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stw na starcie w Koszycach
Skandynawowie faworytami Maratonu Wolności

R&@imlkśmg
a Mo teMełonufe*

KOSZYCE, 27.10.

HISTORYCZNE miasto wschodniej Słowacji, Koszyce, żyje
od kilku dni pod znakiem XVIII Maratonu, który po woj-

nie otrzymał miano Międzynarodowego Maratonu Wolności.
Od dwóch dni z całej niemal Europy zjeżdżają się tutaj zawo-

dnicy. Jutro, tj. w czwartek, sianie na starcie maratonu rekor-
dowa ilość — ponad 100 zawodników, reprezentujących 13
państw. Z zawodników zagranicznych weźmie udział 18 bie-
gaczy.

NIE ULEGA wątpliwości, że fawo-

rytami maratonu są Skandyna-
wowie. Finlandia, Szwecja, Norwegia
i Dania przysłały tu swoich mistrzów

i każdy z tej czwórki jest godny wień

ca z liśćmi laurowymi.
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Termin meczu Warszawa — Bratysława w

Bratysławie został przesunięty na datą 5-go
grudnia.

MZK zapewnił komunikację autobusową
na mecz Czechosłowacja Środkowa — Pol-

ska środkowa w Warszawie. Autobusy bę-

dą odchodziły z Placu Trzech Krzyży.

Olszewski, bokser Legii, uległ ciężkiemu
Złamaniu kciuka.

Najwięcej szans na zwycięstwo ma

Łajna (Finlandia). Liczy on wpraw-

dzie aż 42 lata, ale wygląda przynaj-
mniej o 10 lat miodzie;. Laine przed
dwflv^ t^.^smi

_ ,j;drtbyt„ mistrzo-

stwo maratonu' swe^o kraju w impo-
nującym czasie 2:26 przed Kurrikala.

Drugim kandydatem jcat 3Ó-Ietni Le-

anderson (Szwecja), który ostatnio

przebiegł 41 km w 2:31, zdobywając
mistrzostwo Szwecji. Dalej idą; Sy-
stad (Norwegia) — 36 łat. Byl on

8-my na Olimpiadzie w Londynie. W

maratonie mistrzostwo Norwegii Sy-
stad przebiegł dystans 40 km w cza-

sie 2:27. Warto dodać, że Leanderson

bądaic startovfal w Koszycach po raz

drugi, a Systad już po raz trzeci.

Czwórkę Skandynawów uzupełnia
37-Ictni Duńczyk, Larsen, mistrz ma-

ratonu v/ czasie 2:38. Larsen byl
10-ty na Igrzyskach Olimpijskich w

Londynie.

LOCHY reprezentuje Todde

Dante, 27-letni malutki i czar-

ny Sardyńezyk. Najlepszy czas osiąg-
nął Wioch przed 3-ma laty — 2:40.

Dante startował w ub. roku w mara-

tonie w Koszycach, będąc 19-ty na

mecie , w czasie 2:58, Mistrz Holandio,

Overdijk, ma 41 lat, chociaż wygląda
na 50-tkę. Jest to łysy pan, wesołego

usposobienia. I on będzie startował

po raz drugi w Koszycach. W ub. ro-

ku Holender był 13-ty z czasem 2:53.

32-letni mistrz maratonu Szwajcarii,
Schmidt, osiągnął w czerwcu br. czas

2:51. Austrię reprezentuje 3-ch zawo-

dników. Węgrów przyjechało 5-ciu.

4-ch z nich, a mianowicie bracia Kiss,
Sudi i Dalavari, startowali tu w roku

zeszłym. Najlepszy z nich, Kiss Józef,

był 5-ty w czasie 2:41. Belgię repre-

zentuje Nevens.

Zbiegiem okoliczności spotka się
w jutrzejszym maratonie 4-ch za-

wodników, którzy przed miesiącem
na czwórmeczu z udziałem Polski

w Bukareszcie uplasowali się na

człowych miejscach, a mianowicie:

Teodosiu (Rumunia), 2) Dalavari

(Węgry), 3) Babois (Rumunia) i

i) - Wajshautei. {CSR) -

Z zawodników czechosłowackich

faworytami są.: Fiala, Wajshautel
który był pierwszym z Czeehosło-

waków w ub. roku w maratonie w

Koszycach, a następnie Alkus.

(Dokończenie na tr. S-ej)

Dla zbadania zatargu ŁKS-u z O-

kręgowym Związkiem, PZB wydelego-

wał do Łodzi dwuosobową komisję,

która zbada sprawę na miejscu. W

skład komisji, która uda się do Ło-

dzi w niedzielę, wchodzą pp.: Barto-

siewicz i Plcwicki,

Tyczka złanuau, - skoku się nic lic*. Amerykanin Harry Cooper m eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich złamał

tyc:lcQ. Mimo to skoczył 427J i zajął piąte miejsce

Sportowcy radzieccy pokazali Warsza-

wie, że są nie tylko doskonałymi zawod-

nikami w swych' dziedzinach sportu,

lecz : dali również dowód swej sympatii

dla nas i zrozumienia naszych bolączek.

W przeddzień wyjazdu do Rosji zabrali

się ochoczo do odgruzowywania naszej

Stolicy, a fragment ich pracy widzimy

na tym uiłaśnie zdjęciu

prawdą szybko
Zarząd Warszawskiego Okręgowego Zwią

zku Pifki Nożne] bardzo szybko zajął się
sprawą grodziskiej Pogoni. Już w ponie-
działek przed południem zapadła pierwsza
decyzja:

„W związku z, zajściami na boisku GKS

Pogoń w Grodzisku (dotkliwe pobicie sę-

dziego) na zawodach z RKS Znicz (Prusz-
ków) w dniu 24.10 Zarząd WOZPN na po-

lecenie Głównego Urzędu Kulutry Fizycznej
ramyka 'boisko, zawiesza Zarząd, zawiesza
zawodników.

Jednocześnie powołuje się komisją, która

przeprowadzi dochodzenie i przedstawi

Spert w stylu
Grodziska

Jeśli ktoś miał wątpliwości co do dot-

kliwego poturbowania sędziego na meczu

w Grodzisku, przytaczamy dosłowną treść

orzeczenia lekarskiego, wydanego przez

Centrum Medycyny Sądowej w Warszawie:

„Stwierdza się:
1. Pęknięcie VII i VIII żebra po stronie

prawej.
2. Potłuczenie z wylewem krwawym oko-

licy prawego stawu żuchwowego z zabu-
rzeniem funkcji.

3. Rana cięta wargi górnej, długości ok.

0,5 cm.

4. Potłuczsnie obydwu okolic naramien-

nyeh z wylewem krwawym.
5. Potłuczenie okolicy około-nerkowej z

wvlowem krwawym.
5. Potłuczenie okolicy ząir.aczy uda pra-

wego ze zdarciem naskórka I wylewem
krw.?>.vym.'

7. Potłuczenie lewego podudzia
1

stawu

kolanowego z zaburzeniem funkcji.
8. Potl-JC-.eni^ jrdrn lewego z krwotokiem

wrwnąUz-otoczkowym.
Powyższe uszkodronia powstały prawdo-

podobnie na skutek pobicia. Niezdolność
rlo oracy prrckrocza okros 21 dni.

Leczenie trwać będzie około 30 dni.

Podpisano: Dr Weiss Marian, Dr Albrycht
Jerzy".

Warszawa, 26.10. 48.

wnioski Wi
tej sprawie Zarządowi WOZPN,

celem powzięcia ostatecznej decyzji".
We wtorek przyjechał do Warszawy dele-

gat z Grodziska, który przedstawił się. Ja-
ko wiceprezes Pogoni. Jak wynika z Jego
opowiadania. Pogoń nie ponosi żadnej wi-

ny za zajście. Zawiniła publiczność. Za-
rzut pobicia sędziego przez zawodników

również „odparty", gdyż jak się okazuje,
gracze pobili sędziego, lecz mieli rację,
ponieyaż sędzia popełniał błędy i niech

dziękuje Bogu, że żyje.

Cóż mają robić zawodnicy, jeśli w ten

spttsób rozumuje kierownictwo?

We wtorek wieczorem obradowała komi-

sja WOZPN dla sprawy Pogoni. Składa się
ona z Szukały i Wójcika (Zarząd) oraz

Szypulskiego i por. Rutowicza (Wydział
Gier i Dyscypliny).

Komisja wezwała na czwartek na godz.
16-tą przewodniczącego i wiceprzewodniczą
cego oraz sekretarza Pogoni, z zawodni-
ków: Soporka, Stawickiego, Majewskiego,
Kozłowskiego i Kałagatę.

Piłkarza'CSR
na dwe ftutnh

W niedzielę piłkarze Czechosłowacji ro-

zegrają 2 mecze z Atffitrią, mianowicie za-

spał A w Bratysławie i zespól B w Wie-
dniu.

Skład zespołu A jest wastępulący: Mora-
vek (Machod), Folta (Vlctoria Plzn). Kocou-
rek (Slavia Praga), Svoboda (Victoria Plzn),
Prosovsl.-V (Jednota Koszyce), Trnka (ATK
Praga), Schneider (Victoria Plzn), ludl

(Sparta), Hanke (Slavia), Hlavacek (S'a-
Vie), Cejp (Sparta). Heciele (ATK), Mala-

tinsky (Trnawa), Szubct (Braiishva), Kli-
mek (ATK), Szymansky (Brathlava).

W skład zespołu B weidą: Jonak (ATK),
Jordak (Zlin), Senocky (Sparta), Rubasz

(Bohcmians), Szłepan (Siavin). Balazi (Bra-
tislava), Marko (Trnawa). Benedikowicr

(Trnawa), Mencllk (Sparta), Perk albo Sloup
(Victoria Plzn), Zamastll (Pardubice), Zdar-

sky (Bohemians), Bradacz (Slavla), Preiss

(Bratielava).

W dniu Swięfin
Republiki OSR

Dziś w wielkim, biegu Maratoń-

skim w Koszycach startują dwaj
polscy reprezentanci. Maraton w

Koszycach jest organizowany rok-

rocznie z okazji Narodowego Święta
Niepodległości Republiki Czechosło-

wackiej. Sport polski, którego łączą
ze sportem naszych sąsiadów tak o-

żywione i serdeczne stosunki w, ten

sposób pragnie uczcić Święto Naro-

dowe bratniej słowiańskiej Repu-«
bliki.

Bport CBR dzier&y dziś w Euro-

pie jedną » czołowych pozycji. Po

wojennej zawierusze zdołał się w

godnym podziwu tempie odrodzić i

0 roku na rok czyni postępy I zna-

komicie się rozwija. Trudno jest na-

iwet wyliczyć te dyscypliny sportu

wyczynowego, w którym Czechosło-

wacja osiągnęła, poziom klasy euro-

pejskiej,- wielokrotnie także piastu-
je tytuł mistrza Europy. Nazwiska

Zatopka, czy Drobnego znane są

całemu światu.

Znakomite swe wyniki czechosło-

waccy sportowcy zawdzięczają, prze-

de wszystkim umiejętnej i nadzwy-
czaj sumiennej zaprawie pod kie-

runkiem świetnych specjalistów.
Sportowcy CSR widzą, że tylko wie

loletnią pracą dochodzi się do wyni-
ków. Trening i system zaprawy na-

szych sąsiadów może być wzorem i

życzylibyśmy sobie by jego tajniki
zgłębione zostały przez sportowców
naszych.

Dziś w dniu Święta Narodowego'
przekazujemy bratnim sportowcom

Republiki CSR najserdeczniejsze ży-
czenia owocnej pracy i wyrażamy

jednocześnie życzenie by nawiązane
serdeczne kontakty pogłębiły się je-
szcze mocniej.

ECZ

z Belgami

m horyzoncie
Bokserski Związek Belgijski od-

powiedział już na propozycję roze-

grania meczu międzypaństwowe-
go z Polską. Belgowie zawiada-

miają, iż mają wolne. terminy w

czasie od 1-go do 15 grudnia oraz

po 10-tym lutym r. p . Belgowie
nawet podają skład swej drużyny.
Jest charakterystyczne, iż w ósem

ce nie figurują nazwiska mistrza

olimpiady Vissiers oraz dobrego
półciężkiego L'Hosta, który poko-
nał Szymurę w Dublinie. . Przy-
puszczalnie zawodnicy ci już opuś-
cili lub też opuszczą szeregi ama-

torów.

Trudności

i uzgodnieniem tmlm

PZB zaproponował Związkowi CSR

rozegranie rewanżowego meczu junio
rów w Pradze w dniu 16 grudnia.
Czesi nadesłali depesze z prośbą o

przyśpieszenie terminu na dzień 9

grudnia, ponieważ w tym dniu mają
wolną halę. Decyzja w tej sprawie
nie zapadła jeszcze w PZB.
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Koncepcja
na mecz

Bazarnik w piórkowej
Antkiewicz w lekkiej

eksperymentalnego składa
bokserski z Czechosfowacjq

w

KVPITAN Związkowy PZB p. Derda na ostatnim posiedzeniu Zarządu
przedstawi} koncepcję składu drużyny bokserskiej na mecz z Cze-

chosłowacja w dniu 7-ego listopada. Podkreślamy, że jest to tylko kon-

cepcja, a nie ostateczna ustalenie składu. Kapitan bowiem wychodzi z za-

łożenia, że Czesi przywiozą ze sobą liczne rezerwy (mają bowiem dwa

mecze do rozegrania w Polsce) i w zależności od przesunięć w ósemce

czeskiej — nastąpią również dopiero w eełatniej chwili pewme korekty
w drożynie polskiej.

P. Derda projektuje wystawienie
w wadze muszej Brzóski. Uważa bo-

wiem piotrkowiacina za jedynego
p:ęśc:ŁTza polskiego, który w tej
chwil' mógłby się skutecznie przeciw
stawić M.ajdk>chowi,

Brzóska jednak na tydzień przed
meczem musi być powierzony opiece
Sztama i przebywać w miejscu, gdzie
ten trener będzie pracował. W ten

sposób Sztam oszlifował by formę
Brzóski oraz dopilnował jego wagi.

Według naszego zdania, projekt ka

pitana jest słuszny — oczywiście w

tym wypadku, o ile się okaże, że ro-

bienie wagi nie osłabi zawodnika z

Piotrkowa. P. Derda słusznie uważa, |

który może skutecznie przeciwsta-
wić się Petrinie. Przeciwnicy tej
koncepcji twierdzą, że Antkiewicz

£e się czuje w lekkiej i jest aa tę

kategorię zbyt niski, nadto uważają,

niu przeciwko ciężkiemu z Czecho-

słowacji, a przypuszczalnie będzie
nim Livansky. Liransky nie lubi cięż
kich ciosów, na które stać Szymurę.
Gdyby jednak plan ten nie znalazł

że Kasperczak jest niewątpliwie za

słaby na Majdlocha (przegrał z nim

dwukrotnie).
W wadze koguciej będzie walczył

Grzywocz. Kapitan' sądzi, 4e Grzy-
wo cz Wystarczy na Muslaya.

WAŻNE PRZESUNIĘCIA
W kategoriach piórkowej i lekkiej

kapitan zamierza przeprowadzić eks-

peryment. Pragnie on wystawić w

piórkowej Bazarnika, a w lekkiej
Antkiewicza.

P. Derda wychodzi z założenia, że

Antkiewicz jest jedynym zawodni-

kiem, zdolnym w tej chwili do walki,

że Bazarnik jeszcze „nie okrzepł" w • uznania i w ciężkiej miałby stanąć na

piórkowej. Być może, źe mają też i ringu Klimecki — to jeeteśmy zdania,
wiele słuszności. Nam się jednak wy jby ten bokser bezwarunkowo, po-

daje, źe w tym wyjątkowym wypad- dobnie, jak Brzóska, został oddany
ku wasto zrobić ten eksperyment, | Ba tydzień przed meczem pod opiekę
który zresztą, przyznajemy to otwar- j Sztama. Klimecki, jak jut kiedyś
cie, nie jest pozbawiony pewnego mo j wspomnieliśmy, mieszka teraz w Je-

mentu ryzyka. ; leniej Górze, gdzie nie może liczyć na

Niestety sytuacja w tej chwili w partnerów sparringowych. W Buda-

13 państw w Koszycach
("Dokończenie

Obecny maraton będzie rozegTEuy
jednocześnie o mistrzostwo CSR i o

mistrzostwo Słowacji.
Wśród aawodników czechosłowackich

startuje tn. in. 51-letni Albrecht, który
brał udział w maratonie w Konyeach
już 3-krotnie.

W tak licznym i doborowym gronie
nasz Głaszcz powinien uplasować się w

pierwszej dziesiętce. Narzeka on wpraw-

dzie na naciągnięte pfltłczas treningu
ścięgno, jedl jednak dobrej myśli. Gan-

carz, który miał również jechać do Ko-

szyc, nie przyłączył się w Katowicach,
có zmartwiło przede wszystkim Głusz-

eza, pozbawionego w ten sposób towa-

rzysza w jutrzejszym maratonie.

Start nastąpi o godz. 12-ej. Teren jest
płaski. Od 7 km czynnych będzie na tra-

sie, rozstawionych co 2—6 km, 10 punk-
tów odżywczych i napojowych.

Podczas wspólnej kolacji zawodnicy
wszystkich narodowości wymieniali au-

tografy na widokówkach. Skandynawo-
wie popijali piwo z mlekiem. Głuszcz,

ze itr. 1 -ej)
widząc uki melanż, e mało ale dostał

mdłości.

Miar; zainteresowania maratonem je*
przyjazd do Koszyc prawie 20 dzienni-

karzy z eałej Czechosłowacji eras kiłkn

z zagranicy.
W środę po południu wszyscy zagra-

niczni goicie byli przyjęci przez burmi-

strza miasta Koszyc, Racza.

Wszystkie gazety czechosłowackie

przepełnione sę szczegółami, dotyczący-
mi maratonu. Miejscowy tygodnik
„Sport" zamieścił na tytułowej stronie

powitanie w 3-ch językach: słowackim,
rosyjskim i francuskim. Czytamy tam

m. in. „Witajcie maratończycy z' całej
Europy. To historyczne miasto i jego
mieszkańcy pozdrawiają Was z uczu-

ciem braterstwa, życzęc dużo sukcesów".

Ze względu na bardzo siln? konkuren-

cję Skandynawów, należy spodziewać
się, że padnie rekord maratonu w Ko-

szycach, ustanowiony przez Argentyń-
czyka, Zabalę w 1931 rokn w 8-ym tu-

tejszym maratonie, w czasie 2:33:19.

wadze lekkiej zmusza kapitana do

tego rodzaju posunięcia. Radesaacher

bowiem, jak się zdaje, nie będzie zdol

ay do ciężkiej walki, a Czortek, jak-
kolwiek jest w b. dużej formie, ze

względu na niebezpieczeństwo kontu

zji oka, aie może być brany pod u-

wagę.

W pólśredniej obowiązek przeciw-
stawienia się sławnemu Tornće spa-

dnie ne Chychłę i nie wątpimy, ii

gdańszczanin z honorem wyjdzie z tej
walki.

KANDYDATURA NOWART
Jeśli chodzi o kategorię średnią —

to kapitan związkowy przybył do

Warszawy zdezorientowany. Nie wie

dział bowiem, w jakim stanie znajda
je się kolano Kolczyńskiego i w ogó-
le, w jakiej formie fest ten zawod-

nik. Dlatego też przybył z koncep-
cją wystawienia Nowary. Nam się
jednak zdaje, ie start Nowary był by
dość ryzykowny. Nowara w tym ro-

ku nie miał jeszcze poważnych walk

i nie wiemy, w jakiej formie się znaj-
duje. Szczerze mówiąc, wolelibyśmy
już widzieć na ringu Zagórskiego,
który jaki tam jest ale zawsze jesz-
cze ma ten swój kapitalny cios, któ-

ry może doprowadzić do zdemolowa-

nia Prihody. Ostatnio siłę ciosu Za-

górskiego odczuł Kossowski, który
bądź co bądź, nie jest zawodnikiem

do zlekceważenia.

PROPOZYCJA ZMIAN

W półciężkiej i ciężkiej p. Derda

zamierzał wystawić Szymurę i Kli-

meckiego. Myśmy jednak zapropono-

wali pewną zmianę. Mianowicie, czy

nie-należałoby "Kolczyńskiego ^wrysta^
•wić w półciężkiej p-zeciwko Rade-

macherowi, a w ciężkie? desygnować
Szymurę. Nie wydaje nam się praw-

dopodobne. aby Klimccki w formie

budapeszteńskiej mógł sprostać zada-

peazcie stanął na ringu ,.surowy" i

znać było po nim brak sparriagów.
Do meczu jeszcze pozostaje 10 dni,
a więc jest jeszcze czas, aby do nie-

go należycie się przygotować.

K. Gryżewiki

Przy drzwiach zamkniętych
Zarzqd Ś1.0ZB podał się do dymisji

W PONIEDZIAŁEK odbyły sic bar.
dse burzliwe obrady Zarządu

Śląskiego OZB, które w rezultacie do-

prowadziły do ustąpienia całego kole-

gium. Najważniejszym punktem obrad

była sprawa Ernesta Rademachera, za-

wodnika Zrywu świętochłowice, który
ostatnio uchylił się od reprezentowania
barw Śląska.

Wobec tego przesłuchiwano Radema-
chera odnośnie jego stosunku do władz

Związkowych oraz poruszono jeszcze
ras sprawę weryfikacji. Zaznaczyć nale-

ży, że Rademacher zmienił ostatnio na-

zwisko i imię na Karol Rodak. Przesłu-
chanie nie wniosło de tej «prawy sic me

wego, jednak postanowiono powołać spe-

cjalni Komisję pod przewodnictwem
WUKF, która zbada przeszłość tego aa-

wodnika i wyda w tej sprawie specjalny
i i.ii .' i*at.

Na tym samym zebraniu przedstawi-
ciele Zrywu postawili poważne zarzuty
pod adresem niektórych członków Sas-

kiego OZB, oskarżając ich • przywilej»,
wanie pewnych klubów. Po dyskusji 2

członków Zarządu podało się de dymisji.
Na tym zakończono zebranie otwarte,

po czym zarządzono ' obrady przy
drzwiach zamkniętych, które trwały aż

do godz. 2.30 w nocy.
W wyniku tycb obrad do dymisji po-

dali się pozostali członkowie Zarządu,
z tym jednak, iś Zarząd będzie nadal

sprawował funkcje aż do 28.11, w któ-

rym to dniu odbędą tię nowe wybory.
Na tym suiłjBi sebrunia załatwiana

również sprawę ostatnich zajść na ci»

gach Śląia. Sprawcę awantury, za wod-
nika Skalca ukarane dożywotnif dyskwa
lifikacjg, a Hucie Pokój przyznano W. O.
16:0 w meczu ze Slirię Ruda.

Za incydenty na meczu Huta Pokój—'
Zryw Świętochłowice ukarano gespoda-
rzy grzywną 10.000 zł oraz nakazano do-
kończenie meczu przerwanego przy ste-

nie 5:5 u neutralnym terenie i png
drzwiach sasnkniętydL

Ringi polskie z lotu ptaka
Sfiuacja w mistrzostwach drużynowych

11
LISTOPADA miały zakończyć się, zgo-
dni» z zarządzeniem PZ» drużynowe ani

strzoitw* w okrągech i wkrótce potem mi-

strzowie I kilka zespołów wicemistrzow-
skich miało przystąpić do mistrzostw druty
nowych Poiskł. Wydaje się. że termin ten

nie będzie dotrzymany. Jut choćby dlate-

go, *e w pewnych okręgach powitało sze-

reg zastrzeżeń natury regulaminowej
(Łódź. Wrocław), a w kilku zbrakło po pro
stu terminów.

Możemy Jednak Jut dzisiaj nlri pewien
ogólny pogląd na układ grup finałowych,
które walczyć bądą nie tylko o tytuł mł-

strrowskl, lecz i o l-izę I H-gą ligę bok-
serska.

Przy okazji przypominamy, te z mistrzów

wszystkich okręgów I wicemistrzów War-

szawy, lodzi, Poznania, Gdańska, Pomorze

i Śląska stworzy się i grup. Mistrzowie kat

dej grupy tworzyć będę przyszłą 6-zespe-
Iową Ligę bokserską, a wicemistrzowie H-ą
lifl*

Jak sią przedstawia efeacfiie sytuacja w

okręgach i kto ma szanse na nowoformo-
wane ligi?

'/ warszawie murowanym mistrzom Jest

Gwardia, a o drugie miejsca walczyć bę-
dę Budowlani z Radomlakiem, słowem w

kładzie pięiciautwa stołecznego niewiele

się zmieniło od reku ubiegłego.
Prawdziwą natomiast rewolucję przeżywa

Poznań. Ne czele tebell znajduje sią... Sza-

motulski KS, podczas gdy Warta i ZZK ma-

ję po 3 punkty I dzielę Ich od lidera dat-
sze 3. HCP, zeszłoroczny finalista mi-

strzostw drużynowych znajduje się na 4-ytn
mlejcul

Na Wybrzeżu znów stara tradycja. Gwar-

dia (dawniejszy MKS) ma już mistrzostwo

Ring obstawiony milicją!
Skandaliczne sędziowanie we Wrocławia

Na meczu Gwardia-Ratiemiak 10:6
CzoWelr polronal KomuUę

Cl WARDLA pokonała Radomiaka I a Jego próby przechodzenia do 4ta-

3 w meczu o mistrzostwo druży-
1 ku w większości wypadków kończą

nowe 10:6. Mecz po raz pierwszy w j się niepowodzeniem. W drugiej run-

tym sezonie odbył się w ujeżdżalni i j dzie przewagę ma nadal Czortek,
zgromadził ok. 3.000 widzów. Najcie- | choć kilka podbródkowych Komudy
k a wszą w tym meczu była walka dosięga celu. W trzeciej rundzie

Czortka z Komudą, w której „Kajtek" obserwujemy kilka dobrych zwarć,

znów zademonstrował dużą formę.
Czortek był zbyt szybki dla Komudy.
I tym razem „Kajtek" walczył jakby
w masce z brwiami oblepionymi pla-
strami.

Wyjątkowo słaby dzień miał Ma-

jewski, który nic umiał rozwiązać
walki z Wasiak ;

cm. Najlepiej x dru-

żyny Gwardii wypadł tym razem Ar-

chadzki, który w walce z Kotkow-

skim zademonstrował bardzo bogaty
repertuar ciosów.

W muszej Patora w 3 r. znokauto-

wał ciosem w żołądek Margasia (R).
Margaś walczył z odwrotnej pozycji,
największą wadą tegr boksera jest
brak wyczucia dystansu — wiele jego
ciosów wędruje w powietrze. W ko-

gucie; Szatkowski (G) zdobył punkty
dla Gwardii bez «'alki. W piórkowej
odbyła się b zażarta, ale bnrydka wal

ka pomiędzy Sieradzanem (R) a Ku-

kułakiem. Sieradzsji walczył nieczy-
sto, atakując z głową wysuniętą do

przodu, a Kukulsk trzymał. Wydaje
nam się, źe w tej walce sędzia1 'ringo-
wy zbyt pobłażliwie traktował wykro
czenia obu zawodników. Pierwsza run

da jest bezbarwna — obaj przeciwni-
cy wpadają sobie w objęcia. W dru-

giej Sieradzan trafia kilka razy czy-

sto i rundę te wygrywa wysoko. W

trzeciej Sieradzan wprawdzie słabnie,
ale ma nadal inicjatywę. Otrzymuje
on napomnienie od sędziego. Wygrał
Sieradzan.

W lekkiej Czortek wygrał wyraź-
nie z Komudą (G). Już po gongu

Czortek naciera b. energicznie i

„wchodzi" wspaniale w przeciwni-
ka. Czortek jest tak szybki, że Ko-

nrada nie zawsze ma czas kontro-

wać.

Komuda trzyma się w defensywie.

w których dominuje Czortek.

Majewski (G) przegrał z Wasia-

kiem, czyniąc zawód swym zwolen-

nikom. Majewski miał jakby zbyt
wielki respekt przed ciosami Wa-

siaka, a mimo to krył się i bloko-

wał słabo. Bardzo wiele odpowied-
nich momentów do kontrowanla

Majewski nie umiał absolutnie wy-

korzystać i walkę źle rozwiązał tak-

tycznie.
W średniej Wilczek (G) zastąpił

Kolczyńskiego i po kilkunastu se-

kundach walki posłał na deski sła-

bego File, który poddał się.
W półciężkiej po raz pierwszy w

Gwardii wystąpił Szymura. Debiut

nie udał się, gdyż Szymura nie zna-

lazł przeciwnika. Mimo to Franek

został przez publiczność warszaw-

ską powitany serdecznymi oklaska-

mi.

W ciężkiej Archadzki zdecydowa-
nie pokonał Kotkowskiego (R). W

pierwszej rundzie Archadzki nadzie-

wał rywala na swe lewe proste, w

drugiej próbował wielu ciosów jak
haki, sierpy i podbródkowe, często
trafiał b. dokładnie. Przed końcem

walki jeden czysty* cios zachwiał

Kotkowskim.

Prowadził walki na ringu p. Kup-
ferstein. (kg)

JKU v sporcie dzieję się „cuda", to

najwięcej mamy ich w boksie. Jeden z

takich „cudów" zdarzył się podczas decy-
dującego meczu o mistrzostwo Dolnego Się
ska ,-Ęomiędzy Pafawegiem a IKS-em. Na
rnecżi* Jynr Wydział ^ęSziowskl - Wr. OZB

dopuścił, aby zawody punktował tylko Je-
den sędzia, który w dodatku skompromi-
tował się na całej linii.

Dwa pusta stoliki sędziowskie groźnie
oskarżały wrocławskie władze bokserskie.

Sędzia Kamizela oglasrał tak sprzeczne z

taktycznym stenem wyniki, źe widownia do-
stała biiłej gorączki —

a ring obstawiony
został milicję.

Suchy wynik mówi o zwycięstwie IKS-u
w stosunku 9:7, co w praktyce oznacza de-

finitywne zdobycie tytułu przez samorzę-

dolców, którzy mają 4 punkty przewagi
ned Psfewagiem. W ringu wysUdslo to

inaczej. Waluga polował przez cały czas

watki ze Srcrepanem na k. o ., ale zamlas?

zwycięstwa przsz nekaut zainkasował et

nazbyt dostateczna tłoSć ciosów, eby wal-

kę pr-egrsć, a mimo to uznany zostel za

zwycięzcę.

Ogłoszenie wyniku remisowego w kogu-
ciej, krrywdri Fa!k«, który wygrał pierw-
sie 1 trzecie stsrcie z Kurowskim !. W

iredr.iej sędzia chciał sie widocznie zre-

wanżować pokrzywdzonemu Pafagowl, gdył
przyznał zwycięstwo Smykowi, który czte-

rokrotnie znajdował się na deskach •

o^srwsrej I drutjie) rundzie I byl nawoły-
wany onei swego sekundanta do oodda-
r.ia sie, gdvf walcryl pfzsz wszystkie star-

cia groggy. Takie cuda działy s'e niestety
na tym meczu, którego wyniki były na-

stepujące:

W muszej Czajkowski (Piw.) odniósł ciot-

kę wywalczone zwycięstwo nad Smaczyrt-
skirn. zdobywając przewagę dopiero w

trzecim starciu, w kogucie! ogłoszono re-

mis w spotkaniu Paska (Pfw.) — Kurów-

Petrina zwiedza wystawę 10.
i mówi o meczą z Polskq

WŚRÓD tłumów, zwiedzających '
— W Londynie musiał pan mieć pe

Wystawę Ziem Odzyskanych ' cha?

mignęła m; nagle znajoma twarz. Tak, j — Tak! Gdybym miał szczęście, wy

tę twarz widziałem już kiedyś. Pctri- ] padłbym znacznie lepiej. Cóż zrobićl
na! Podchodzę, przedstawiam się, za-

czynamy rozmowę.
— Wystawa wywarła na mnie im-

ponujące wrażenie — mówi znakomi

ty bokser czeski — najbardziej z&im-

Już w I-szym kole odpadłem skut-

: kiem dyskwalifikacji)
Żegnamy się z sympatycznym Cze-

! chem i jeszcze na odchodnym Petri-

| na podkreśla swój podziw dla Wy-

OBU KA CZUI A-KIAST lOURKIO
SZCZECINA

W mistrzostwach bokserskich Szczecina

padiy następujące wyniki: Odra Szczecin—
Gwardia Siczecin 12:4, Bałtyk Koszalin —

Skfa Srciecin S:3. Sztorm Szczecin — tisk-

'.ryczr.csć Słupsk t:S, Błękitni Stargard —

Gwardia Słupsk 8:3. Psia tym mecz Odra
— Skra, rozegrany jako towarzyski, gdyż
Cdra nie dostarczyła na czas lekarza, a

Skra nie miała kompletnej ósemki, został

zweryfikowany jako 14:3 dia Odry. Tabela

przybrała obecnie następujący wygląd: 1 ponował mi pawilon ciężkiego prze- j stawy:

$ Gry punkty stos. zwyc. > mysłn, oraz... gorące kiełbaski! I — Nie sądziłem, ie tak szybko sta

Można rozmawiać z bokserem o za | " nogi o5brz YmkŁ zni
»«

e

gadnieniach gospodarczych, ale nie j niach ^«"Tch! Do zobaczenia w

wolno przecież opuścić okazji „zła- j Poznansu '

panią" wywiadu przed meczem Pol-1 Nawiasem trzeba dodać, źe Petrina

sŁa _ QgR j znalazł się we Wrocławiu dzięki wy-

cieczce, zorganizowanej przez czeski

, odpowiednik naszego Orbisu, która
! obejmowała około 1.000 osób.

(Pękala St).

1. Odra 4 10 49:24
1. Gwardia Słupsk 4 ! 513
s. Błękitni 6 8 33!
i. Szlorm 7 7 47:43

5. Bałtyk t 5 42-30
6. Skra 7 5 39:71
7. Slekłrycir.ofć i t 40:54

8. Gwardia Stóec. 4 3 5?if [ — Co pan sądzi o swym przysz-

łym występie przeciwko Polakom?

j — Na mecz poznański jestem do-
: brze przygotowany, mam nadzieję, źe

będę z *ieb:e zadowolony

(Petrina sądził, że spotka się z Ra

Rezygnacja kapitaaa związkowego dcmacherem. którego dwukrotnie po-

PZB p. Kazimierza Derdy aie zosta- konał w roku ubiegłym w Czechach,
!a przyjęta przez Zarząd. P. Derda walka z Antkiewiczcm będzie zapew-

Hpt Derda
nadal na stanowisku

i będzie pełnił aadal
i tana.

obowiązki kapi- ne miała zupełnie itrny charakter —

' przypisek Redakcji).

Nagana dla Szymury
Franciszek Szymura został ukarany

przez zarząd PZB naganą za nieodpo
wiednie zachowanie się wobec pre-

zesa PZB w czasie podróży powrot-
nej z Budapesztu do Warszawy.

ski I (IKS), w piórkowej Kurowski II, po

najładniejszej watce dnia, wygrał minimal-
nie z Popowskim (Pfw.j. W lekkiej Watudze

przyznano zwycięstwo nad Szczepanem, w

półlrędijleJ Miszczuk [IKS) wygrał z Kar

darem, w irsriM^^klitf.^Pv^ifiMiaCt
nie przyznano zwycięstwo nad Horboniem,
w półciężkiej Krupiński (Pfw.) wygrał wy-
soko z Barbarowlczem (IKS), a w clętkiej
Ciećwierz (IKS) zmusił Malarza da podda-
nia się w drugim starciu.

w kieszeni, a Gadania, podobnie jak T w

roku ubiegłym dzierży wicemistrzostwo.

Na Oolnym itęsfcu na razie prowadzi IKS.

Mówimy na razie, bowiem jego ostatnie

spotkanie z największym konkurentem —

Pafewaglem będzie najprawdopodobniej
anulowana po protofcło, Jokf stęży poeito-
dowana drużyna.

Górny łląsk podrłelH swe druty*y Me. Z

grupy. W I-ej prym władzi* Safory,
szfereczny finalista, ale w If-eTkwestia aM

strzestwa zdecyduje się dopiera.po mM>

czenlu przy drrwlscti ZMIM^YA RMCPI

Zryw — Huta Pokój.
W Krakowie na czele taboff iaajda>i efe

chwilowo Crecoyia, sie nefrrswilapoddfc
niej e tytule mistrzowskim ladecydafo >pw-
tkanle Je] z Wisłę, które odbyć łłę me

*

dniu 7 listopada.
Na Pomeraa po dawweani ^vym wfadsfo

Zjednoczenie z Bydgoszczy, M dw*t*

miejscu uplasował st* PoaierzeafB. mający
silnych konkurentów w Gryfie, legli c

Chełmży i ZZK z Inowrocławia.

W Łodzi wycofanie się Ut«-e skompliko-
wało sytuację- Wobec abssecf mWłrte beł-
ski na tytuł szanse ma przed* wszysftłi*
Zryw, a dała) Włókniarz.

W Crąsfoehewle CCT rozwiązał się. a Ja-

go miejsce zajęł młedy zespół Bomu Kul-

tury-Raków.
W Lublinie wreszcie Łubłfnlanka nadal )*af

najsilniejszym zespołem *trę««, a W ttcz*--

c!nl*rprzo<fuf* Odra. -

Ź tego pobieżnego przeglądu widzkwy,
źe w walkach finałowych zna]wH* słę[ %fa>

le młodych drużyn, które i as tąpię star*,
renomowane kluby, źyjęee Jul tytko da w-

na tradycję, ale nie mające żadnych, poza

tradycję wartości, (gw)

Słyszeliście jużl
Mo, to leszcze raz...

Bokserzy Warty poznaMMej chcą podobno emigrować. Cmim

ósemka stała się ytti Hic do Poenur.ia. I zamiast (8tamo) łmtaó aip
po prowincji wofcj jechać do Danii. Pozazdrościli piłkarzom. S — 9
ui piłce nożnej, to 16 — 9 %o boksie, szczęśłhcej podróiy'

NA BOISKU W GRODZISKU

BIJĄ SIĘ PO PYSKU

ie Colą tą aferą aajfkt Hę Komisja WOSPN-h, to której śeu&ti*

Stukaia.

Bsukała aż znalazła, ie boiska, gdsie niezbyt wybijają się graeśe
a nazbyt toybij» fubUcsnoM mu-ri być zamknięte. A śyjmiter*e
s Pogoni, którzy bronią zavHedzionych łobuzów powinni jak naj3Żyb~
dej podać tię do dymisji:

NAJPIBSW KOMISJA

PO TYM DYMISJA

ic Dotoiadujeny się ze zdziwieniem, ie II Liga iuHowa io Bydgtm-
czy odbywa się dosyć niebezinteresownie. Zwycięzca jednego * bie-

gów otrzyma* nagrodę 3.000 fetoUmie, ale niesławnie trzy tytiąc») zł.

Ile w takim razie powinien brać pierwszy lekkoatleta, który prze-

biega S, 10 czy nawet Ąt kilometry t

Goś tam II Liga wygląda jak I Lipa.
Nie święci garnki lepią, tylko garncarze. Wasz Garwcor* nie

«lepi jednak w Koszycach zwycięskiego pucharu.
Jeśli jednak przypomnimy tobie^e pierwszy maratończyk ateński

przebiegł dystans m w trzy dni i trzy noce, a po tym ***or1, mo-

żemy być spokojni o naszego maratończyka. Przebiegnie na pewno

w dużo lepszym esasie, i na pewno stoczy zaciętą walkę o pierwszeń-
stwo z... Głuszczem.

Dlaczego do diabła, wysyłamy samych zawodników na literę g...t

KTO 8IĘ ODWAŻA
WYSYŁAĆ GARNCARZA?

KTO KOGO PODPUSZCZA,
ŁEBY WYSŁAĆ GŁUSZOZAt

NAJCIEKAWSZE WYNIKI

ię Bardzo małymi literkami, beż nagłówków, ukazały się to Prze-

glądzie bardzo ciekawe wyniki:
MARYZIONT—SAMORZĄDOWIEC (obrzucenie gości kamieniśmi)
HUTA ZABRZE —SLAVIA (pobicie sędziego, interwencja milicji)
BUTA POKÓJ — ZRYW (mordobicie i poturbowanie sędziego}
ot so powinno się drukować najgrubszymi czcionkami. Demaskować

fanatycznych półgłówków. I nie bać się 'brutalnych nagłówków.
IM WIĘCEJ NAGŁÓWKÓW,
TYM MNIEJ PÓŁGŁÓWKÓW.

— Józef PnuJmctJU
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NA ZAKOŃCZENIE sezonu staliśmy się świadkami wielkiego sporto-

wego wydarzenia. Przyjazd radzieckich zespołów siatkówki i koszy-
kówki, oraz ich występy w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie

stdy się bez wątpienia największą atrakcją na przestrzeni egzystencji
naszej piłki ręcznej.

i najwyższej klasy

Występy naszych gości dały nam I zastanowić się nad wnioskami jakie,
obok emocji bogaty materiał do roz-[ powinniśmy wyciągnąć z pobytu w

Polsce drużyn radzieckich, aby nieważań nad podniesieniem poziomu
piłki siatkowej i koszykowej.'

NA SZARYM KOrtCU

Obie te dyscypliny należały u nas

do 1939 r. do jednych ż mocniejszych
pozycji. Dziś po doświadczeniach o-

statniego bogatego sezonu, musimy
szczerze stwierdzić: z czołowego

miejsca wśród państw europejskich,
zarówno w siatkówce, jak i koszy-,
kówce, spadliśmy na szary koniec.-

Sygnałów alarmowych mieliśmy, aa

nazbyt wiele. Cały ostatni rok, obfi-

tujący w niepowodzenia i w wystę-

pach zagranicznych i na rodzinnym
gruncie, był potwierdzeniem, że jest
coraz gorzej.

Spotkania z drużynami radziec-

kimi ostatecznie przekonały nas,

jak daleko pozostaliśmy w tyle.
Przegrane naszych reprezentacyj o-

kręgowych z najlepszymi zawodnicz-

kami i zawodnikami Europy nie

przynoszą, nam w zasadzie wstydu,
ale bezwzględnie kompromitują, je-
żeli zespół, mający w swym składzie

pięciu reprezentantów Polski, nie

umie nawiązać żadnej walki w ko-

szykówce, jeżeli drużyna żeńskiej
siatkówki, też z kilkoma reprezen-

tantkami, zdobywa w trzech setach

około 10 punktów, jeżeli wreszcie

jeden z silniejszych naszych ośrod-

ków w koszykówce kobiecej pozwa-

la sobie strzelić 123 punkty! To już
jest katostrofa!

ZŁE SZKOLENIE

Nie będę się doszukiwał głębszych
przyczyn tego stanu rzeczy. Nasz

odradzający się na nowych podsta-
wach sport stawia dopiero pierwsze
kroki, ale przecież mamy w tej
chwili zrzeszonych około 12 tysięcy
zawodników, poza wieloma tysiąca-
mi zwolenników piłki ręcznej, upra-

wających tę dziedzinę, nie biorąc u-

działu w oficjalnych turniejach czy

ęiistrzostwach.'\ '
-

. .

Oznacza to, że", szwankuje u nas

szkolenie,. że nasze , metody trenin-

gowe są niedostateczne, albo zgoła

błędne. Rozpoczęliśmy przed kilko-

ma dniami mistrzostwa okręgów w

siatkówce, a niedługo ruszy i koszy-
kówka. Warto wobec powyższego

pozostał on w naszej pamięci jedy-
nie, jako wysokiej klasy -widowisko

sportowe, ale i powoli też skorzy-
stać z nauki, jakiej nam udzieliły.

ICH SIŁA

W czym tl-:-.vi siła radzieckich ze-

społów ?

v7e w-- '.Uch drużynach rzuca

się v/ c . , doskonałe przygotowanie
glmnp.i.yr--j i lekkoatletyczne. I

czy to były siatkarki moskiewskie-

go ,,Lokomotiw'u", wśród których
kapitan Oslcołkowa liczy sobie 42 la-

ta (!) czy siatkarze znanego nam

z zeszłego roku Dynamo, czy wresz-

cie kossykarki moskiewskiego In-

stytutu Lotniczego i reprezentanci
ZSRR koszykarze z całego Związku
Radzieckiego, wszyscy imponowali
szybkością ruchów, zręcznością i wy

trzymałością. Te cechy są walorami

nabytymi dzięki poważnemu, syste-

matycznemu treningowi, który cha-

rakteryzuje się ciągłą pracą, wyma-

gającą ocl zawodników niejedno-
krotnie wielu Wyrzeczeń. To usto-

sunkowanie się do sportu, zawodni-

cy radzieccy mają we krwi zdąży-
łem to zaobserwować w ciągu wspól-
nie spędzonych dwóch tygodni.

NIE MA ZASTOJU

Bardzo charakterystyczne i zna-

mionne drżenie do stałego postępu

widzi się w dziedzinie umiejętności
technicznych kto miał okazję oglą-
dać w zeszłym roku „Dynamo" i re-

prezentację ZSRR w koszykówce,
odzi się z tym, że oba te zespoły

poczyniły kolosalne postępy w opa-

nowaniu poszczególnych elementów

techniki.. Wzmocnienie zagrywki, u-

epszenie techniki obro'nnej i wysta-

wiania piłek w jiatkówce, a zwięk-
szenie szybkości podania, lepsza cel-

ność rzutów w koszykówce, dowo-

dzą, że mimo wielkich sukcesów od-

niesionych przez radzieckie drużyny
w roku przeszłym, nie ustają one w

pracy, a wciąż starają się uzupeł-
niać swe wiadomości.

Tak kwest'a zaprawy, jak i tech-

niki, uzależniona jest przede wszy-

stkim ocl podejścia trenera i przeję-
cia się zawodnika systematyczną, a

AIBA zorientowała się, że palnęła głup-
stwo I już po kilku tygodniach zmie-

niła front w sprawie składu Europy na

mecz z USA. Początkowo ustalono skład

oparty na indywidualnych popisach poszczę

gólnych bokserów na Olimpiadzie i pod
uwagę brano: (od muszej) Bandinelli (Wio-
chy), Csik (Węgry), Formenti (Wiochy),
Vissers (Belgia), Torma (CSR), Papp (Wę-
gry), Scott (Anglia) i Niitson (Szwecja).

Skład tan daleki byl od realności już
choćby z tego powodu, że pewni zawod-

nicy (Vissers) zdecydowali się przejść na

profesjonalizm, a inni (Csik) zarzucili tre-

ning.

mierzą w krótkim czasie wydać szczegóło-
wo opracowane instrukcje dla sędziów.

Projektowany na rok 1950 mecz Europa—
Ameryka Południowa został odwołany wsku
lak prośby Argentyny. Zdecydowano rów-

nież, że następny Kongres AIBA odbędzie
się w Kopenhadze w 1950 r.

niejednokrotnie nadzwyczaj żmudną,
pracą.

KLASA TRENERÓW
Dziedzina taktyki wkracza już w

zakres indywidualnych wiadomości
instruktora. Radzieccy trenerzy, po-

przez swe zespoły wykazali wyraź-
nie swą wysoką klasę. Naukowe po-

dejście, tak do treningu, gry, jak i

do organizacji imprezy, w naucza-

niu taktyki znalazło swój wyraz w

lansowaniu najnowocześniejszych sy-
stemów w awych zespołach.

Jeżeli weźmiemy „Dynamo" w pił-
ce siatkowej, to umiejętność omija-
nia bloku przeciwnika, czy wielki

zasób różnorodnych ścięć, nie znaj-
dują porównania wśród pozostałych
drużyn europejskich. W piłce koszy-
kowej, to co zademonstrowały nam

lotniczki z MAI było najwyż-
szym kunsztem. Abstrahując od

wspaniałej szybkości i nadzwyczaj-
nej celności rzutów do kosza,, spo-
sób rozgrywania piłki, a także obro-

ny w chwili jej utraty, zgodnd były
z największymi wymogami, jakie się
stawia w tej grze.

W następnym artykule zajmiemy
się analizą naszej siatkówki i ko-

szykówki ich brakiem i wadami na

tle doskonałych pokazów radziec-
kich. I .

Wzwyż uolno skakać głową naprzód.- Trzeba odbić się tylko z jednej nogi,
ażeby skok byl ważny. Poncd 2 metry skacze Mc. Grew stylem przerzutowym

TAJEMNICĘ doskonałych osiągnięć
radzieckich lekkoatletów chcia-

łoby poznać wiele osób. Zanim jed-

bardziej. doświadczonych specjalistów
radzieckich.

Nawiasem mówiąc, byli już i w Pol

nak do tego dojdzie, muszą wysłu- SCe zawodnicy, którzy nie znaleźli

chać radzieckich nrstrzów, rekordzi- naśladowców w stosowaniu tych me-

stów i ich trenerów nasi najlepsi spe- tod treningowych. Byli nimi Heliasz

cjaliści i zawodnicy. Pierwszą ratę j { Tilgner. Kilka niepowodzeń rozwia-

wtajemniczenia „uskuteczniono" we }c marzenia Heliasza o wielkiej ka-

Wrocławiu. Po dobrej kolacji rozwią- rierze ringowej i spowodowało po-

zały się języki i Polacy słuchali opo- wrót na rzutnię. Wtedy stał się cud;

wieści o treningu swych kolegów, jak J kula lądowała znacznie dalej. I ol-

dzieci słuchają bajki o żelaznym wil- i brzymy poznańskie nie chciały zre-

ku. zygnować już z zaprawy bokserskiej,

Gdzie tkwi tajemnica sukcesów? i która przyczyniła się do takich rezul

Najkrótszą odpowiedź dała dopie- ! tatów, jak 16,05 Heliasza i 15,63 Tilg-
ro dzień później Dumbadze, gdy o-

świadczyła:
— Dziesięć łat pracowałam, aby

zdobyć rekord! (rzucać w ogóle —

rzuca Dumbadze trochę dłużej —

przyp. red.).

Wtedy przypomniała mi się stara,

znana dawnym „polonistom" wypo-

wiedź trenera prof. Ruseckiego. Za-

pytany przez jednego z początkują-

RADY DLA BIEGACZY

tonczyków, chcąc zmusić się do więk
szego wysiłku na treningach, biegał z

obciążeniem. Obciążenie to stanowił

ołów, którego porcję na każdym tre-

nigu maratończyk zwiększał.
Jednakże zwolennik ołowiu nie do

szedł do wielkich sukcesów. Może

dlatego też mówi się o wielu sportow

cach, których wyniki są bardzo słabe,
że mają ołów w siedzeniu...

PO KOLANA W ŚNIEGU

Hagg, rekordzista świata na dystan
sach od 1.500 m do 5.000 m biegał w

zimę po śniegu po kolana. Jeden z

naszych najlepszych biegaczy, Kle®

mens z Nakła Bini akowski hołdował

znów bieganiu po miękkim piasku i

pod górę.

Najbardziej wyrafinowany sposób
dojścia do formy w sprintach, to bie-

ganie po schodach. Zawodnik, stosu-

jący ten system, nie doszedł do wy-

niku tylko dlatego, że brak było zro-

zumienia w społeczeństwie. Gdy

Biegacze usiedli koło swych rywali
i z równym skupieniem słuchali krót-

kiego wykładu o biegach średnich i

długich.

Jak należy biegać 5 km? — padło

chyba pytanie z ust naszego zawodni

ka, gdy podchodziłem do tfrupy bie- j b;eg} 50 raz na «fcugie pdętro (nie omi

cych biegaczy, co robić, żeby dojść gaczy. Mogłem tak wywnioskować po j jając żadnego stopnia) wzięto go za

do wyników (oczywiście dobrych) . żartobliwej odpowiedzi mistrza Euro.. war;ata ; świadkowie- fantastycznych

odpowiedział. - . . py w sprintach, Karakułowa, który wyczynów odstawić chcieli faceta do

w otrzymać, na boisku _10 lat.' nie przeszkadzając intcrlekutorowi, '

Później'pójdzie wszystko, jak z płat- ;'szeptem mówił: '. '•

ka. ,

— Pierwsze dwa kilometry, jak na} i ^ęt sip^^wćy^ią,^^!^;.^^'^
NIE ZNIECHECAĆ SIE! szybciej, dwa następne zachować to strzów.' . Np.' Puzio, mWz płotków na

i samo tempo, na ostatrrm przyspic- ] rzeka na zupełny brak zrozumienia

Zawodnicy radzieccy potwierdzili szyć ; skończyć bieg pięknym lini-j Płotki są zamknicte • na stadionie , w

tę wielką taiemnicę. Nie zniechęcać :
szem. | irTUp;cciarni" jak największe skarby i

nie można ich dostać na trening. A

jeśli tak dzieje się "w Krakowie, ko-

lebce polskiego sportu, to no mówić

o innych ośrodkach. Specjalista od

płotków nie może trenować, na zawo*-

dach płotków nie „robi się", bo brak

specjalistów i poziom tych konkuren-

cji jest opłakany.

się, choćby mówiono, że jest się wielj Czy bi-,*nczc radzieccy nn}» jakieś
kim talentem i można szybko dojść tajemnice? Z pewnością trk! Mogą
do rekordowej formy. Bo na tę formę' to być rzcczy fantastyczne Bo do ta-

trzeba uczciwie zapracować. A jak, naieią ; znane „am już sztuczki

niech o tym świadczy trening miota- ^„y,.], biegaczy. Np. nasz nrstrz o-

czy. Andrejewa, Sewriukowa, Dum- J i:mp'jski Kusociński ieśdził na rowe-

badze i trener specjalista od rzutów rze przywiązariym do sufitu. „Kusy"
mówili o dźwiganiu ciężarów i trenin- I n;e ;u]y} gimnastyki i ażeby wzmóc-

gu na przyrządach bokserskich, jako j n;ć brzucha, wprdł na tak

zaprawie do rzutów. J dziwny pomysł, zastępujący ćwicze-

Trening przy pomocy worka i gru-

szki jest zupełnie obcy dla naszych
lekkoatletów. A może przekonają się
jednak i wezmą do seirca wskazówki

n;e zwane „rowerem

,OŁOWIANE" BIEGI

Znany jest fakt, że jeden z mara-

OZOLIN I MOROflCZYK

W grupie skoczków rej wodzili

tyczkarze. Ozolin i Morończyk, dwaj
mistrzowie tej konkurencji mają nie

tylko jednakowe zamiłowania na bo-

Mqar. ZaEurzcawsEni

sędziować w lekkoatletyce?
Wobec tych faktów, AIBA zdecydowała '! SKOK WDAL

iZYSCY zawc

trzy skoki. Trzech najlep-

się na inne wyjście. Postanowiono zwró- W a T SZYSCY zawodnicy mają po

i-i Wclć się do wszystkich związków europ^ej
skich z prośbą o przedstawianie kandyda- s

« *»•

tów do reprezentacji. Zespół Europy skła- szych — jeśli ogolna liczba startują-
dać się będzie z jednego boksera w każ- S cych nie przekracza 12-tu, wykonuje
dej kategorii I 2 rezerwowych. Kierowni- jj {rzv jaisze skok; (tzw. finałowe). Jc-

kiem ekspedycji będzie Norweg Proet S jj j ; . ^12_tu_do
Host, a jako oficiele pojadą Murpliy (Ir- i ,,.2- j-1 •

landia) I Russel (Anglia). Trener zespołu !j fmału wenodzi 6-c:u zawodnikow.

europejskiego mianowany będzie w termi- i Długość tjzbiegu nie jest ograniczo
nie późniejszym. }j na O ile np Owens brał rozbieg z

Mecz Europa - USA odbędzie się w Chi- niespełna 30 metrów, to

cago w dniu 18 maja 1948 r., zespól euro- .
» *

__
.

pejski wyjedzie i Anglii okrętem w dniu - ostatni m:strz olimp:)ski Steele miał

i maja. • !> rozbieg długości 52 m.

Ostatnie posiedzenie AIBA załatwiło ró- j) odbicie do skoku następuje z bel-

wniei szereg rezolucji w sprawie sędzio- . grubości 10 cm.

wania meczów bokserskich. AIBA przygoto- •
8 '„. . ,

wuje obecnie listę sędziów ringowych i \ (deńszei belki n:e wolno uzywac,

punktowych, którzy uprawnieni będą do | gdyż może sprężynować), szerokości

wykonywania swych funkcji na Olimpiadach ,

^ ^

i mistrzostwach Europy. Ponadto AIBA za-" ^^^

czy skok jest

' przekroczony, usypywano do niedaw-

ZAZDROSNA B8AZYUA j| na p0_a teiką pas

^^

kredy-czer-

SAN PAULO. (Obsł. wl.) — Brazylia poza- j wone; ;tp wyższy o 1,2 cm, niż bel-

zdrościła Europie i Stanom Zjednoczonym ; j,a Granicą była prostopadła ścian-

•.wielkiego tenisa" i natychmiast po tur-

nieju w Msxico City zorgsnizowalo wielki J: obecnie, sypie się również pas ta-

turniej międzynarodowy w San Paulo j; aje ś?.;nnka n-;e wznosi się cd beł-

Na turniej ten zjeżdżają Drobny, Slur
- * pionowo w górę, lecz pod kątem

flest, Fałkenburg, Sei*as i Moraa. Turniej .j gg.f.j s{cpn;
rozpoczyna się w dniu < listopada. | g,^ ,.. s]ę 0(j zcwaętrzne)

9ANIA TRACI REPBEZEMTAN1A \ kraw?d7.i belki do najbliższego znaku

KOPENHAGA. (Obsł. wl.) — Roprezenta- | pozoctawioncgo przez zawodnika,

eyjny obrońc- Danii Vlggo ^ensen wyeml-P Wynik il:oku odczytuje się na bclce,

grował z kraju i przeniósł sip do Anglii,przcsuwaiąc taśmę w lewo i w pra-

gdzle podpisał zgłoszenie jako amjtor dj .wo, ażeby -nalcić najkrótszą drogę i

irzecioligowego zetpolu Hull Cit^ !j odczytać właściwy wynik.

Jeżeli dwaj zawodnicy uzyskają je-

dnakowy wynik, o zwycięstwie decy-

duje drugi najlepszy skolei wynik za-

wodnika.

TRÓJSKOK

Wykonuje się w ten sposób, że za-

wodnik skacze wpierw z nogi odbi-

cia na nogę odbicia, następnie na

drugą nogę, poczym wykonuje doskęk
na obie nogi,

SKOK WZWYŻ

Poprzeczki nie umieszcza się na

kołkach, lecz na podstawkach skiero-

wanych do środka. Poprzeczka nie

może przywierać ściśle do stojaków,
lecz konieczny jest odstęp między po

przeczką a stojakiem przynajmniej 1

cm. Długość poprzeczki conajmniej
3,66 m, (nie może być jednak dłuższa

niż 4 m).

Przy skoku o tyczce poprzeczka
spoczywa natomiast na kołkach, wy-

stających na 7,5 cm.

Wzwyż skakać można dowolnie, z

tym, że odbicie musi nastąpić z jed-
nej nogi. Skoki rozpocząć można od

dowolnej wysokości. Każdemu zawo-

dnikowi przysługują trzy próby na

jednej wysokości.

Wysokość mierzy się od ziemi do

górnej krawędzi poprzeczki, w naj-
niższym punkcie.

W czasie trwania konkurencji nie

¢-.

SKOK O TYCZCE

Poprzeczkę w skoku o tyczce —

podobnie jak i w skoku wzwyż —

podnosi się stosownie do uznania sę-

dziów/

wolno zawodnikowi przestawiać stoją
ków. Sędziowie, gdy uznają, że miej
sce odbicia jest niezdatne, mogą to

uczynić, ale dopiero po zakończeniu

kolejki skoków.

KOMU PRZYZNAĆ

ZWYCIĘSTWO?

Często się zdarza, że skoczkowie

uzyskują ten sam wynik. Przyznaje

się wówczas zwycięstwo temu, który

ostatnią wysokość przeszedł za wcze

śnieiszą próbą. Jeżeli więc zawodnik

A skoczył 1,80 m za drugim, a B za

trzecim skokiem, zwycięża zawod-

nik A.

Jeżeli jednak obaj przeszli ostatnią
wysokość za tym samym skokiem,
zwyciężą ten, który w czasie trwania

całej konkurencji miał mniej nieuda-

nych skoków. Jeżeli więc np. zawod-

nik C strącił w czasie zawodów 5 ra

zy. poprzeczkę, podczas gdy D — 6

razy, zwycięża zawodnik C.

Jeżeli jednak obaj zawodnicy mieli

tę samą ilość strąconyph poprzeczek,
zwycięża ten, który w czasie trwania

całej konkurencji miał mniejszą ilość

skoków.

Przepisy te przyczyniają się do

szybszego przeprowadzenia konkuren

cji. Zawodnicy starają się rozpoczy-

nać swe skoki od znaczniejsze} wyso

kości i przechodzić wysokość za

pierwszym skokiem.

SKOKI Z JPIEJSCA

Przy skokach z miejsca stopy od

ziemi wolno oderwać tylko jeden raz. my następnym razem.

Przy przedmachach zawodnik może

unosić palce i pięty, kołysząc się na

stopach, ale przy wyskoku — stopy

muszą być oderwane od ziemi rów-

nocześnie. Wykonanie dwóch pod-

skoków, przesunięcie stopy wbok i

odbicie, uważa się za nieudaną'pró-
bę.

Trójskok z miejsca wykonuje się
również z odbicia obunóż, skacząc na

jedną, drugą i doskakując na obie no- jcami z GUKF.

Jak może wyglądać taki ośrodek szko-

leniowy? Oczywiście do dyspozycji jest

trener, łaźnia, masaż i sprzęt. To jednak

isku, ale i ten sam zawód. Oba} są

wykładowcami na wyższych uczel-

niach w. f. Ozolin, zacznie starszy od

Moroóczyka, namówił naszego mi-

strza do startów przez jeszcze dwa

sezony.

— Skoczyć jeszcze raz 4 m i wyco-

fać się — radził rekordzista ZSRR.

Morończyk dał się namówić i rozpo-

czął dyskusję na tematy tyćzkarskie. Słu-

chał ich z wielkim zainteresowaniem

Małecki. Zdawało isę, że Wrocławianin

chce połknąć wszystkie tajemnice skoku

o tyczce. Jeśli mu się to udało możemy

liczyć na dobry wynik..

Kiedy? Tu tkwi sęk. Są zwolennicy
zakazania Małeckiemu stairtu aż do

chwili całkowitego opanowania techniki

skoku. Istnieje bowiem obawa, że przy

poważnych startach — Małecki będzie
wracał do swego stylu „grzbietowego".

NA FILMIE

Dyskusja sobotnia, będąca dopiero po

cz^tkiem nauki u naszych przyjaciół

(dalszy ciąg w stolicy) powinna być kon

tynuowana ptzy uy/®lędnieniu zajęć.
Znalazł saę bowieiit, amator, lttóry krę-
cił cały czaa film. Miał ułatwione zada-

iw charakterze: , filmbwca,' 'ale'ii 'zawod-

nika.

. Pawłowski na swoi cli zdjęciach może

zrobić doskonały interes. Już we Wjo-
cławiu znalazł amatorów na film z zawo

dów warszawskich. Prócz zawodników,

pragnących studiować swę błędy, ochotę
na zakup wyrazili Marończyk (dla AWF)
5. mjr. Gedeowd (dla GUKF). Pawlqw-
ski nie clice jednak robić interesu i za-

stanawia się jakby tu zrobić kilka kopii,
ażeby trafiły do kilkunastu ośrodków.

Sądzić należy, że nasze władze sporto-

we nie poswolą kłopotać się o takie

sprawy czołowemu skoczkowi, ujmując
dalszy bieg taśmy w swoje ręce.

OŚRODKI SZKOLENIOWE

Nauka, jskiej udzielają naszym spe-

com sportowcy radzieccy, jest jednym
z pierwszych wkładów do planowanej
przez PZLA s>zkoły trenerów. Absolwen-

ci tej uczelni będą mieli trudne zadanie

przekazania s^cli wiadomości uczniom.

Przekazanie wiadomości może nie spra-

wiać trudu, więcej pracy będzie wyma-

gało znalezienie uczniów. Nad zagadnie-
niem tym także zastanawia się PZLA i

zamierza uruchomić ośrodki szkolenio-

we, o których pisaliśmy z okazji konfe-

rencji przedstawicieli PZLA z fachów-

nic wszystko. Sportowiec musi być kul-

turalnym człowiekiem i w ośrodku znaj-
dzie wszystko, co umożliwi niu kultural-

ną rozrywkę. A że warunki do treningu
i foarywka — to też jeszcze nie wszyst.

Zawodnikowi nie wolno —

po odbi|j.0j c0 pozwoli na wychowanie ideału

ciu się — przekładać dolnej ręki nad| Sp0rt0WCa, w ośrodkach znajdzie się tak

górną, lub też górną rękę przeruwać | żpvność.lub

ku górze. Wspinanie się po tyczce,

co stosowano u schyłku ubiegłego
stulecia, jest zabronione.

Jeżeli zawodnik przeskoczy • wyso-

W ośrodku .obowiązywać będzie , dys-
cyplina, hy zawodnicy nie myśleli, że są

„hodowli asów" i'wszystko im wolno.

Stacją doświadczalną ma Hę .stać Po-

kość, a strąci ją tyczka, skok uwa2a.| „„„£, w którym już są zaczątki. Mgr.
sic za nieudany. Tyczka musi padać 3 Kownlski (znany sędzia, bokserski) i

od poprzeczki i stojaków. Własnej jj )ngri Hoffman (rek: Polski) prowadzą
tyczki zawodnik nic ma obowiązku po I j„£ w Poznaniu w szkołach 3 ośrodki.'po
życzać innym S 50 osób. Jakie są rezultaty, możemy prze

Jeśli tyczka dotknie ziemi poza Skonać się po wynikach-poznańskiej
! mło-

pionem poprzeczki i stojaków, łub j dzieży szkolnej (pierwsztf miejsce w -mi-

jeśli zawodnik skoczy wbok, albo! strzostwach Polski),
gdy oderwie się od ziemi w celu wy-1 — Musimy postawić naszą lekkoatle-

konanja skoku, uważa się to za skok 9 tykę na nogi — mówili wiceprezesi
nieudany. Gdy tyczka złamie się w

czasie skoku, skok taki nie liczy się.
Sprawę sędziowania rzutów omówi

PZLA dyr.dyr. Foryś i Afkanas, rozpa-

miętując wraz z nami' naukę, jakiej u-

dzielili naszym mistrzom ddbkonnli spor

towcy ZSRR. (S. S.) .



Btr. 4 PRZEGLĄD SPORTOWY

Przed zakończeniem mezon*

Dodatni bilans
startów polskich

tegorocznych
motocyklistów

SEZON motocyklowy je«t jus zakoń-

czony. Uliczne zawody w Warsza-

wie zamknęły wszystkie 3 eliminacje do

tytułu mistrza Polski w kat. wyścigowej.
Jeszcze wcześniej ukońcsono eliminacje
raidowców, na które złożyły się: 1) Raid

Legii „Przez Warmię i Mazury do Szcze

cina", 2) Raid Tatrzański PKM-u i

TKM-u, 3) Raid po ziemi tarnowskiej —

org. KM OMTUR Tarnów. Pozostaje do

rozegrania trzecia kategoria, obecnie

„najmłodsza" — żużlowa. Mistrzostwa

indywidualne, projektowane przez PZM

wc wrześniu, zadecyduję i tu o podziała

tytułów. Obecnie jednak można już pod-
sumować najważniejsze osiągnięcia koń-

czącego się sezonu.

IMPREZY WYŚCIGOWE W...

KIESZONKOWYM WYDANIU

W ciągu ostatnich dwuch lat przyzwy-

czailiśmy się opierać eliminacje mistrzów

skie w kat. wyścigowej wyłącznie na wy-

ścigach ulicznyh. Bez wątpienia zadecy-
dowały tu (i jak często zawiodły) wzglę-
dy natury finansowej. Poprostu — kasa.

Zrozumiałe, że Ll'.il>y zwłaszcza bardziej
czynne, potrzebują pewnego „za trzyku"
gotówki na po'.;r\ cie chociażby kosztów

imprezy. Jednak charakter sportowy wy-

ścigu traci wille na skracaniu do tego

stopnia trasy. Dwa lata, czy rok temu,

ten rod::aj wyścigu harc! iej odpowiadał
startującym maszynom. Mie dysponowali
jp.szcze zawodnicy nowymi wyścigowymi
Nortonanii, czy Trium;)!i'airi. A teraz

jest odwrotnie: im lepsze maszyny
—

tym krótsze okrążenie i trasa.

Na warszawskim v.yJrigu ulicznym w

maju okrążenia miało 2t'00 m, w Gliwi-

cach 2850 m, a w ostatnim wyścigu o mi-

strzostwo Warszawy okrnirnie wynosiło
już tylko 2130 ni. Krótkie projte i zi.krę
ty „obsadzone" publicznością, stanowczo

nie pozwalają na wykazanie wszystkich
możliwośri maszyny i umie jęlności jeźdź
ca. Przekonaliśmy się natomiast, że

okrążenia dłuższe jak np. w tegorocz-

nych Grand Prix motocyklowych Polski,
a wynoszące 8000 m, bardziej sprzyjają
nawiązaniu efektownej walki i pozwala-
ją osiągnąć lepsze wyniki.

NIECH MISTRZOSTWA \

POZOSTANĄ V^RODZIMIT

Walka w klasie do 130 cc.u rozgrywa

się w ostatnich sezonach o pierwsze
miejsce — pomiędzy Poznaniem a Kato-

wicami. W tym roku, po przejściu Dragi
na żużel, Śląsk ma tylko rodzinną repre-

zentację: ojca i syna
— Heńków. W tym

wypadku syn bije ojca. 19-to letni Jasio

zajmuje dwukrotnie pierwsze miejsce
przed ojcem Herbertem i zawodnikami

poznańskimi. W klasie tej startuję same

DKW-125, dawniejszej produkcji.

3X1=1

Trzykrotny start w eliminacjach jed-
nego zawodnika daje mu najwięcej szans

zdobycia I-go miejsca w tabeli. Dlatego
pomimo dużego podniesienia poziomu
klasy maszyn do 250 ccm, tytuł mistrza

zdobywa Milewski różnicę jednego punk-
tu. Wolfinger (Wisła—Kraków), cho-

ciaż „ujawnił" się dopiero w tym sezo-

nie, odrazu zaliczył Się do najlepszych
motocyklistów polskich, zwyciężając
dwukrotnie i bezapelacyjnie na swej
szybkiej DKW z kompresorem. Po

wznowieniu startów Blachaczka (Craco-
via) na identycznej DKW i zapowie-
dzianych startach Mielocha — walka w

tej klasie będzie w przyszłym sesonie

bardzo ciekawa-

ZWYCIĘ2ANIE PRZECHODZI

W NAŁÓG
Nowe motory „350-ki

u

przyczyniły się
bczwntpienia do osiągnięcia wspania-
łych wyników, przewyższających przez

uzyskanie lepszej przeciętnej szybkości

(93,9 km) godz. (najlepsza po wojnie)
nawet klasę „500-tek". Toteż spodziewa-
liśmy się ciekawej rywalizacji pomię-
dzy braćmi Brun Stanisławem i Krzy-
sztofem, L. Jankowskim, a następnie
Urbaniakiem i Balcerem. Niestety no-

wy Norton Jankowskiego pa wyścigu
gliwickim „kończy się" (trochę w za-

gadkowych okolicznościach). Natomiast

Exelsior Krzysztofa Bruna zaczyna co-

raz częściej zawodzić (no cóż — starość

nie radość). Dlatego więc w ostatnim

wyścigu w Warszawie Stan. Brun był zu.

pełnie bezkonkurencyjny. Ukończył
bieg eliminując resztę zawodników uzy-

skując lepszy o przeszło 10% czas. Brun

oprócz tytułu mistrzowskiego w tej kla-

sie jest również mistrzem w kategorii
raidowej ,,250-tek

1 '. Wysoka technika

jazdy, duże doświadczenie, prawdziwie

fportowe zacięcie i ambicja, pozwoliły
by Brun stał się czołowym reprezentan-

icm Polski.

NIE ZAWSZE DECYDUJE

MASZYNA

Kilka nowych Nortonów i Trium-

ph'ów, jakie w klasie ponad 330 cm o-

Motocykliści
mCEJCĘ

mistrzów
KATEGORIA IAIDOWA

Klasa „A" do łll ccm: mistrz Polski:

Stanisław Brun PKM Warszawa (1i pkt.);
wicemistrz Polski: Włodzimierz Markow-

ski KM, „Okęcie" Warszawa (7 pkt.) .

Klasa „•
" do HI ccm: mistrz Polski:

Zbigniew Kupczyk KM „Okęcie" Warsza-

wa (13 pkt.); wicemistrz Polski: Roman

Dziewoński KKCM Kraków (8 pkt.)
Klasa „C/D" penad 550 ccm; mistrz Pol-

ski: Andrzej 2ymirski KM „Okęcie" War-

szawa (12 pkt.).
Klasa „t/O" motocykle s wilkami:

mistrz Polski: Tadeusz Potajallo KM „Okę-
cie" Warszawa (11 pkt.) .

W punktacji klubowe] na pierwsze miej-
sce wysunął się KM „Okęcie" (55 pkt.)
przed PKM Warszawa (26 pkt.) i SM WKS

„Legia" Warszawa (15 pkt.) W klasyfi-
kacji medalowej PKM Warszawa I KM „Okę
cle" zdobyły po 13 pkt. przed KKCM Kra-

ków (S pkt.) .

W klasyfikacji tej nie był brany wynik
Międzynarodowego Maratonu Motocyklo-
wego, w którym polska drużyna narodo-

wa w składzie: Brun, Dąbrowski, Jankęw-
skl. Żymirskl odniosła zwycięstwo nad

d".'? -lami narodowymi Czechosłowacji, Ita-

lii i

Kiesa V do 1SS eera: mistrz Polski: Jan

Hsisk „Pogoń" Katowice (12 pkt.); wi-

cemistrz: Ignacy Stefański „lechia" Po-

znań (8 pkt.).
Klasa „A" de J50 ccm: mistrz Pobkl:

Wa-ław Milewski „Unia" Poznań (13 pkt.);
wicemistrz Polski: Józef Woitinger „Wi-
sła" Kraków (12 pkt.) .

Klasa „•" do Ul ccm: mistrz Polski:

stenislaw Brun PKM Warszawa (12 pkt.);
Klata „C/D" ponad E9 ccm: mistrz Pol-

»k': 3c-zy Dnbrowskl PKM Warszawa (18
pV'ł: wicemistrz Polski: Andrzej żymir-
skl KM „Okeele" Warszawa (8 pkt.).

Kler» „P/C" motocykl* t wózkami:

ir: '
• PVski: Vrfsusz Potajallo KM „Okę-

¢:-.>" Warszawa (10 pkt.)
w k!tibowe| punktacji wylclgaw«| na

pIe.'»;:o mielce wysunął się PKM War-
szewa (40 pkt.) pried KM „Okęcia" War-

szawa (57 pkt.) przed MK „Unia" Poznań

(27 pkt).
W kła;vłlkaejl te] nie był brany pod

uwac* Międzynarodowy Wwłc'o „Orand
Pri* Polski" rozegrany w Poznaniu-

mms

Z Inicjatywy samorządu uczniowskiego
gimnazjum mechanicznego R. Wolframa od-

był się w ub. czwartek, sobotą i niedzie-

lę turniej siatkówki męskiej. Udział w za-

wodach wzięły wszystkie warszawskie gi-
mnazja moehanlczne. a nagrodą był pu-

char, ufundowany przez organizatorów.
Jest to nagroda przechodnia, na własność

zdobędzie ją drużyna, która zajmie trzy-
krotnie pierwsze miejsce (niokoniocznia 3-y

razy z rzędu), impreza odbywać się bę-
dzie corocznie w październiku. Obsadę są-

diiowską stanowią arbitrzy Warszawskiego
Okręgowego Związku p;!ki Ręcznej, proto-
kulują zaS sami uczniowie.

W tym roku głównym organizatorem był
inspektor gimnazjum ł opiekun samorządu
uczniowskiego gimnazjum R. Wolframa —

Kóhler. W komisji sędziowskiej znaleźli

się: sekretarz WOZPR — Mieszczanek oraz

por. Karpiński. Ładnym gestem była wpla-
ta wpisowego 4 tys. złotych na fundusz

Odbudowy Stolicy.
Ostateczna tabela rozgrywek: 1. II miej-

skie Gimn. Mech. p. S st. gier 10:2; 2. III

miejskie Gimn. Im. Starzyńskiego p. 4:1 st.

gier <:S; 3. Państwowe Gimn. Kol. Im.

Świerczewskiego 3:2 I 7:5; 4. Gimn. Mach.

„PrzyszłoSć" 2:3 I 7:7; 5. i miejskie Gimn.

Im. Konarskiego 1:4 I 4:8; 6. Gimn. Mech.

R. Wolframa 0:5 I 1:10.

W najbliższy piętak odbędzie się wrę-

czenie pucharu zwycięrklemu zespołowi w

sali Gimnazjum R. Wolframa priy ul. Mio-

dowe] 3 o godz. 12-ej.
Zawody cieszyły się olbrzymim zaintere-

sowaniem mlodzlety szkolnej.

trzymaliśmy, przyczyniło się- do nawią-
zania emocjonującej walki między naj-
lepszymi zawodnikami. Znany jeszcze
ze swych zwycięstw przed wojnę, sawod

nik poznańskiej Lechii — Mieloch, po

ciągłych sukcesach w Posnaniu, chciał

również przywieźć z Warszawy sukccs

nad stołecznymi zawodnikami. Na uli-

cach stolicy nastąpiła zacięła walka ad

pierwszego do ostatniego okrążenia po-

między nim, a Dąbrowskim (PKM —

W-wa). Dąbrowski, mając oba 1-sze

miejsca w . poprzednich eliminacjach
i tym razem zwyciężył.

Chociaż na wysłużonym Nor łonie, n-

stępującym na prostej nowym maszy-

nom -poznaniaków Mielocha i Nowac-

kiego, wykazał Dąbrowski, że jest za-

wodnikiem najwyższej klasy. Również

Markowski i Źymirski (obaj s Okęcia)
na sportowych Triuniph'ach, swym zwy.

cięstwem nad wyścigową maszyną No-

wackiego zadokumentowali wysoką kla-

sę zawodników Warszawy.

DO TRZECH RAZY SZTUKA

Najsłabiej liczebnie jest zawsze obsa-

dzona klasa motorykli z wózkami. Kla-

sa ta bardziej mo.'e atrakcyjna od in-

nych — jest dziwnie omijana przez na-

szych zawodników. Na starcie zjawiają

się najwyżej 3 ma-zyny, a czj-to tylko
jedna dochodzi do mety i- uzyskuje
1-sze miejsce. Dopiero na ostatnim wy-

ścigu warszawskim Okęcie „tak zadba-

ło, aby wygrał Potajallo", a na starcie

-znalazło się trzech wózkarzy z tego klu-

bu (z nich Kupczyk również na pozio-
mie). Czyżby młody Paluch był aż tak

groźnym dla «tarego wygi przeciwni-
kiem? Potajallo zduhywa więc znowu

trzostwo Pol-ki, co jednak nie zmie-

nia faktu, że obuj wicemistrzowie ma.ią
w poszczególnych eliminacjach każdy
1-sze miejsce (patrz tabelka).

ORGANIZATORZY PRACUJĄ
Nicmożna nie zauważyć, że w tym ro-

ku cos się w polskim sporcie motory-

kłowym „ruszyło". Pomijając fakt, że

man:y obtenie wifcej klubów (217),
więcej zrzeszonych motocyklistów
(11.211), niż przed 1939 r. (klubów fi3,
członków 6.363), że nadto w chwili o-

becnej możemy już mówić o uiuaeowic-

nu sportu motocyklowcso — stwierdzić

możemy coraz wyższy poziom naszych
imprez tak pod wzgl?:lc» sportowym,

jak i organr;3cvjnym. Wpłynęła na to

zarówno częstotliwość urządzanych rai-

dów, wyścigów itp. startów (dwieście

kilkadziesiąt w eięgu trio sezonu!), jak
i nawiązanie blir-kirgo kontaktu pomię-
dzy PZM, a ezeckim AKRCS.

Sprowadzone wielkim wysiłkiem PZM

(który jeszcze „wisi" na 3 mil. zł. gwa-

rantowane prywatnym majątkiem człon-

ków zarządu) nowe motocykle Martin-

Japy i Nortony, oraz nowe Triumph'y

PŁYWACY SZCZECINA NIE PRÓŻNUJĄ
Szcz. OZP zorganizował na Pływalni Kry-

tej zawody pływackie, z których dochód

przeznaczył na odbudowę Warszawy. Wzię-
ło w nich udział około 40 zawodników z

klubów Odra, AZS i MKS Junak oraz ze

szkól Technicznej, Przemysłowej oraz RTPD.

Z wyników na uwagę zasługują rekord okr.

Danowskiej (Odra) na 100 m stylem kla-

sycznym 1:37,4 oraz 103 m dow. Janiszew-

skiego (Odra) 1:13 min.

Mecz piłki wodnej pomiędzy Odrą •

AZS-am wygrała Odra w stosunku 6:3 (3:3)
Punkly dla Odry uzyskali Wolny 4 I Mo-

czydłowski 2, dla akademików Rozallk Z

i Neuberg 1.

Boks i piłka
na terenie Słupska

NA terenie Słupska mamy trzy zrzeszone

kluby sportowe, oraz kilka dzikich klu-

bów, jak KS „Ubezpleezeniowiec", MKS

„Czyn". Najsilniejszym klubem naszego
miasta jest KZS „Gwardia" przy CW MO.

Bardzo iywotny ten klub posiada osiem

sekcji sportowych, najsilniejszą jest sekcja
bokserska I piłki nożnej, posiadająca w

swoich szeregach reprezentantów naszego

okręgu. Nazwiska bokserów: Biedakiewicz,
Czarnecki, Rynkowski, czy leż leiniewski

są znane na terenie województwa szcze-

cińskiego. Trenerem sekcji bokserskiej jest
b. bokser Bartnlak, który szkoli około 40

pięściarzy, walczących w barwach „Gwar-
dli". Obecnie „Gwardia" CW MO Słupsk
jest leaderem Okręgu Szczecińskiego kla-

sy A w boksie. Na rozegranych S spotkań
„Gwardia" uzyskała 7 pkt.. stosunek zwy-

cięstw 50:30.

Jeieli chodzi o piłkę nożną w lym roku

piłkarze „Gwardii" pod okiem trenera p.

Starosielskiego biją wokół wszystkie dru-

żyny. zajmując-pierwsze miejsce w swojej
grupie (A klasy). Ostatnie zwycięstwo nad

zeszłorocznym mistrzem „Gwardię" Szeze-

ein w stosunku 1:0 (0:0) potwierdziło, te

slupszczanle są najlepsi na terenie Pomo-

rza' Zachodniego. KZS „Gwardia" ma na

swoml koncie Jui nawet sukcesy mlędiy-
narodowe, wygrywając w bletęcym roku z

Valasska Sparta (CSt) S3 (2:2). Nałlepszy-
ml graeiaml drutyny są: Obalek, Sosnow-

ski, Tomciak, Siedlecki I Kaeior.
•

Niestety Inne dyscypliny sportu w klubie

„Gwardia" są Jeszcze w powijakach. Klub

liczy około 300 czynnych członków I 1.000

członków wspierających. Na czele zarządu
klubu jako przewodniczący stoi kpt. Gór-

nicki, oraz wiceprzewodniczący kpt. lewe-

stan — dusza klubu.

Drugim klubem zasługującym na uwagę

jest RKS ,,Elektrycznoić" przy Zakładach

Miejskich. Drużyna bokserska w tym roku

weszła do klasy A. w swoich szeregach ma

młodych obiecujących zawodników I kto

wie. czy w niedalekiej przyszłotci klub ten

nie zagrozi hegemonii bokserów „Gwar-
dii" . Piłkarze RKS „Elektryczność" walczę
ze zmiennym szczęściem w klasie B.

Ostatnim klubem, któremu nalały potwlą-
cić parę słów, to ZZK „Ognisko", leader

klasy B w piłce nożnej, który przypuszczal-
nie zdobędzie mistrzostwo w swojej grupie
i wejdzie do klasy A.

KC BORUTA POD PRĘGIERZEM

Po blisko czterotygodniowych dochodze-

niach WG i D przy ŁOZPN postanowił uka-

rać KS Boruta za zajicia w Zgierzu na me-

czutego klubu i TUR-am. Zawody przer-

wane na skutek wtargnięcia publiczności
na boisko, zwerylikowano Jako w. o. dla

TUR-u. Kapitan Boruty Zbroja ukarany zo-

stał roczną dyskwalifikacją. Nieistotnie od

togo Boruta zapłaci 10.000 zł kary za brak

porządkowych i za niedostateczną ochro-

nę sędziego. Kierownictwo ohzymalo rów.

nie» naganę za hiewlatelwą formę ł trelC

pisma, opublikowanego w świątku i

wyiszymi tajłclaml

sprowadzone przez KM Okęcie — po-

zwoliły wykazać nam, że chociaż dotych-
czas nie subsydiowany, jednak w odróż-

nieniu od innych intensywnie subsydio-
wanych gałęzi sportu, polski motocy-
klizm jest jednym s nielicznych, który
potrafi zawsze pokonać zagranicę.

Dlatego już dziś możemy mówić o

całkowitej zmianie ustosunkowania się
czynników miarodajnych do sportu mo-

tocyklowego. Rezultatem tego jest od-

danie przez Ministerstwo Przemysłu i

Handlu do dyspozycji PZM eArfłlrjo
kredytu z omowy handlowej s Anglią w

wysokości 10.000 fun. szterl. Suma ta

wykorzystana już w przyszłym sezonie

pozwoli na zakup 60 nowych angiel-
skich motocykli różnego typu.

(STRZ.)

Los Skry 1
decyduje się

— Lechia- i kto drugi? — pytają licz-

ni miłośnicy piłkarstwa z Częstochowy,
i Szombierek drżący o los swych pupi-

lów, Pytanie to zostanie rozstrzygnięte

definitywnie już w. najbliższą niedzielę.
W dniu 31 października spotkają się w

ostatnich meczach Lechia ze Skrą i PTC

z Szombierkami. Radomiak rozegrał już

wszystkie swe spotkania i zdobywszy

tylko 7 pkt nie wchodzi wcale w ra-

chubę.
Jakie są możliwości? Jeśli Skra wygra

z Leehią, a Szombierki przegrają z PTC,
lo do ligi obok Lechii wejdzie Skra. Je-

śli Skra uzyska z Leehią remis, a Szom-

bierki przegraj?, to CzęŁtochowianie też

wchodzą do Ligi. Jeśli jednak Skra prze-

gra, a Szombierki wywalczą choćby tyl-
ko remis, to mając lepszy stosunek bra-

mek uzyskują automatycznie awans.

Ważniejsze więc bez.wątpienia jest

spotkanie w Gdcńrku. Od tego meczu

zależeć hędzie rozwiązanie zagadki awan

sowej, bo rozważając praktycznie Szom-

w Gdańsku
bierki powinny wygrać z PTC, a tym sa.

mym zdobyć w sumie 9 pkt. Jeśli więc
Skra w Gdańsku uzyska remis, to nie

da on jej awansu, który można wywal-

czyć tylko zwycięstwem.

Czy zwycięstwo takie jest możliwe?

A kto wierzył w sukces Polonii nad Ru.

chem. Piłka jest piłką i dlatego wszyst-
ko jest możliwe. Dla Lechii spotkanie
niedzielne nie mą żadnego absolutnie

znaczenia praktycznego.
Może się również zdarzyć, że zarówno

Skra, jak Szombierki przegrają swe wy-

jazdowe mecze. Wtym wypadku do Li-

gi wejdą częstochowianie.

Dla łatwiejszego zobrazowania wszyst-

kich możliwości podajemy aktualną ta-

belkę rozgrywek:

gier pkt st. br.

1) Lechia 7 13 26:9

2) Skra 7 8 13:13

3) Szombierki 7 7 20:13

4) Radomiak 8 7 19:17

5) PTC 7 1 11:37

Czterech kandydatów do
Krakowska niedziela nsźt zmMreać ich liezfcą

Cracovia, Wisła, Ruch czy AKS?

Czterech pretendentów do tytułu mi-

strzowskiego ma niemal identyczne
szanse, a że killea najbliższych nie-

dziel przyniesie takie spotkania, jak
Ruch — Cracovia, Cracovia — Wi -

sła, AKS — Wisła czy AKS — Cra-

covia, więc łatwo dojść do wniosku,
że ostateczny triumfator narodzi się

dopiero pod sani koniec rozgrywek.

Sytuację komplikuje jeszcze fakt,
że catercj pretsndenci nie grzeszą

dobrą formą, a ostatnie meldunki

naszych korespondentów wskazują
aż nadto wyraźnie, że zainteresowa-

ne zespoły przechodzą ltryzya.

CO MÓWI II-GA RUNDA?

Anaiiiująe tylko 8 niedziel ligo-
wych II-ej rundy, zobaczymy zadzi-

wiające zjawisko. Oto jak wygląda
tabela ligowa:

1) Wisła — 16 pkt., 2) AKS —12

pkt., 3) Cracovia — 11 pkt., 4) ŁKS

—1 0 pkt., 5) Legia, Polonia W-wa,
ZZK i Tarnovia—po 8 pkt., 9) Ruch

i Warta —

po 7 pkt., 11) Garbar-

nia — 6 pkt., 12) Rymer — 5 pkt.,
13) Widzew — 4 pkt., 14) Polopia
Bytom — 2) pl:t.

Wisła wygrała wszystkie swe spot

kania, a Rueh żyje tylko dawną sła-

wą. Cracovia i AKS idą niemal „łeb

w łeb", bardzo podciągnął się ŁKS,
a reszta ligowców płata sobie wza-

jemnie figle ku emocji tycięcy kibi-

ców 1 ku zmartwieniu kierownictw

sekcji. Ostatnie cztery zespoły wy-

kazują albo rozpaczliwą formę (Wi-

dzew, Polonia Bytom), albo brak

szczęścia (Warta, Garbarnia, Ry-
mer).

Z naszkicowanej wyżej tabeli wy-

pływa jeden wn
:

osek praktyczny:

rozważając szanse poszczególnych

drużyn tfte należy kierować się ich ak-

tualną pozycją w tabeli czy sławą,
lecz formą ostatnich kilku niedziel.

OD TEGO MECZU WIELE

ZALEŻY...

Derby Krakowa, walka Cracovii t

Wisłą, mają tym razem specjalny po--

smak. Nie są to tylko derby lokak^

lecz jednocześnie walka o tytuł mi<

strza Polski. Jeśli wygra Wisła, to

może wywindować się na czoło ta*

beli, je<Ii sztuka ta uda aię Cracovii,
to zespół biało - czerwonych może

już zupełnie realnie myśleć o tytule.
Wisła wygrała wszystkie meczc

II-ej rundy, Craco vii powodzi się nie

co gorzej. \7:'ć!acy mają groźny atak,

dę z piątką obronną Cracovii? Wy-

daje się nam, że sensacja Krakowa za

kończy się remisem i kwestia tvtułu

nadal pozostanie otwartą.

DWAJ POGROMCY

DWU LIDERÓW

Warszawę oczekuje ró.wnież emo-

cjonujące spotkanie. Wprawdzie za-

równo Polonia, jak i ŁKS są już teore

tycznie pcza strefą spadkową, ale

spokanie dwu drużyn, które ubiegłej
niedzieli sprawiły niespodziankę tak

wielkiego kalibru, jest atrakcją.

W rundzie wiosennej Polonia wyje-
chała do Łodzi i wbrew oczekiwa-

niom wygrała z ŁKS-em 4:2. Zwycię-

żyła, gdyż atak jej grał skutecznie,

podczas gdy łodzianie bawili się pod
bramką. Od tego czasu wiele się zmie

niło. „Czarne koszule" poprawiły zna

cznie klasę swych formacji defensyw-

nych, a atak ich w zdawałoby się dzi-

wacznym składzie gra zupełnie poprą

wnie.

Łodzianie uzyskali wreszcie Węgra
Patkolo i jakby z "dotknięciem różdżki'

w zespół ich wszedł nowy duch.

Własne boisko, nastrój drużyny i

WInowrocławiu w ramach pięiderskich
mistrzostw drużynowych Pomorza ZZK

Inowrocław odniósł niespodziewane zwy-

cięstwo nad leaderem mistrzostw Z Ki Zje-
dnoczeni Bydgoszcz w stosunku 10:6 Naj-
lepszym zawodnikiem na ringu, byl Kruża

ze Zjednoczonych, który w spotkaniu z

twardym Mrozowskim II wykazał pierwszo-
rzędną walkę na póldystans, posiał ambit-

nego kujawiaka 3 razy na deski I wygrał
przez poddanie się przeciwnika. Z drużyny
bydgoskiej należy również wyróżnić mło-

dego Kowalewskiego w koguciej, zawodni-

ka dobrze wyszkolonego technicznie I o

bogatym repertuarze ciosów. Baranowski II

nie wykazule żadnego postępu, ogranicza
się wyłęcznle do operowania lewym sier-

pem, zapominając, zupełnie o ciosach z

prawej.

W ósemce Inowrocławia, mimo prygra-

nej dobrza walczył Mrozowski II, który je-
dnak trafił na dobrze usposobionego w tym
dniu Krułę. W pólirednlej obiecujący Bo-

liński, mimo przegrania w I' I II starciu

walczył do kofiea amblłnle, eo mu przynio-
sło zasłużenie dwa upragnione punkty.

Wynikł walk: w muszej — Szulc II wy-

punktował Helaka (ZJ). W koguciej walka

pomiędzy Glonlaklem (ZZK) a Kowalewskim

zakończyła się remisem. W piórkowej wal-

ka pomiędzy Krużą (Zj) a Mrozowskim, za-

powiadała się nadzwyczaj ciekawie x uwa-

gi na dobrą formę. Jaką obydwa) zademon-

strowali na poprzednich meczach. W pierw-
szym starciu, Mrozowski stara się szybkimi
atakami zaskoczyć Krużę, który jednak kon-

truje przytomnie dziko Idącego Inowrocła-

wianina. Parę soczystych prostych na kor-

pus I szczękę, wyczerpało Mrozowskiego,
który nie zrezygnował I nadal próbował na-

cierać. Kruża przeszedł do ataku, wykorzy-
stał każdą lukę w gardzie przeciwnika, po-
słał w Ił starciu trzy razy na deski I w

końcu zmusił Mrozowskiego do zrezygno-
wania z dalszej walki. W lekkiej' Baranów-

skl II nieznacznie wypunktował Puszczy-
kowskiego. W pólirednlej Bollńskl (ZZK)
wygrał przez poddanie się w trzecim star-

ciu Baranowskiego t. W Średnio) Zalewski

(ZZK) Już w pierwszym starciu zmusił do

•TIl lA — CHROBRY 1:1
ONIONO. W meczu hokejowym na trawie

Stella pokonała GKS Chrobry 3:1.

IIOA SZCZTPIORNIAKA
ONIIZHO. W rozgrywkach llgowyeh w

szczyplomlaku leopolla zwyciężyła ZZK
Gniezno 13:4 (2:3).

FRANCUZI IUZ OMIA W HOKEJA

Paryski Raclng otworzył jut sezon hoke-

jowy na swym sztucznym lodowisku w Pa-

łacu Sportowym, bijąc drużyną lonetyftsklsj
Enfenty f:S w niezwykle ciekawym meezu,

który w nlezym nie przypominał gry ł po-

czątku sezonu.

konkurenci ich doskonałe formacje , , , .... , .,

defensywne. Czy Gracz, Kohut. Ma- dobra
kondycja ftzyczna każdą przy-

mod, Cisowaki i Rupa dadzą sobie ra-
że

.

P
J°

I ° n,a
.
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2 Pki
Nie będzie jednak niespodzianki, jeśli
ŁKS wywalczy remis, a nawet zej-
dzie z boiska jako zwycięzca. Prze-

ciwko tej ewentualności przemawia

jednak fakt, że pomocnicy Polonii po

trafią obrzydzić życie nawet najlep-
szsmu napastnikowi i należy sądzić,
iż Patkolo otoczony zostanie pieczo-
łowitą opieką.

-Zjednoczeni 10:6
Niespodzianki w boksie pomorskim

poddania się surowego Richtera. W pół-
ciężkiej Kawałek (ZZK) zremisował z Gna-

łem <Zj). W clsżklej Zieliński (ZZK) zdo-

był dwa punkty bez walki z powodu braku

orzedwnika.

(Co)

Bez Cebulakn
99 Cukrownicy*'

przeyągurufą
TYPOWANA na drużynowego wicemistrza

Pomorza w boksie drużyna legli z

Chełmży, doznała w Toruniu niespodzie-
wane) porażki z Pomorzaninem. Nieobec-

ność Cebulaka I nadwaga Szatkowskiego
w koguciej, kto wie czy nie zadecydowała
o tym, te sympatyczny zespół LegH'odsu-
nięty zostanie z czołówki I nie zdobędzie
tytułu wicemistrza Pomorza. Z drużyny cu-

krowników dobrze wypadł młody przed-
stawiciel wagi muszej Sylwester, który do-

skonale walczył t silniejszym fizycznie Pi-

wońskim. Również Dormowl» w pólirednlej
dobrze wypadł, Jednak kontuzja .oka zni-

weczyła dorobek całej walki I przegrał
przez t. k. o.

Wyniki techniczna: Piwońskl (Pom) w mu-

szej wypunktował Sylwestra. Il) r. Plwoft-

skl kilka razy trafia I Sylwester Idzie do

8-mlu na deski. W trzeciej ambitny zawod-

nik Legii walczył b. dzielnie, lecz punk-
tów nie zdołał Jui nadrobić. W koguciej
Dukowski (Pom) zdobył punkty bez walki

z powodu nadwagi Szatkowskiego. W piór-
kowej Brzeski (Pom) wyraźnie uległ Badt-

kemu W lekkiej po dłuższej przerwie wy-

stsplł Nltzler (l), który jednak nie wyka-
zał swej normalnej formy. Mimo to, potra-
fił pokonać mało ruchliwego Kus-yńaklego
W póC.rednlel Dormowlcz (l) l Zakrzewski

stoczvli najładniej;:» walkę wieczoru. Nie-

znaczną przewagę punktową mfal torurt-

czyk. Pod koniec trzeciego starcia, sędzia
przerwał wall-ę przyznając zwycięstwo
przez t. k. o. Zakrzewskiemu wskutek pęk-
nięcia łuku brwiowego u zawodnika legli.
W Średnie! MaSllńfkl (Poml oddał punkty
w. o. z powodu nadwagi, w spotkaniu to-

warzyskim w pierwszym starciu Małllńskl

kilka razy trafił Pallńsklego I. lecz w dal-

szych rundach przewaga techniczna zawód-

nlka legli triumfowała. Wygrał Pallńskł na

punkty, v/ pólcleżkloj walka pomlądzy Bar-

toszyńsklm (i) « Sobocińskim zakończyła
slą wynikiem nierozstrzygniętym. W cięż-
kiej Bukowski po kilku sekundach walki,
dwa razy trafił prawym sierpom W szczę-

ką niedoświadczonego legionista, który
runął na ring I został wy||„onv. Ćwikliń-
skiemu brak leszcze rutyny, znalazł się do-

piero trzeci rai v flngu.

W

BYTOM PATRZY NA POZNAN

Kibice bytomscy z niecierpliwością
oczekiwać będą wieści z Poznania,

gdzie Polonia stanie do walki z ZZK..

Mecz poznański jest dla bytomiaków

„kwestią życia lub śmierci". Porażka

spycha ięh niemal definitywnie do

II-ej ligi, zwycięstwo daje szanse na

przetrwanie. Jeśli jednak ZZK potra-

fił wygrać w Bytomiu 2:1, to chyba
tej samej sztuki dokaże i na własnym

boisku, Nie chcemy jednak peszyć
Polonii i dlatego stwierdzamy, że re-

mis leży w jej możliwościach, zwłasz-

cza, że ZZK nie popisało się zbytnio

podczas ostatniego występu w stolicy.

CHYBA NIE BĘDZIE
NIESPODZIANKI

Garbarnia walczy o egzystencję li-

gową z całym poświęceniem. W nife-

dzielę czeka ją mecz z Widzewem w

Łodzi i chyba okazja do zdobycia no-

wych punktów. Łodzianie nie mają ża

dnych absolutnie szans na utrzymanie

się w Lidze, dlatego nawet porażka
nie jest dla nich tragedią. Nie zmieni

ona poproslu nic w ich losie, tak sa-

mo, jak nie zmieniłoby nic ewentual-

ne zwycięstwo. Sądzimy też, że

młodzież Garbarni, wspierana Nowa-

kiem, Lachowiczem i Jakubikiem da

sobie radę z przeciwnikami łódzkimi.

TRZY ZAGADKI

Pozostałe trzy spotkania: AKS —

Legia, Tarnovia — Warta i Rymer —

Ruch, to trzy wielkie niewiadome.

AKS musi wygrać, jeśli ma zamiar

skutecznie konkurować z Cracovią
czy Wisłą. Tak samo zresztą musi

wygrać Ruch Jednak od „musi" dd

zwycięstwa droga daleka, a że prze^
ciwnicy nie należą wcale do gatunku
łatwych, więc też nie chcemy bawić

się w Pytię. Wszystko zależeć bą^
dzie od formy dnia i tak samo łatwo

zwycięzcami okazać się, mogą we

wszystkich trzech wypadkach gospo*
darze, jak i goicie, (gwj.
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zwycięża Wołkowa skokiem 7.28
&0 J / wuh6w

podziwiało doskonale wyniki lekkoatletów ra&iee.
-

^

ktch i dwa zwycięstwa Polaków nad mistrzami ZSRR. Lipsk; po

dramatycznej 1 pełnej emocji walce wygrał 400 a z Bułańcayklem. Adami

ezyk startujący pierwszy raz po kontuzji, zwyciężył Wołkowa w akoka

w dal.

Że na stadionie Zabrza nie padły fekordy świata i ZSRR, ale fest te

wina zawodników, którzy podczas ostatniego tegorocznego występu w Pol.

»ce walczyli do krem sił. Zawinił tn przede wszystkim deszcz, f«kiego
dawno nie widzieli bywalcy imprez lekkoatletycznych. Bieżnia przypomi-
raia rwący potok, a na rozbiegach do skoków 1 w kołach do rzntów grzę-

zło się jak w bajorze.

W tych warunkach wynik zasługują
1

no braku konkurencji oclągnąć naj-
na wielkie uznanie, bo nie ustępują w . lepszy rezultat. Jest to wynikiem
wielu wypadkach rezultatom z po-

przednich zawodów. Impreza wywo-

łała olbrzymie zainteresowanie. Z ca

łego Śląska dążyły do Zabrza tłumy

ludzi, zapełniając szczelnie stadion

nrejski i konary okolicznych drzew.

Największe emocje przeżywano w

szczęśliwego losowania, gdyż Sana-

dze miał najlepszy tor.

W biegu na 800 m Pugaczewskd, jak
zwykle nie miał konkurencji. Dosko-

nale pobiegli za zwycięzcą Kośmirek

i Molenda, niestety starczyło im sił

zaledwie do 600 m. Od tego miejsca
biegu na 400 m. Lipski, mistrz Polaki Pugaczewski zdobywa coraz większą
w biegu na 200 m, startowa! na tym

dystansie dopiero pierwszy raz na po-

ważnych zawodach. Siedlczanin nie

zawiódt nadziei fachowców, którzy

przepowiada ino piękną przyszłość
na 400 m,

DRAMATYCZNY FINISZ

Lipski, startujący na pierwszym to-

przewagę. Atakujący na ostatniej pró

stej Molenda musiał zadowolić się
odparciem ataku, który spowodował
zejście wrocławiania z bieżni.

Bardzo dobrze wypadł mało znany

Weirbliński, uzyskując czas zaledwie

o sekundę gorszy od Kuśmirka. Gdy-
by biegł na 800 m, nie odbywał się w

... .. połowie po wodzie, moglibyśmy ocze-

rze, rozpoczął bardzo szybko i już po 'kiwa<5
^

Kuśmirka zejścia poniżej 2

100 m zrównał się z Bułańczykiem, i mjn

Stnaradzka i Stachowiczówna rzu-

cały oszczepem prawic z miejsca, Nie

zachwyciła w miękkim kole i Bregu?
lanka, która oiiągnęła w pchnięcia
kulą najlepszy powojenny wynik.

•

Morończyk otrzymał od Ozolina i

tycski. Miilri polski zapowiedział msu-

etanie na tych tyczkach młodzieży pol-
skiej skoku o tycze».

•

Na zawodach obecny był dyr. GUKF

ini. Kuchar.

*

Dumbadze podarowała DobrtnUkiej
na pamiątkę zloty model otrzymany po

ustanowieniu przez nią pierwszego nie-

oficjalnego rekordu świata na meęzu

Gruzia — Estonia.

'

KONKURENCJI MMKIIi

IM m: 1) Duchowicz (ZSRR) — 12,4; I)
b ...„wd uSRR) — 12,3; 3) Bro«kówna —

13,2; 4) Piwowarówna — 13,».
Kulai 1) Teczonowa (ZSRR) — 14,1«; 2)

Andrejewa (ZSRR) — 15,81; 3) tregulanka—
12,55.

Osscaep: i) Czudtna (ZSRR) — 44,»; I)
Anoklna (ZSRR) — 37,57; S) Stachowicz -

17,17.

•kek wiwyłi 1) Ganeker (ZSRR) — 1 :M,5;
2) Wiiniswska-Pannara — 1:42,5; 1) Panków-
na — 1:40; 4) Herbówna — 1:30.

Skek wiwył: 1) Ganaker (ZSRR — 1.13,5;

2) Wlinlewska-Pennars — 1 .42,5; 3) Pankiw-
na — 1 .40; 4) Haibfiwna — 1.3«.

•yaki 1) Dumbadze (ZSRR) — 4ł,71 1) To-

cionowa (ZSRR) — 42,11; S) Dobrzańska —

35,37; 4) Stachowicz — S4.54.
Skek w dcl: 1) Wasiljawa (ZSRR) — 1 .37;

2) Czudlna (ZSRR) — 1,14; U Newakowa —

5,0«.

KOHKURIMCH Mtnil:

tM hi 1) Cinidii (ZSRR) — 10,1; 2) Ka-

rakułów (ZSRR) —

10,9; I) Kiszka — 10,».

4M mi 1) Lipski — 50,4; 2) Bułańczyk
(ZSRR) — 50,4; 3) Deńlsanko (ZSRR) — 11,7;

4) Korban — 52,1.
M» Mi 1) Pugaczewski (ZSRR) — 1:59,4;

2) Kuimlnak 2:03,2; 3) Warbllńskl — 2:04,2.

3.000 n: 1) Kazancew (ZSRR) — 8:50,2;
2) Klalas — 10:03,7; 3) Jurzak — 9:28,0.

Skek w dat: 1) Adamczyk — 7,24; 2) Wol-
kew (ZSRR) — 7,04; 3) Kuznlacow.

Młot: 1) Kanaki (ZSRR) — 53,70; 2) Sobo-
ta — 42,78; 3) Segiet — 39,97.

Skek *swr<! 1) tljasow (ZSRR) — 1,f0;
2) Dręgiewlca — 1.74,5; 3) Zwoliński —

1.75.5. Sleolaiskl

Czy system „burzy"
wyruguje schemat WM?

Parył, w października.
Fachowcy i kibice pilkany wiodą

od kilka tygodni zaciekły spór, ezy

środkowy pomocnik ma być raczej
trzecim obrońcą, czy szóstym napast

nikiem? Cała dyakusja toczy się w

ramach systemu WM, bo ten system

panuje we Francji niepodzielnie,, ale

co tu mówić o systemie WM, gdy ż

niego przede wszystkim tylko nazwa

została. Spór w każdym razie trwfc

i wiele z niego można ciekawych
wniosków wyciągnąć, a czasem i po*

Cytecznybh.
Zwolennikami systemu „tombillon"

(wicher) jest Marsylia i Racing, Ich

trenerzy mówią: „Gramy WM i prak
tykujemy go stale, ale nie według
martwej litery, Piłka nożna to przede
wszystkim atak. Oczywiście obrona

musi być dobra, ale jest ich tylko
trzech z bramkarzem włącznie. Po-

moc — tó już atak. -A atak to na-

wała, to burza. Przeciwnicy tęgo

systemu mówią; „To zostawiacie o*

bronę samą sobie? To nabierzecie w

skórę". Zwolennicy „tombillon" odpo

wiadają: „Owszem, stracimy kilka bra

mek, ale cały figiel w tym, by ich

więcej strzelić niż zainkasować. Pu-

bliczność woli ten rodzaj gry, bo przy

stosunkach 4:5, 7:3,. 6:4, jakie często

ostatnio u nas się zdarzają za swe

pieniądze widzi kilka goli, ma więc
emocję".

Zwolennicy takiego systemu mają
dużo racji, ale wszystko jest dobrze,
gdy w ataku się klei. Gdy coś w mm

szwankuje, to cały ofensywnie nasta-

wiony mechanizm zawodzi, a obrona,
niewspomagana przez pomoc, pozo-

stawiona sama sobie przeciw obcemu

atakowi — raz po raz się łamie. Do-

wód: klęska Marsylii u siebie, klęska
Racingu u siebie.

Z drugiej strony wycofanie środko-

wego pomocnika na pozycji trzeciego
obrońcy deformuje i. dezorganizuje
linię pomocy, tak niewdzięczną może

optycznie, ale tak podstawową dla

każdej drużyny, praktykującej, futbol

na pewnym poziomie. Cofnięcie środ-

ka pomocy na obronę :zmusza łącz-
ników do częstego wracania „na po-

moc" pomocy, co znowu osłabia , a-

tak, faktycznie często składający się

tylko z trzech graczy.

Andrzej. Chctuk

który wylosował bardziej suchy tor

Ntr 2. Do 200 m Polak biegł znako-

micie, pokonując je w czasie około 23

sek. Na wirażu Bułańczyk dochodzi

nieznacznie Polaka, ale na proste)
Lipski ma minimalną przewagę. Bu-

łańczyk zmęczony szybkim tempem

na wirażu trąd na początku prostej
3 lrt, ale wtedy zaczyna słabnąć 1 Lip-
ski. Polak w dodatku ogląda slę i tra

ci 2 m ze swej przewagi. Bułańceyk
dochodzi Lipskiego 1 obaj rozpoczy-

nają finisz wyczerpani do kresu sił.

Na mecie pierwszy jest Lipski, tuż

przed Bułańczykiem. Obaj zawodni-

cy ek linią mety padają na bieżnię z

•wyczeirp&ftia. Czekamy z zaintereso-

waniem na oficjalny czae, zerkając
Ba swój stoper, wykazujący 50,6. Po-

twierdzają ten wynik sędziowie. Re-

zultat na te Warunki znakomity. Gdy-

by bieg odbywał slę na soehej bieżni,

naupewno czas byłby lepsxy o blisko

sekundę.

Mistrz ZSRR, Bułańczyk, 'który • «do

by i tytuł swegb kraju, pnre biegając
400 m w 49,6, nie spodziewa! się za-

pewne, że jako jedyny z zespołu ra-

dzieckiego, wyjedzie z Polski bez

zwycięstwa (w Warszawie pokona!
Bułańczyka Mach).

Za pietami Lipskiego ! Bułańczyka

biegli Deftiseńko i Korban, na których
nic zwracana uwagi, ale obaj pobiegli

supełnie dobrze, jeśli zważy sit, 4e

Deniaenko jest lÓ-cto boietą, a Kor-

ban debiutował na 400 m.

ZACIĘTA WALKA ADAMCZYKA

Równie zacięta walka odbyła się w

skoku w dal, gdzie po wyleczeniu

kontuzji atartował Adamczyk.
Polak nie ezuf się zbyt pewnie na

miękkim rozbiegu i zmieniał g«, Wol-

kow po trzech kolejkach prowadził
skokiem 7,07. Adamczyk by! tylko o

3 centymetry w tyle. W czwartej ko-

lejce Polajcowi* wyszedł rozbieg bez-

błędnie i za chwilę słyszymy rezul-

tat — 7,26 (jest to wynik zaledwie o

3 cm słabszy ód najlepszego tegorocz

nego rezultatu Adamczyka, uzyskane-
go w idealnych warunkach.

Wołków jeszcze raz skacze na ca-

łego, ale nie może już wyprzedzić
thistrza Polski. Uzyskał tytko 7,06 i

musiał u*nać wyższość Polaka.

EMOCJONUJĄCA SETKA

Bardzo ciekawie wypadłaby napew

no setka, gdyby nie rozgrywano jej
w 2 seriach. Więcej emocji dostarczy-
ła I-sza seria, w której spotkali się
rekordzista ZSRR Karakułów i

Kiszka.

Polak do 60 m prowadził o 2 m.

Jśsicze ńa 10 ni przed metą widać

było nieznaczną przewagę Polaka.

Karakułów zwyciężył W Ostatniej

chwili, stosując rzut aa. taśfeę. Wy-

grał dzięki temu zaledwie o pierś.

W drugiej serii bezkonkurencyjny

był Sahadze, któreittu udało slę mi-

Argentyńscy

w
PARYŻ. (Obsl. wł.) - Piłkarskie kola

francuskie spodziewają slę wizyty piłkarzy
argentyńskich w ityćzniu I lutym prZyszle-
jjo roku. Na razie nie Wiadomo jeszcze,
czy de Europy zjeidzie reprezentacja Ar-

gentyny, czy też odpowledńlo wzmocniony
zespół klubowy. Jodno Jest pewne — Ar-

gentyńczycy pragnę poznać klasę konty-
nentalnej pliki nożna] przed mistrzostwami
łwleta w 1950 roku .1 w czasie tournoe ma-

ję zamiar odwiedzić Francję, Wiechy, An-

glię, Hiszpanię I Belgię.

3.000 m minęło bez wie Bach emo-

cji. Kazancew prowadził od startu do

mety. Kielas i Jozak z każdym mo-

mentem zostawali coraz bardziej w

tyle.

Zapowiadana próba bicia rekordu

Polski na 30 km nie doszła do skutku

z powodu nie przybycia do Zabrza

Osińskiego.
WŚRÓD PA* BEZ NIESPODZIANEK

W konkurencjach kobiecych nie by
ło niespodzianki. Dumbadze, Czudir/a
i Wasiliewa wygrywały tak samo lek

ko, jak na poprzednich zawdach.

Z zawodniczek polskichTM również

żadna nie sprawiła zawodu, choć na

sportowców
Konkurs-plebiscyl „Przeglądu Sportowego
rozpoczynamy 14 listopada r.b*

-om najieps
polskich w roku 1948!

• T^ERMIN ogłoszenia przez nas wiel czać będziemy w „Przeglądzie Spor

i, kiego konkursu plebiscytu „Prze'

glądu Sportowego", w którym nasi

Czytelnicy . wybiorą 10-ciu najlep-
szych sportowców polskich w r.

1948 jest coraz bliższy.

Dziś informujemy, że pierwszy ku-

fatalnym boisku wychodziły
wielkie braki techniczne.

na jaw pon plebiscytowy zamieścimy 14 li-

towym" do dnia 1 grudnia. Termin

przesyłania ostatnich kuponów usta-

lamy na dzień 4 grudnia, to znaczy

że w dniu tym zakończony zostanie

nasz konkurs - plebiscyt i od . tej da-

ty przystąpimy do obliczania wyni-
ków, co jak wiadomo, wymaga uciąż

stopada br. Kupony takie zamiesz-1 Uwej, i żmudnej pracy obliczenia

Podpatrzone przy szermierczej planszy Wrocławia
D lat utarło się przekonanie popar-

te przez Icaźdę Olimpiadę, łe naj-

zdolniejszymi szermierzami świata są

Węgrzy. Stanowczo nie zgadzam się z

tym i uporczywie twierdzę, że najzdol-

niejszymi szermierzami sę nie Węgrzy—
lecz Polacy. Węgrzy pół roku przed wy-

jazdem na ostatni; Olimpiadę byli sko-

szarowani i codziennie „połykali" 5.000

kalorii. Nasi reprezentanci: Nawrocki

był „skoszarowany" na obozie w Złociń.

eu zaledwie 24 godziny i „zjadł" 3.500

kalorii, Zaczyk był na obozie cztery dni

i zjadał dziennie tyleż kalorii, co Na-

wrocki.

Pierwszy nie mógł się oderwać od mi-

kroskopu i od odczynników —

.icot bo-

wiem bakteriologiem w PZH, a drigie-
mu jedno ze Zjadnoczeń Śląskich '.asro.

ziło, że o ile pojedzie na obóz, to go

przeniosę z «Szefa Wydziału" na stano-

wisko podrzędne.

Na Mistrzostwach Szermierczych Pol-

ski we Wrocławiu na 36-ciu startujących
w szabli, do finału zakwalifikowało *ię
4-ch Węgrów, 4-ch Polaków, joden
Czech.

Z polskich finalistów Dobrowolski,

Biedząc w Szklarskiej Porębie, trening

odbywał w Warszawskiej „Legii" mniej

więcej raz na trzy miesięce. Brzezicki w

cięgu ostatnich 4-ch miesięcy z braku

czasu w sumie trenował 40 minut i miał

parę teoretycznych wykładów o szer-

mierce, które wygłosił mu trener Kevey
(iresfct? «ylko dlatego, że Kcvey « bra-

ku mieszkania zakwaterował się n nie-

go).

672 WALKI

W cięgu trzydniowych zawodów szer-

mierczych o Mistrzostwo Polski stoczo-

no równo 672 walki we florecie, szpa-

dzie i szabli.

DWAJ INWALIDZI

Inwalidzi również zjawili się we Wró.

cławiu. Olimpijczyk Fokt i Banaś, pierw

szy s nich po odniesionej kontuzji na

Olimpiadzie zgodnie i zaleceniem leka-

zmuszony jest przez cały rot panzo-

Dla drugiego lekarze okazali się

łaskawsi, bo zakazali treningów tylko do

pierwszego listopada.

STRASZNY DCKTÓRI
Na jednym z treningów Brzezic-

kiemu preez mocne cięcie szablą,
została utrącona „blaszka" kostka

z lcoścl łokciowej. Roentgen w do-

datku wykazał nieprawidłowe wap-

nlenie. Lękam Poradni Sportowo-

rzy

wać.

Lekarskiej dr Łukasik wysunął
możliwość postępującego zasztyw-

nienla stawu łokciowego, Wobec ta-

kiej perspektywy Brzezifiki posta-

nowił mimo bólu zmierzyć slę ostat-

ni raz z dobrymi szablistami.

Przebił slę przez ćwierć finały, pół

finały po drodze zwyciężając Węgra

L*Aune, Czecha Linharda i zakwa-

lifikował slę do finału. Zapytany

kogo najbardziej się teraz boi, bez

wahania odpowiedział — dra Łuka-

sika.

PLEBISCYT

WSród ostatnich rzędów licznie

zebranej w „Hali Ludowej" publicz-
ności samorzutnie zorganizowano
plebiscyt. W wyniku czego najlep-

szym szermierzem okrzyknięto Wę-
gra Kovacsa, najlepszym szermie-

rzem wśród Polaków — Sobika.

Najsympatyczniejszym zawodnikiem

czechosłowackim Rybkę a najlep-
szym sędzią Węgra dra Rożgoniego.

SUKCES W. K. S. LEGIA

Na Mistrzostwach Szermierczych

spośród wszystkich klubów szer-

mierczych największy sukces odnio-

sła Warszawska „Legia". Na czte-

rech bowiem finalistów Polaków

trzech stanowili szermierze WKS

„Legia". Brzezicki, Dobrowolski 1

Wójcicki.

NA NASZYM PODWÓRKU

Dyr. Askanaz, w związku z przy-

gotowaniem olimpijskim nie zawsze

cieszył się u naszych szermierzy do-

brą opinią. Ściślej jednak mówiąc
było odwrotnie szermierze nie cie-

szyli się dotąd u dyr. Askanaza do-

brą opinią.

Cieszyli się więc szermierze nasi

bardzo i kiwali głowami gdy na fi-

nałach szabli ujżeli dyr. Askanaza

siedzącego w pierwszym rzędzie.

TYLKO KLASA A

Jeden z dziennikarzy w Korespon-
dencji z Mistrzostw napisał, że szer-

mierze „B" Klasy nie odegrali żad-

nej roli. I rzeczywiście, ponieważ w

W celu uniknięcia nieporozumieć
należy dodać, że dziennikarzem tym

nie był ob. Mroczek jakby się niektó-

rym mogło zdawać.

NAJWIĘCEJ»
W związku z mistrzostwami naj-

więcej napracował się kpt. związ-
kowy Friedrych i mgr Kapko z Ra-

mienia dyrekcji Wystawy i AZS.

Najwięcej walk wygrał Kovacs.

Najwięcej wody sodowej na bankie-

cie wypił szpadzista Franz...

Najlepiej slę odegrali „po Olim-

piadzie londyńskiej rodzeństwo Na-

wrockich", wicemistrzostwo we flo-

recie 1 w szpadzie. (sz)

puftktacji. Wynffki konkursu -

. plebi-
scytu poetaramy slę ogłosić zaraz po

Nowym' Roku.

A WIĘC czasu zostało już niewie-

le. Niewiele na właściwe przy-

gotowanie się do wytypowania swych
kandydatów. Rzecz, jak już wspomi-
naliśmy, wymaga szczególnie troskli-

wej oceny wyników, osiągniętych
przez poszczególnych sportowców w

r. 1948. A rok ten był bogaty w

wydarzenia sportowe i w osiągnięcia
naszych sportowców w różnych dy-
scyplinach.

,,

ODKREŚLAMY ze szczególnym,
naciskiem, by Czytelnicy, przy-

stępując do konkursu • plebiscytu
zdobyli się na całkowity obiekty-
wizm, starali się jak najwnikliwiej i

bezstronnie klasyfikować swych kan-

dydatów, uwzględniając wśród nich,
obok osiągniętych wyników, zalety

moralne, zalety charakteru i tó wszy

stko, co przede wszystkim powinno i

musi cechować prawdziwego sportow

ca, zasługującego na zaszczytne wy-

różnienie w ogólnej opinii sportowe-

go społeczeństwa.

PRZY klasyfikowaniu czołowych
sportowców Polski w r.. 1948 na

leży więc odrzucić wszelkie istniejące

P

Okręgi pod znakieift klasy
UNION NA CZtll

Tabela rozgrywek klasy A okręgu gdań-
skiego przedstawia się obecnie następu-

jąco:

jler pkt. sl. bi .

1. Union (Gdynia) S9J2:8

t. Grom (Gdynia) SS13:5

3. Gadania (Gdańsk) 5 i 11:10

Z OSTATNIEJ CHWILI

Pelrina nie wrclrzy
przeciw Polsce

BRATYSŁAWA, 27.11. (tel. wł.).
Jak donosi popularny w Polsce sędzia
Kobza — zosta! już definitywnie usta

lony skład drużyny CSR na mecz z

Polską. A więc (od muszej): Majdloch,
rez. Horak, Mtislay, rez. Zachara,
Koellner, rez. Maciejczyk, Szadek,
rez. Kosturik, Tonna, rez. Krocak,
Szwarko, rez. Obid . Rademacher, rez.

Garscfe, Litansky rez. Netuka I.

Kierownik drożyny Vodraska, se-

kundant Hergct, sędzia Yalecky 1 tre-

ner Blaśko. W sumie przybędzie |p
Polski 10-ciu bokserów, a więc prócz

wymienionych w składzie — dwts re-

zerwowych: Macieiczyk i Krocak.

Zdziwienie budzi f*kt, że Czesi

nie wystawiają Petriny. Okazuje się,
że bokser ten nie trenuje i zajęcia

„Mistrzostwach Polski" mogą służbowe nie pozwalają mii w tym

czasie na start w Polsce. Zastąpi go

Szadek, który fest podobno w dosko-

Stoczniowiec (Gdańsk) 5

Pocztowy (Gaańsk) 5
WlSla (Tczew) S

Gryf (Wejherowo) 5
Unia (Tczew) S

9:11
1/:13
S:1Ó
6:12

8:17

tóDZKA KIASA A

Największy niespodziankę niedzielnych
rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo kia

sy A była porażka ZZK (Łódi) z Lcchlą
tomaszowską. Łodzianie, mimo wybitnej
przewagi w polu, nie potrotili uzyskać ani

jednej bramki i ulegli 0:1,
W Koluszkach beniaminek A klasy ZZK

Koluszki wygrał z Tomaszowiankę 2:1.

W Piotrkowie tamtejsza Concordia zwy

ciężyła łódzki TUR 2:0. W todzl Włókniarz

Zgierz pokonał wysoko rezerwy KLS-u 7:0,
a zgierska Boruta wygrała ze Zjednoczo-
nymi 2:0.

Tabela po niedzielnych rozgrywkach
przedstawia slę następująco:

Włókniarz 2 4:0 10:1

Concordia 2 4:0 6:1

TUR Łódi 2 2:2 3:2

ZZK Łódź 2 2:2 3:2

lechia 2 2:2 5:3

Boruta 2 2:2 2:3

ZZK Koluszki 2 2:2 3:5

ŁKS Ib 2 2:2 3:9
Tomaszowlanka 2 0:4 2:5

Zjednoczone 2 0:4 1:5

udział jedynie szermierze klasy „A"

Klasa A jest coc roku zasilana po

Mistrzostwach Polski klasy B przez

najlepszych trzech szermierzy, któ-

rzy automatycznie w ten sposób

awansują.

nalej formie Również niespodziewa-
nie zamieniono w średniej Pribodę na

Szwarkf. Zdaniem p. Kobzy, Polska

powinna wygrać 10:6.

SZCZECIfiSKA KIASA A

Po ostatnich wynikach, a mianowicie:
AZS — Gwardia Stupsk 2:2 (1:1), Unia Bia-

łogard — Odra Szczćdn 4:0 (3:0). Plonter
Szczecin — Blękilnt Staraard 1:0 f0:0) I
Darzbór Szczecinek — PKS 2:2 (1:1) (nie-
dokończony z powodu zapadających cle-

mnoSci) tabela a-klasy okręgu szczoclńskle-

qo przybrała naslępujący wygląd:

gry pkt. bramki .

Gwardia Słupsk 4 7

Pionier Szczecin 3

Unia' Balogard •4

Darzbór Szczecinek 3

często sympatie osobiste lub dzielni-

cowe, zbytnie, graniczące nawet z

szowinizmem przywiązanie ' klubowe

lub okręgowe, Wreszcie szczególne -u -

podobaaie i entuzjazm dla tej czy in-

nej dyscypliny sportu.

Wybór 10-ciu najlepszych sportow

ców polskich w r. 1948 ma być rze-

telnym i sprawiedliwym odbiciem

istotnych walorów czołowych naszych
sportowców i także wykładnikiem
tego, co istotnie mamy najlepszego i

czym możemy się naprawdę chlubić.

Ocena i klasyfikacja, którą nam, Czy-
telnicy, niedługo zaczniecie nadsyłać,
musi być sprawiedliwa, uzasadniona

i rzetelnie przemyślana.
•

NIE znaczy . to oczywiście, że na

liście 10-ciu najlepszych nie mo-

że kię zńżleźć" rip. -2 tiokSeraw,''2yp!f«*
karzy, czy 2 kolarzy, lub -wreszcie

przedstawicieli innej 'dyscypliny." Te

sprawy pozostawiamy Waszemu, Czy
telnicy, sądowi, Waszym poczynio-
nym w tym roku obserwacjom i Wa-

szej wnikliwości. Rzecz jednak, pow-

tarzamy, wymaga sumiennego przygo-

towania i opracowania. Ufamy, że tak

będzie.
*

NAJBLIŻSZYCH numerach po

damy dokładny regulamin
pierwszego po wojnie konkursu - ple-
biscytu „Przeglądu Sportowego" na

10-ciu najlepszych sportowców pol-
skich w r. 1948 i z tej czołówki wy-

boru najlepszego z najlepszych.
W poprzednich numerach pcdaliś1-

my przebieg podobnych konkursów,
organizowanych przez „Przegląd Spor

towy" przed wojną, które zobrazo-

wały ich przebieg i przypomniały na

zwiska tych, którzy byli chlubą i po-

zostają nadal chlubą naszego sportu.

Do tego wspaniałego zastępu dołączy
za parę miesięcy nowa dziesiątka
tych, których Wasz sąd, Czytelnicy,
uzna za godnych tego zaszczytu. To

obowiązuje!

W

Łechin oslnbionii
Lechia na niedzielny mecz ze Skrą we

Wrzeizciu nie wystąpi w swym najsilniej-
szym składzie. Zabraknie młodego Stein-

meca, który został ciężko kontuzjowany w

spotkaniu z Radomiakiem, nio jest tez pew

ny udział jednego z najlepszych napastni-
ków gdańszczan — prawoskrzydlowego Ko
kota II, któremu dopiero w poniedziałek
zdjęto gips Z nogi (pamiątka po wizycie
Warty), Również Nierychło Jest poturbowa-
ny po radomskim spotkaniu.

W. wypadku obsencji Kokota ii, miejsca
jego zajmie Skowroński, a na lewym łącz-
niku wystąpi Kamiński. Skład wyglądałby
Więc następująco: Pokorski, Nowakowski,
Żytniak, Nierychło, Kamzsla, Kokot I, Kup-
cewlcz, Kamiński, Rogocz, Goździk, Sko-
wroński.

AZS Szczecin
PKS Szczecin

tfaltyk Koszalin
Odra Szczecin

Błękitni Stargard

13: 4
9:2

10: 5
U.5
8:7
9:14

6:7
3:19

0:11 '

ZAKOŃCZENIE SEZONU KOLARSKIEGO

W GNIEŹNIE
W niedzielę odbyło s!<? w Gnieźnie za-

ńiknlęcle sezonu kolarskiego wyścigiem
Gniezno — Zydawo — Witkowo — Gniezno

(45 km).
Zwyciąstwo w klasie licencjonowanych

odniósł Frąckowiak ZZK — Poznań 1:20,54
przed Kostrzewsklm ZZK — Poznań 1:22,55
|- Wydarklowiczem Stomil Poznań 1:24,28.

W klasie posiadaczy kart wyścigowych
zwyclęłyl Gorżan ZZK Poznań 1:27,05 przed
tawnlezaklem Ceg, Poznań 1:29,08 I Behrsn
Stomil Poznań 1:29,15.

W klaslo turystycznej 1) Wysocki — 37,1 S ,

2) Ololnlcz — Stomil 38,20; 3) Frąszczak
Ceg. Poznań 39 min. (Trasa 17 km).

Nagrodą zespołową zdobył Stomil 79 pkt,
prZed ZZK Poznań 48. Startowało ogółom
40 zawodników, ukończyło 34, w czasie
zawodów byl silny wiatr I podał drobny,
deszcz.
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idsłaitiamy „tajemnice" sukcesów
szwedzkich sporloifców

V T A londyńskiej Olimpiadzie w bie-

I\ żącym roku Szwecja' zajęła dru-

gie miejsce. W Berlinie w 1936 roku

i w Los Angeles w 1932 roku zajęła
dwukrotnie III miejsce. Szwecja Jest

państwem o 6,7 milionach mieszkań-

ców, ustępuje więc liczebnością i to

znacznie Anglii, Francji, Włochom

itp. Jednak spośród tych 6,7 milio-

nOw potrafiła wyłonić w bieżncym
roku zdobywców 17 złotych medali;

11 nrcbrnych i 17 brązowych. Szwedz

lea ekipa olimpijska w Londynie mia

ła ogółem 19.2 zawodników — wyni-
ka stąd, że co czwarty wrócił do

ltraju z medalem, a co trzeci zajął
punktowane miejsce.

W pierwszej Olimpiadzie w Ate-

nach w r. 1896 Szwecja uczestniczy-
ła w 9 konkurencjach, nie zdobywa-
jąc żadnego medalu, ani nie zajmu-

jąc żadnego punktowanego miejsca.
W 1900 r. w Paryżu zdobywa przez

Ernesta Fasta pierwszy brązowy me

dal v/ maratonie, w 1904 r. w St.

Louis udziału nie bierze, lecz od 1908

r. począwszy ilość zdobywanych
przez Szwecję medali szybko rośnie

i w 1920 r. dochodzi do 16 złotych,'
14 srebrnych i 17 brązowych. Wpra-
wdzie następne Olimpiady nie przy-

noszą Szwedom wzrostu sukcesów,
jednak ich pozycja ustabilizowuje
się przeciętnie na trzecim —czwar-

tym miejscu, a teraz Londyn prze-

suwa tę. pozycję na drugie miejsce.

Statystyk lub biolog, gdyby zajął
słę badaniem osiągnięć Szwedów na

polu sportowym, mógłby wysunąć

założenie, że stanowią oni pod wzglę
dem fizycznym wyjątkową rasę, po-

siadaj ęcą ogromną, przewagę nad in-

nymi narodami. Jest to słuszne i

niesłuszne. Ich sukcesy na polu spor

towym mają s. -orag żródał, które

rozpatrzymy kolejno.

TI? SZWEDZKI
Wamnki geograficzne rprawiły, że

naró:l szwedzki przez wieki żył i roz-

wijał sio w do:';ć znacznej izolacji, co

sprsj-jaio ustaleniu się pewnego ra-

sowo r krystalizowanego typu szwedz

kiego. Dla obcego obserwatora jest
' oc.jp ca się w oczy „standaryza-

cja" typćw w Szwecji, kobiecych i

mf -kich. Dopływ cbcej krwi by! na

pr^ctrzeni wieków minimalny, i to

prsewa&iie z" krajów1 germańskich,
rasowo pokrewnych. Dlatego w tłu-

mie v zy : iar odowym łatwo jest po-

znać Szweda, jasnowłosego, smukłe-

go, o jasnej cerze, jasnych oczach i

opanowanych ruchach.

W i cli surowym klirnr.tyczni-i kra-

ju, wfiród skał i gęstych jodłowych
borów, gck/c promień słoneczny jest
rzadkkn ^c. jciem — krew powolnie
pjyuic w żyłach tubylca. Powolniej-
szy ofcisg krwi — to zdrowsze ner-

wy, to powolniejsze spalanie się or-

ganizmu, lecz równocześnie i powol-
niejszy yroces myślowy i powolniej-
sza orientacja.

Wyroki wzrost i smukłość linii

cia?a — to pierwsze atuty w dziedzi-

nie sportowej, to pierwszorzędny su-

rowiec, który dzięki umiejętnemu
wyrobieniu daje znakomity produkt.
A trzeba przyznać, ts pod wzglę-
dem „wyrabiarnic," surowca, to zna-

czy pod wr.gi^dcm wychowania fi-

zycznego .

— Szwedzi są naprawdę
mislrrami.

Tr.k więc budowa ciała i kultura

flsyczia S.- .wedowl duży poten-

cjał sp:;tcv,y. Ale sport, to nie tyl-
ko kcnl-eja fizyczna. Sport w wie-

lu gakzirch wymaga również inte-

ligencji, ST.ybkicj orientacji, bystro-
ści obserwacji, zaradności itp. Na

tym polu muszn. jednak Szwedzi od-

dać pierv,".7zeńjtv.r
o innym narodom.

Jer cli zachowali względną czystość

swej rasy i pierwszorzędne w związ-
ku z tym walory fizyczne, to czyn-

nik orientacji na tym stracił. Jest

to zjawisko naturalne dla narodów,
żyjących w izolacji i nie starających
się o świeży dopływ krwi.

csnym cukrem. „Przeładowanie" żo-

łądka jest w Szwecji pojęciem zupeł-
nie nieznanym.

Spożycie alkoholu w tym kraju
częściowej prohibicji Jest niewielkie,
co się zaS tyczy «portowców — d

w ogóle alkoholu nie używają.
Higiena życia znajduje swój wy-

raz również w warunkach mieszka-

niowych. 753⁄4 izb mieszkalnych w

Szwecji — to mieszkania nowocze-

sne, z łazienką, dużym dostępem po-

wietrza i światła, domy buduje się w

większości w otoczeniu drzew. Szwe

dzi ubierają się na ogół lekko. —

Wśród mężczyzn futra są niemal

nieznane, natomiast podczas mrozów

mężczyźni noszą ciepłe podkoszulki.
Alkostowska sportowa odzież szwedz

ka jest znana 1 noszona w całym
świecie.

ZAKOCHANI W NATURZE

Na podkreślenie zasługuje u Szwe-

dów ich pogoń za świeżem powie-
trzem. Miasta i miasteczka szwedz-

kie w lecie, w jesieni, na wiosnę lub

w zimie, bez względu na pogodę,
pustoszeją w sobotnie popołudnie.—
Pociągami, statkami, samochodami,
lub na rowerach, autobusami lub pie-

szo — kto żyw opuszcza mory miej-
skie 1 udaje się w lasy, w góry, nad

liczne jeziora. W lasach 1 nad brze-

gami jezior ogromna Ilość Szwedów

posiada letnie wille lub drewniane

domki, zwane „stugami", a kto tego

nie ma — rozbija składany namiot.

Podczas urlopu Szwed nie zostanie

w mieście. Np. w letnich miesiącach
liczba mieszkańców Sztokholmu spa-

da o przeszło połowę!

Szwedzi kochają się w naturze.

Ta miłość dla przyrody daje im nie

tylko zadowolenie estetyczne, lecz

w pierwszym rzędzie zdrowe powie-
trze — najlepszy irodek prseciwko
wielu chorobom. Serce 1 płuca—naj-
ważniejszy mechanizm sportowca,

zasilany często w ciągu roku ideal-

nie czystym powietrzem —

przyczy-

nia się do sprawności fizycznej Szwe

da.

Lecz najpotężniejszym czynnikiem
dodatnim, podnoszącym szwedzką
sprawność sportową na wysokie
wyżyny, jest stosunek społeczeństwa
do sportu i stosunek państwa do u-

aportowienia społeczeństwa. O tym

w następnej korespondencji.

Wit. Nowicki

Futbol nie moie być tylko zarobkiem
(OD WŁASNEGO KORESPONDENTA)

J
PARYŻ w paidzlernika

EDN-4 z cisołowych drużyn francu-

skich CORT z Roubaii bawiła nie-

dawno na Węgrzech. Zainkasowała tam

w dwóch gcach tuzin bramek i wróciła

s nosem Ka kwintę. Ponieważ na Wę-
grzech nie goszczę często piłkarzy fran-

cuskich, więc tei w Budapeszcie i oko-

li cr wyobrażenie o umiejętnościach fut-

bolu francuskiego nie będzie zbyt wiel-

kie.

W ubiegłym roku wydarzyła się w

Szwajcarii podobna historia. Marseille

zostawiło tam 12 a Lille 7 bramek. A

kluby te reprezentowały godność mistrza

względnie zdobywcy pucharu! Nie le-

piej spisało się również w Szwajcarii
Sochanx i Racing paryski.

Coś w tym wszystkim nie zgadza się.
Rezultaty Drużyny Narodowej Francji

wskazuję, że piłkarstwo francuskie wca-

le nio jest mało wartościowe. Można by
wprawdzie powołać się na przykład, że

w wielu państwach zespół reprezentacyj-

ny przewyższa umiejętnościami o wiele

stopni drużyny klubowe i odwrotnie, ale

w danym wypadku jie było by to traf-

ne. Żadna z drużyn klubowych Szwajca-

Ntssz gtoresgBondenś z Br*aHks&B§ pSxzet

aby załatać dziury w turnieju ciężkich
Bruksela, w końcu paździzrnika

DOROCZNY turniej ciężkich wag

w brukselskim „Cirque Royal"
miał zgromadzić 16-tu czołowych zawo-

dowych pięściarzy europejskich, nieste-

ty jednak nie wszyscy z zapowiadanych

zgłosili się do tej imprezy. Brak pię-

ściarzy włoskich, brytyjskich i szwedz-

kich osłabił znacznie poziom turnieju'
i spowodował, że organizatorzy musieli

w ostatniej chwili — dla wypełnienia

programu przewidujące,«;o w pierv,'3Zej
runduie 8 spefca po 6 rund — załatać

luki kilkoma zawodniiisp.- .i belgijskimi,

których klssa -letnie nic dorosła do

>rR•tułychkor.;iii'entów.
W dniu otv.ei-cia turnieju zebrali się

na rir.iui przedstawi- :iel,- 11 narodowoś-

Sieglr, który szczycił się nierozstrzyg-
niętą walką z Joe Weidinem. Ponadto

bardzo dobre wrażenie zrobił Duńczyk
Nielsen, który będzie przeciwnikiem
Olka w ćwierćfinale. Kto wie, czy wal-

ka ta nie zedecyduje o pierwszym miej-
scu. Ponadto wyróżnić trzeba jeszcze
Wilsona'i Paco Bueno, natomiast zawo-

dnicy belgijscy ustępują zdecydowanie
gościom zagranicznym — kto wie—czy

po ćwierćfinałach turniej nie będzie roz

grywany już bez udziału zawodników

lokalnych, .będzie to z pewnością dużym

„uderzeniem" dla organizatorów.
Losowanie ćwierćfianłów dało wynik

następujący:
Robert Eugene (Belgia) -r- Paco Bue-

no (Hiszpania), Wilde (Belgia)—Sieglr
(Austria), Wilson (USA) — Brigotte

(Francja), Stefan Olek (Polska—Fran-

cja) — Nielsen (Dania).

K. D.

iii nie Jest lepsza o dwie klasy od naj-

lepszych francuskich teamów.

Roubaix daję nam wytłumaczenie. Ze-

spół pojechał na Węgry w pełnym sezo-

nie, co równa, się pięciu spotkaniom yr

ciągu dwunastu dni wliczając w to po-

dróż! Jakże można ; w takiej sytuacji
osiągnąć szczytową, formę?

Mistrzostwa przeprowadzane w stylu

angielskim i francuskim. oznaczają zupeł-
uniemożliwienie gier towarzyskich..

Gracze sę przeciążeni i rezerwują, swe

energie na walki' punktowe. Gdy wyjeż-

dżają po sezonie sę zupełni wypompo-

wani i myślą o odpoczynku a nie o

walce!

Od wołu lat występy Anglików na

kontynencie straciły całkowicie na war-

tości. Jest rzeczę ogólnie' znaną, ie ci

„podróżnicy" nie reprezentują prawdzi-
wego poziomu angielskiego piłkarstwa.

Najprawdopodobniej — a raczej z «dę
pewnością — siła piłkarstwa angielskie-
go zmniejszyła się i zdecydowana prze-

waga nad Kontynentem należy do le-

gendy, niemniej jednak nie obniżyła się.
ona tak bardzo, jak wynikało by to z

występów gościnnych.

Ale Francuzi popełniają błąd psycho-

logiczny. Na co może sobie wciąż jesz-
cze pozwolić Arsenał czy Tottenham, te-

go nie wolno robić Lille czy Marseille.

Ronbaix nie ma jeszcze prawa identyfi-
kować się z Derby County. Sę to zagad-
nienia absolutnej wartości piłkarskiej

oraz, tradycji. '

Gościnne występy drużyn francuskich

nie są pożądane, gdyż deprecjonują one

wartość francuskiego futbolu. Nie gło-

simy wprawdzie zasady „zwyciężyć lub

polec", ale nie można się też zgodzić na

wyjazdowe „bimbanie sobie" ze wszyst-

kiego. Istnieje jeszcze droga pośrednia
między kompleksem mniejszości czy

przejaskrwawionym nacjonalizmem, a za

rozum inłością cxy brakiem wyczucia
sportowgel I jeśli kluby zapraszające
same nie rezygnują i tego gatunku
„przeciwników", to jest rzeczą związków

narodowych pilnować, by nie dyskredy-

towane lekkomyślnie opinii piłkattftwa

danego kraju. Piłka; noina i. sport i|

aą przecież czymś więcej,. nii—intere-

sem zarobkowym!
Edgm-

WZOROWY TRYB ŻYCIA

Obok przyrodzonych warunków fi

zycznych, sprzyja u Szwedów roz-

wojowi ich kondycji tryb życia i

dieta. Zdrowy 3ystem nerwowy chro-

ni ich cd pogoni za nadmiarem wra-

żeń. Isi; :::iają tzw. szaleństw w za-

bawie ery vr meyeh przeżyciach, nie

emocjonują się zbytnio sprawami
mCo7r.ym!, politycznymi czy socjal-

'. l" '-ksze miasta szwedzkie
•

" 0 . j wieczór uśplo-
"k' '.i obliczone są na

: ..tą .

- .Ie problemy codziennego, ży-
cia młodzieży znajdują proste i na-

turalne rozwiązanie. Odżywiają się
Szwedzi — według naszego pojęcia
— bardzo skromnie. Porcje są małe,
spożycie m;ęsa i chleba niewielkie,
natomiast jedzrj. dużo jarzyn, owo-

ców i pijg ogromne ilości mleka —

wszystko zaprawione wysokokalory-

ci. Jlhlrs Francji w wr.dzj ciężkiej, zwy

cięzta wielu czolowyrh pf>:'ciiir^ euro-

pu j:k'rh, triumfator tournće po Afryce
Ptiludniow-j — Stefan Olek jrst głów-

nym faworytem trgorocrjiccio turnieju.
W roku ubiegłym wróżono mu również

pierwsze micj-rc . zo:4ał on jednak -wbi-

ty przez olbrzyma austriackiego, Joe

Wcidina.

Olek występuje wprawdzie v; barwach

Francji z racji swego tytułu, nie wszyscy

wiedzą, że jest on Polakiem, a prasa na-

zywa go „polono-francais".
W pierwszej rundzie Olek nie miał

trudnpgo zadania. Spotkał się z Belgiom
Scohy, cięższym od siebie o 11 kg. Scohy
lo jednak zawodnik dosyć jeszcze suro-

wy, nic też dawnego, że tak rutynowa-

ny zawodnik jak Olek — górował nad

nim pod każdym względem. W pierw-

szej rundzie Olek wykazuje wyraźną

przewagę i w świetnej ripoście na atak

przeciwnika, rzuca go na sznury, gdzie'
zadaje mu szereg potężnych ciosów. W

drugiej rundzie Olek jest zdecydowa-
nym panem sytuacji. Szybki prawy Olka

w szczękę zwala SrohyVgo definitywnie
n-\ do-ki i walka rir kończy. Cios był
tak celny, nokaut tak klasyczny, że trze-

ba było kilkunastu dobrych minut, żeby
Belg powrócił do przytomności.

Inne wyniki: Brigotte (Francja — 86

kp) bije Beliounka (CSR—88 kg) przez

nokaut w pierwszej rundzie. Robert Eu-

gene (Belgia — 93 kg) nokautuje w 1 r.

swego rodaka Jacąmain (85 kg). Sieglr
(Austria — 90 kg) wygrywa z Kleinem

(Holandia — 100 kg> w 3-ej r. przezk. o.

Wilde (mistrz Be'gii — 101 kg) bije na

punkty po 6 rundach Goulbali (Maroko
— 85 kg). Paco Bueno (Hiszpania —

87 kg) zwycięża na punkty po 6 rundach

Declerq (Belgia — 85 kg). Wilson (mu-

rzyn z USA — 82 kg) wygrywa przez

nokaut w 2-ej rundzie ze Smartzem (80

kg). Nielsen (Dania — 95 k;) bije Gil-

berto (Belgia — 93 kg) przez poddanie
się Belga w 2-ej rundzie.

Po pierwszej rundzie trudno jeszcze
mówić o szasacli poszczególnych zawod-

ników. Podobał się bardzo wiedeńczyk

KRAKÓW 27.X (Tel. wł.) — Za-

kopane wybraliśmy na miejsce Mię-
dzynarodowej Konferencji Narciar-

ciarskicj — oświadczył dyrektor
GTJKF inż. Kuchar. Gdyż centrum

zimowych sportów Polski ma wszel-

kie dane, by stać się ośrodkiem

sportów zimowych Słowiańszczyzny
państw bałkańskich.

Pierwszą „generalną próbą" będą
najbliższe międzynarodowe mistrzo-

stwa Polski, których termin ustalo-

no od 23 lutego do 3 marca. Już dziś

wiadomo, że Czesi wyślą na te za-

wody liczną i najsilniejszą ekipę z

olmpjezykami: Ponarem, Czarba-

barem i Nekwapilową.

W czasie obrad nadeszła do Zako-

panego deponza od Węgrów, wyra-

żająca żal, że nie mogą wzięć udzia

łu w konferencji i zs.powiadająca
liczny udział narciarzy węgierskich
w lutym w Zakopanem. Mamy także

przyrzeczenie zawodników "bułgar-
skich, złożone przez bawiącego nie-

dawno w Warszawie gen. Stoicewa.

S wypowiedzi przedstawicieli GUKF,
dyr. Kuchara, mgr. Nawrockiego i

inspektora Millera można mieć na-

dzieję, że uda się doprowadzić do

skutku również udział narciarzy ra-

dzieckich.

Lutowa impreza zapowiada się
więc pierwszorzędnie. Jej głównie
poświęcono uwagę w czasie konfe-

rencji. Dokonano również inspekcji
terenu i urządzeń narciarskich. Ko-

rzystając z pięknej pogody, odbyli
goście czescy pieczą wycieczkę na

Halę Kondratową. Towarzyszący im

dr Boniecki oglądał prace przy re-

moncie nartostrady z Hali Gorycz-
kowej do Kuźnic, która wskutek o-

statniej powodzi uległa częściowemu
zniszczeniu. Zwiedzona skocznia na

Krokwi wprawiła Czechów w wiel-

ki zachwyt. Dr Jelinek skreślił, że

równie wspanialej skoczni narciar-

skiej nie widział w swoim życiu.

'Na skoczni krokwieńskiej wyko-

nano ostatnie przeróbki i adaptacje, | tensywna praca narciarzy rozpocz-

zwększające jej nośność. Przedsta-' nie się — o ile dopiszą warunki

śnieżne — znacznie wcześniej. 10

grudna rb. przybędą do Polski, w

myśl wzajemnego porozumienia pol-
sko-czeskiego, insrtuktorzy czescy,

podczas gdy nasi instruktorzy wyja-

dą do Czechosłowacji z końcem

stycznia.

wiciele GUKF-u i PZN poświęcili
również wiele czasu i uwagi spra-

wom urządzeń narciarskich w Kry-
nicy i Szczyrku. Szczyrk będzie bo-

wiem terenem narodowych mi-

strzostw narciarskich. Odbędą się
one z początkiem lutego rp., lecz in-

na ptzfs^Iy rok

Znamy już pierwsze punkty progra-

mu międzynarodowego piłkarzy w

przyszłym sezonie.

Zacznie się od Rumunii. Już 8-go

maja odlecą piłkarze nasi do Buka-

resztu. Równocześnie PZPN zapropo-

nuje Rumunom przysłanie reprezen-

tacji B do Polski.

Z Pragi do Womnwy
Czesi proponują jeden wyścig

19 czerwca zjedzie do Warszawy j,
Dania, która w roku bież. brutalnie

rozwiała nimb, otaczający piłkarzy na

szych po meczu z Czechosłowacją.
Z Węgrami zmierzymy się znów na

trzech frontach 10 lipca z tym, że

pierwszy nasz garnitur wystąpi w Bu

dopeszcie, drugi w Polsce, a juniorzy
na Węgrzech.

Nie jest to naturalnie kompletny
program, gdyż mamy jeszcze zobo-

wiązania w stosunku do Norwegów i

Szwedów. Być może, że Bułgaria wy-

stąpi również z propozycją, nie mó-

wiąc o CSR.

Wydaje nam się, że byłoby rzeczą

bardzo wskazaną, by forsować obok

spotkań głównych również spotkania
drugich garniturów a przede wszyst-
kim juniorów.

Można by z korzyścią dla sprawy

zorganizować np. turniej juniorów z

udziałem Polski, Węgier, CSR. Ogra-
niczamy się tylko do tych tnrech

[państw, gdyż turniej taki nie był spe

KOSZrCE, 27.10. (tel. wl.) _
Do Koszyc

przybył na msraton redaklor Blecha. z „Ru-
cie Pravo", letórc rajem i „Głosem ludu"
organizowało wyiclg kolarski WPW.

— W lym roku przystępujemy do orga-

nizacji wyJcigu jui bardzo wczeinio — m6-

wi red. Blecha. — W listopadzie przyje-
dziemy ..do Warszawy-na pierwszą konie-

rencją. Będziemy proponowali, ateby byl
tylko jeden wyścig, o nio dwa, jak to by-
ło w roku bieżącym, Chcomy zapropono-

wać, aby w 1949 roku odbyt s)q wyicig
ze startem i motn w Pradzo, W nastqpnym
za4 toku slart i meta byłyby w Warsza-

wie,

MicRiaSik lub Smajder

Czechosłowacki Związek PSHii Roż-

nej zwrócił się do PZPN z prośbą o

wydelegowanie jednego z sędziów
polskich do prowadzenia meczu mię-
dzypaństwowego Austria — Czecho-

słowacja w Bratysławie 31 bm.

Zasadniczo postanowiono wydelego-
wać sędziego Michalika z Krakowa,
O ile by p. Michalik nic zdołał załat-

wić na czas wszystkich formalności,
wówczas wyjecha{ b

y mir. Sznajder.
Fakt zapraszania polskich arbitrów

na zawody międzynarodowe jest dla

nas pochlebny i świadczy, że nasza

„branża" sędziowska cieszy się więk-
szym mirem, nii... pałkarze.

cjalnie dochodowy, toteż trzeba wy-

brać uczestników na bliskiej trasie.

Przy okazji pozwolimy sobie przy-

pomnieć p. wiceprez, Przeworskiemu,
co słychać z projektem wielkiego
międzynarodowego turnieju, który lan

sował przed kilkoma miesiącami i któ

ry miał by wszelkie sżanse powodze-
nia.

RÓŻANKOWSKI I NA SKRZYDLE

KRAKÓW, (27.10, (teł. wł.). Skład

uapadu Cracovii na niedzielny mecz

t .Wisła, jest następujący od lewej:
Rćżanlsowski I, Radoń, Poświat, Ró-

tankowski II, Szeliga.

Różankowski I grał już na pozycji
lewoskrzydłowego w czasie Djecsfiiv
'.ee-flH krakowsko . śląskiego w 1946
•- w Szkt-.ci:,

POLKA ULEGŁ ZŁAMANIU NOGI

PO ZN AR, (tel. wł.). Prawoskrzydło-

wy ZZK (Poznań) Polka doznał zła-

mania nogi w czasie meczu mistrzow-

skiego ZZK — Legia, rozegranego ub,
niedzieli w Warszawie.

Po założeniu opatrunku gipsowego,
Polkę umieszczono w , Szpitalu Kolejo
wym w Poznaniu Nie będzie on już
brał udziału w tegorocznych spotka-
niach ligowych.

NOWARA BYł CHORY NA ŻÓŁTACZKĘ
Nowara, przed niedawnym czasem prze-

chodził łódeczkę I przez, dłuższy czas nio

walczył, ani nio trenowali '

Tak wl*c ewentualny Jego start w me-

czu przeciwko.Czechosłowacji może budzić
powaine zastrzeżenia.

Andrejevm, doskonało, miotaceko ra-

dziecka, która o Jclaaę premoytoea

naaze reprezentantki.
Foto Franckowiak—APi

Skończyła się
karencja!

Zarząd PZPN wystąpił w swoim

czasie z projektem zniesienia karen-

cji, która jest zgubną dla piłkarstwa.
PZPN szeroko uzasadnił swoje stano-

wisko i wreszcie zdecydował się roz-

pisać referendum.

Okazuje się, że również okręgi zro

zumiały, iż zbawienie nie leży bynaj-

mniej w paragrafach kagańcowych i

wypowiedziały się w większości swo-

jej za zniesieniem paragrafu tamujące

go swobodniejszy dopływ utalentowa

nych sił.

Za zniesieniem karencji padło 232

głosy przeciw 19, wstrzymało 46.

Tak więc karencja, która od wielu

lat straszyła w piłkarstwie polskim,
zakończy twój niesławny żywot ż

dniem 15 grudnia.

Obowiązywać będą w tej chwili da

wne przepisy, tj. w wypadku skreśle-

nia zawodnik pauzować będzie'maksy
malnie jeden rok.

6LĄ3K CHCE ORAt W MUDNIU

Reprezentacja Łodzi ma w tym sezonie
do rozegrania mecz o puchar Kałuży ze

śląskiem, ślązacy zwrócili il* z propozy-
cją o przełożenie terminu tego meczu na

4 grudnia, w tym bowiem dniu śląsk ob-
chodzić bidzie święto Górnika (jw. Bar-

bary). Łodzianie ustosunkowali się pozyty-
wnie do propozycji Ślęzaków.

BILETY NA MECZ Z CZECHOSŁOWACJĄ
ŚRODKOWĄ

Bilety na mecz bokserski Polska środ-
kowa — Czechosłowacja środkowa, który
odbędzie się w dniu 10 listopada w ujeż-
dżalni, będą już od dnia S listopada w

przedsprzedaży.

Ni&eiakcji
Wlaezerak Mieczysław Gdynia. Koncepcja

paóska przesunięcia Antklewlęza do wagi
lekkiej Jest słuiżna.. Po -tej -samej' llnll/ po-
szedł kapitan związkowy p. .Derdo. Omó-
wienia' składu podajemy na^lnijym' (nlejscu.

To-Ka Warszawa — *We.Yfyartejl;'ńle dziale
Polski Związek Kotflrs^J, ^srfr.owło cz«t«cl
rowerowych radzimy zwrócić ś'ślę .do Pol-
skiego Związku Kolarskiego'j^'''Warszawa,
ul, Puławska 2..

Włodek Hermanęwikl,, PosnaJL-^ Sprawo-
zdanie z interesującej' Pa'ną' ,Imprezy, qle
ukazało się niestety w 'naszymlpiśmłe skuł-
kism popsucia sią. połączeń,

1 telefonicz-

nych.
„Sokół" — Myli, sią ,Pan.~ Na reproduko-

wanym u nas. zdjęciu , wlćjoczni iq Ris I

Ford, a nie Ford i *3an'y. '

„Junior" Warszawa — Adres; Polonii —

al. StaHna 22, Legii — Łazienkowska 3. Oba
te kluby opiekują sią junióramj^ Z książki
radzimy na razie nie korzystać,, a ; oprzeć
sią tylko na naukach z treningów..
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