startowych, które nie mogą

jednak posiadać żadnych elastycznych
czy sprężynowych części, ułatwiają-

' cych wybieg. Palce stóp muszą doty-
Ikać z

; emi. Ręce sprintera winny być I wYeh
-

Pro,est
1 1

ubiegłego, -

'

poza linią startową,

„gotów" starterowi

Po komendzie

wolno dopiero

Warszawa rozgrywa z reprezentacją Łodzi

doroczna spotkania międzymiastowe o pu-

char dyr. GUKF inż. Kuchara. Dwa pierw-
sze spotkania zakończyły slę triumfem

pływaków stole rznych, trzecia wygrała
'.ódź różnicą 2 pkt.

Warszawa założyła .jednak protest, twier

dząc, że dyskwalifikacja sztafety na tych
zawodach nie mlaia podstaw regulamlno-

wnlesiono w lutym roku

tej chwili PZP nie dal

odpowiedzi. Istotnie zbyt długie milczenie.

wiono do ósemki Csika, a tymcza-

sem, jak już donosiliśmy z Budape-
sztu, Węgier nie może utrzymać

wagi koguciej. Niewątpliwie skład

wyznaczony przez AIBĘ będzie mu-

siał być zmieniony.

W blagach przez plotki
slępująto:

wysokość i razslawlenla płotków prisdstawla slę aa.

Dystans
10 pl.

113 pł.
2» pł.
4G0 |sl.

l!o£ć pł.*'

10

io
/:.1 i

Od startu do 1 pl.
12.00

11.72
tł.2»
41.0«

Odia gł. między pl.
I.N
».1«

18.2»

15.oi

Od ost p!. de mety Wys. pł.
12.00 T<,2 cm

14.02 10(,1 cm

17.11 7(,2 aas

4(.00 91,1 eta

Między fcoksemmi
Natuka, znany reprezentacyjny bokser

czechosłowacki, został ukarany roczną

dyskwalifikacją. W przeciągu tego czasu

nie wolno mu startować w meczach mię-
dzypaństwowych.

„Teddy" Pietrzykowski rozpoczął trenin-
gi bokserskie w swym macierzystym klu-

bie „Lagii" i zapowiedział swój udział

w najbliższych meczach.

duce Rlfi!?ow?ić
rekord na 30 km
. Tegoroczny mistrz Polski w maratonie.

Osiński znajduje się w tak dobrej for-

mie, że chce zaatakować rekord polski
na 30 km. Osiński prosi PZLA o zorgani-
zowanie biegu na tym dystansie.

Zarząd PZLA projektuje wl.- jczsnie bisgu
30 km do programu zawodów- Polska —

ZSRR we WroclEwiu w dniach 23 I 24 bm.,
korzystając z pobytu w Polsce maratoń-

czyka i rekordzisty radzieckiego, Wani-

na, PZI.A chce zaprosić go do udziału w

biegu na - 30 km.

Wanin posiada następujące rekordy
ZSRR: 10 km 30:35,2 — 20 km — 1:03:51—

godzinny 13.779 m i maraton 2:3T:55. Trzy
pierwsze rekordy Wanin ustanowił' w 1942

.roku; w maratonie zaś w bież. roku.

Kwasjle wątpliwa w tkokacfe I nutach podatny innym rasem.

TOUR DE FRANCE 1949

POD MONT BLANC

! ły to zresztą wyjątkowe wypadki, że

silniejsi i sprawniejsi podciągać mu-

sieli słcbszych. Ogół jednak maszero-

wał szybko i ładnie.

Chcąc spośród tysięcy najlepszych
zawodników wyłonić przyszłe gwiazdy
sportowe w tej dziedzinie, Główny.
Urząd Kultury Fizycznej wydął: spe-

cjalną broszurę pt „Chód Sportowy",
w której podany jest szczegółowo
op

:

s chodu zawodniczego, '. tren'ng- i

k;lka tabel z'najlepszymi wynikpmi.
Zawodnicy, którzy wzięli udział' . w

marszach „Szlakami Zwycięstw", a

którzy chcą się specjalizować w cho-

dzie otrzymają ją bezpłatnie w Wo-

jewódzkich Urzędach Kultury Fizy-
cznej (względn ; e' u Powiatowych Ins-

pektorów K. F.). Zaniedbana u naś

dziedz
:

na chodu sportowego zyska
dzięk' marszom „Szlakami Zwyc'ęstw"
nowe siły.

•

Meldunki z wynikami marszów

„Szlakam- Zwycięstw" z terenu w dal •

szym ciągu napływają Ostateczne wy.,

n ki ogłoszone zostaną w przyszłym
tygodniu.

W województwie Rzeszowskim mar

sze odbędą się w.najbliższą niedzielę,
dnia 24 bm. (St. Z.) '

ffi&ciukcjM

Pi Nowacki. Pomysł Pana' nie ma , żad-

nego uzasadnienia. Argumenty, które san

przytacza są nieistotne. Przepisy gry w

\vr J•L . piłkę nożną, która liczy niemal.' jeden
W ostatnich dmach opracowano ,uż ;iek k,ztatlowaly slę 5t0pni0W0 J "

CZORTEK - WDOWIAK dokładnie plan i marszrutę Tour de stawie uzyskiwanych doiWiadczeń. Zmiany

Mecz o drużynowa mistrzostwo Legia — France na przyszły rok. Co,ciekawe- dokonywane są bardzo ostrożnie i tó w

Kadomiak odbędzie się w sobotę o go. go wyn
:

ka z planu: otóż Tour de Frań rninir ?aln ym »*0Pn'u- Mają one moc óbo-
dżinie 19-ej w sali WUKF. Legia wystąpi j 7awid»i" n H;„„ - * wiązującą na całym świecie. PZPN anT też

w składzie: Owsiejew, Kubowicz, Juja, .
•' zaw

-

adzl 0
Hiszpanię, nato- inna organizacja narodowa nie jest kom-

Wdowiak, Strukowicz, Olszewski, Sawicki m,a ,t trasa
jego przejdzie przez Wło petentną do przeprowadzania zmian. In-

i Florczak. Tak więc, w ramach tego spo- chy, Szwajcarię, Luksemburg i Bel- stancją miarodajną jest tzw. Intematlo-
tkania dojdzie do rewanżowego spolkanla gię. Nie jest wykluczony jeden etap

naU Boa,d ' instytucja złożona z 10 osób

przez Zagłębie Saary W Alpach tra- ^P'"®"^^*'»' «tery "Związki Brytyjskie
mpacn tri oraz M edzvnar Porlo,..:. Mlkl

ilartze ,/Szlakami Zwy-
cięstwa" zgromadziły na

starcie setki tysięcy za- i

wodników. W Warssa- 1

wie na dystansie 10 km.

Czortek — Wdowiak.

Drużyna Legii jałt
zawodnik ma 17 tat.

młoda. Najmłodszy
s najstarszy 23.

aa poprowadzi przez przełęcz Wiel

kiego Św. Bernarda. Etapów będzie
NOWI POLACY W BOKSIE 20 (o jeden mniej), dni odpoczynku

FRANCUSKIM 5 Bieg odbędzie się; w dniach 7 —

Poza Olkiem, Krawczykiem, Wal- 31K
P«- (Ach),

czakiem i Pankowiakiem na firma-i . ..

pierwsze miejsce stajał mellc;( franCuskiego pięściaratwa za-
! LEKARZ. PRZERWAŁ WALKĘ

RussJewsfci (w środku) wodewego zabłysły trzy nowe nazwi-i WEIDINA

Ska! Dąbr ° Wskil Ławn5c " k1Mani °-' CINCINATl (obsł wł.) .
_

Austriak

Gandys Joe Weidin, który trenował ostatnio

oraz Mlędzynar. Federację. Pliki Nożnej.

57.05.

Foto Franckowiak •

wszyscy trze) pod okiem

a Boisieau Dą Dempse}
•API browski ma już za sobą. 50 walk wy- spotkani

byłego misfrVa świata
wychowankowie trenera Bois.eau Dą Dempseya,. przegrał swe pierwsze ; K^u.nlV"

"•mai Sportowe. Z.
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* gruncie amerykańskim, «gsempraiza wsteczne wyśyia ś!a pe

granych.i przejdzie wkrótce na zawo ulegając przez t. k. o . w 9-cj. rundzie "P'"««nlm wpiieinlu n. konto ft o.

dowstwo. Dwaj pozostali poprószą o Haferowi. jHr I—toot llctęc ie egt. 1t 'il..*o

licencję na wiosnę. Oprócz tych na- Wejdin doznał kontuzji lewego lu- k,łd, l *»i»»«le nalał» pedet de-

zwisk, warto wspomnieć i o Nowia- ku brwiowego i lekar? przerwał wal k, " dnl
* "«ęaciaJut na adwre-

S1, Sr8kim ml i 5ę:,D °

^'inomentu Weidin prowa-
'

Odb.,6 w „^ois.k -

aUzn Francji i świata. (Ach). 1 dził wyraźnie na pkt. |b:63537


