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nu pozycją ftcfe**u

na Poznań i Warszaw-
W OSTATNIM numerze „Przeglądu Sportowego" podawaliśmy

i omawialiśmy koncepcję składu drużyny Polski na mecz z Cze

ehosfowacją. Obecnie kapitan związkowy już zdecydował się na osta-

teczny skład, który ma być taki: musza Brzóska, kogucia Grzywocz,
piórkowa BEZ arnik, lekka Antkiewicz, półśrednia Chychla, średnia

Pisarski, półciężka Szymura, ciężka Klimecki.

Kapitan związkowy szczęśliwie za

i®gnał kryzys w średmiej. Kandydatu-
ra Pisarskiego — inteligentnego i ru-

tynowanego zawodnika, jest najsłusz-
niejsza. Nie pozostaje nic innego, jak
eieszyć się z powrotu tego zasłużone-

go boksera do szeregów reprezenta-

cyjnych. Powrót Pisarskiego jest tym

bamdziej na czasie, ii na Cebulaka i

Zagórskiego, przebywających w szpL-

Mecz iiksersld-
falskti- Helpa

5.XII w Warszawie
PZB zaakceptował propozycję

Związku Belgijskiego rozegrania mo

CKU bokserskiego Polska — Belgia w

Polsce.

Pierwszy mecz odbędzie się w War-

s&awie w dniu 5 grudnia, a drugi w

Katowicach w dniu 8 grudnia.
W zwięzku s powyższym projek-

towany na 6 grudnia mecz Polska —

Austria staje się nieaktualny. Tak sa-

mo nieaktualny w grudniu jest mecz

ze Szwecję, który przypuszczalnie ro-

zegrany będzie dopiero w styczniu
lub marcu przyszłego roku.

do Polski ?
Szwedzki Związek Piłki Nożnej

sonduje opinię, czy PZPN nie zgodził

by się w przyszłym roku przyjąć re-

prezentacji juniorów.

Równocześnie Szwedzi w prywat-

nym liście dali do zrozumienia, że

będzie im trudno w sezonie 1949

przysłać reprezentację na mecz re-

wanżowy do Polski.

Projekt z juniorami jest do prze-

dyskutowania, gdyż nie ulega wątpli
Woścl, że było by rzeczą wysoce ko-

rzystną, by nasza młodzież miała o-

kazję do spotkań z silnymi przeciw-
nikami.

Gdy chodzi o oficjalny mecz repre.

sentacji Szwedów, to należało by po-

prosić o wyjaśnienia, jaka jest przy-

czyna niedotrzymania dawniejszego
Zobowiązania.

WŁOSI PROWADZĄ Z DANIĄ 3:0

W rozpoczętym w Rzymie między-
państwowym spotlianiu tenisowym
.Wiochy — Dania, tenisiści włoscy
Pro\vaazą 3:0.

£"o pierwszym dniu meczu Wiochy

Prowadziły 1:0. W drugim dniu do-

kończono przerwane przy stanie 4:4

spotkanie del Bello (Włochy) — Ul -

rich (Dania). Zwyciężył del Bello

4:6, 8:3, 6:0, 7:5. W grze podwójnej
para włoska del Bello — Bernardi-

aeUl pokonała Duńczyków Bjoerre—
Wljgren 6:3, 7:5, 6:3.

THIMIN MISTRZOSTW «WIATA W HOBIJU

SZTOKHOLM (Obtl. wł.) . W Sztokholmie

zapadła jut d;cy:j3 co do hokejowych
miiltiostw świata na 1949 tok. Odbędą tie
•ne w dniach 12 — 14 lutego 194» roku na

talu, nie ma co liczyć w najbliższym
czasie. Nowara, który przechodził nie-

dawno żółtaczkę, nie może być brany

pod uwagę.

Projekt przesunięcia Kolczyńskiego
do wagi półciężkiej upadł, gdyż jak
twierdzi sam Kolczyński — sprawia
mu zbyt wiele trudności robienie ka-

tegorii półciężkiej, a na dolnym limi-

cie tej kategorii nie czuje mą dobrze,

tym bardziej, że Rademacher znajduje

się na granicy ciężkiej.
Tak więc,' w wadze półciężkiej mo-

że walczyć tylko Szymura, a w cięż-

kiej nie ma innego kandydata, jak
tylko Kldmecki.

MECZ WARSZAWSKI

Na mecz warszawski Polska Środ-

kowa — Czechosłowacja Środkowa ka

pśtan wystawił skład taki i musza Kas-

perczak rez. Patora, kogucia Tyczyń-
ski rez, Szymański, piórkowa Czortek

rez. Kruża, lekka Kaimierczak rez.

Komuda, półśrednia Iwański rez. Olej-

nik, średnia Kolczyński rez. Nowara,

półciężka Archadzki rez. Kołoczko,

C-ężka Szymura rez. Białkowski. Za-

wodnicy rezerwowi mają się stawić do

Warszawy dopiero na specjalne wez-

wanie.

Jak widać kapitan związkowy prag-

nie w spotkaniu warszawskim wypró-
bować kilku zawodników, jak np.: Ty-

czyńskiego. Tyczyński niewątpliwie od

przeszłego roku poczynił pewne po-

stępy, ale jeszcze ciągle ma duże bra-

ki — jak chociażby rozpoczynania a/ta
ków z prawej ręk,
W POSZUKIWANIU NOWYCH

LUDZI

Kapitan szuka nowych ludzi w ka-

tegorii lekkiej, czego dowodem jest
wstawienie Każmierczaka z Poznania.

Trochę nas zaskoczyło wybranie Iwań

skiego z Gdańska. Prawdę mówiąc, to

p. Darda w wadze półśredniej nie ma

teraz dużego wyboru.
Zdecydował się jednak wybrać „ofia

rę" dla Tormy w postaci boksera o

niezwykłej sile. Iwański wprawdzie
ma piekielny cios, ale nie umie go

zupełnie wyprowadzić. Bokser ten nie

dawno walczył w Warszawie z Mafew

skim i niestety bardzo rozczarował.

Wydaje się nam, że raczej w tym

wypadku powinien startować więcej
stylowy i lepszy bokser Olejnik. Nie

chodzi przecież o wygranie z Tormą,
ale o to, aby walka z mistrzem olim-

pijskim wypadła jak najlepiej.

Kandydatura Archadzkiego w półcięż
k: ej jest słuszna — pięściarz ten znaj-

duje się obecnie w dobrej formie. W

ciężkiej Szymura da nam odpowiedź,
czy jest w stanće rywalizować * Łl-

vanskym.

MECZ JUNIORÓW
W dniu 9 względnie 16 grudnia na-

sza drużyna juniorów spotka się w

meczu rewanżowym z Czechosłowa-

cją w Pradze. Na ten mecz kapitan
wyznaczył kandydatów do reprezen-

tacji: w muszej Liedtke i Kargier,
w koguciej Brzóska i Tyczyński, w

piórkowej Kruża 1 Matloch, w lek-

kiej Każmierczak i Ratajczak, w pół

średniej Stysial i Kuta, w JnditUj
Ssmajdeir i TmępmMg W

Franek i Gnat, w ciężkiej Stec i Ko-

łoczko.

Do omówienia tego składu powró-

ćmy w swoim czasie, w tej chwili

nasuwa się jednak pewna uwaga.—

Mianowicie, o ile nam się zdaje, do

reprezentacji juniorów nie mogą być
wystawieni zawodnicy, którzy w me-

czu międzypaństwowym reprezento-

wali już Polskę jako seniorzy. A tym

czasem w składzie znajdujemy kilka

nazwisk takich zawodników, którzy
nie odpowiadają warunkom „junio-
rów". Taki np. „junior" Trzęsowski

reprezentował nas już przecież w Du

blinie na mistrzostwach Europy...

K. Gryżewski
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Dopomógł CSR do zwycięstwa nad Austrią 3:1
PRAGA, 1.XI. (tell wł.) — Piłkar-

stwo czeskie ma do zanotowania dwa

poważne sukcesy. W niedzielę 31.10.

pierwsza reprezentacja CSR pokonała
W Bratysławie pierwszą reprezentację
Austrii S:1 (0:1), a w Wiedniu CSR B

zwyciężyło Austrię B 1:0 (1:0).

Mecz w Bratysławie zgromadził 35.000

widzów. Czesi wystąpili w odmłodzo-

nym składzie i zadziwili widownię na-

stosowaniem w drugiej połowie gry sy-

stemu, nazwanego tutaj „meksykań-
skim".

Ligowa Bartislava, która latem tego
roku rozegrała w Meksyku szereg spot

kań, podpatrzyła tam system, polegają

— Na pożegnanie —

W SOBOTĘ wieczorem druga część ekspedycji sportowej Związku
Radzieckiego opuściła Warszawę.

Około dwu tygodni mieliśmy przyjemność^goszczenia wśród nas

sportowców radzieckich. Przyjechali oni w sile około 90 osób, by nade-,
monstrować nam wysoki poziom, jaki osiągnęli w różnych dziedzinach

aportu. Podziwialiśmy bezkonkurencyjnych piłkarzy ręcznych, którzy

wykazali swą bezapelacyjną wyższość nie tylko nad Polakami, ale i ba-

wiącymi u nas w tym czasie Czechosłowakami i Węgrami.

Lekkoatleci radzieccy przekonali naocznie wszystkich niedowiar-

ków, ie meldunki o ich poziomie nie są przejaskrawione. W trudnych
warunkach atmosferycznych uzyskali wyniM, które zadziwiały nie

tylko swą jakością, ale przede wszystkim regularnością. Świadczy to,

ie przygotowanie sportowe zawodników radzieckich oparte jest na

bardzo solidnych podstawach, że wyniki ich nie. są dziełem jednora-
zowego zrywu i szczęśliwego zbiegu okoliczności, lecz owocem długo-

trwałe}, systematycznej pracy, wyihagającej od sportowca poza ambi-

cją i zapałem — częstokroć i poświęcenia.

Jak ciężko i wytrwale pracują zawodnicy radzieccy o tym mogli
ich koledzy polscy dowiedzieć się z rozmów, prowadzonych w chwilach

rekreacji i wytchnienia. Słyszeli wówczas nie tylko o metodach, ale

i o gigantycznym niejednokrotnie wkładzie pracy, obliczonej na długą,
wieloletnią metę.

O metodach pracy sportowców radzieckich była też mowa na spe-

cjalnym zebraniu w Akademii Wychowania Fizycznego. Nie obeszło

się wreszcie bez tematów sportowych na wspólnej kolacji pożegnalnej
w Bristolu, gdzie goście radzieccy dali się poznać jako mili towarzy-

sze nie tylko na arenie sportowej, ale » przy biesiadnym stole.

Wizyta obecna sportowców ZSRR w Polsce była trzecią s kolei.

Pierwsi zawitali piłkarze Torpedo. Po nich zjawili się bokserzy, by
stoczyć oficjalną walkę międzypaństwową, a teraz znów mieliśmy spo-

sobność zaznajomić się z piłkarzami ręcznymi oraz lekkoatletami na

poziomie światowym.

Dzięki przyjazdowi ekspedycji radzieckiej fzereg naszych wielkich

ośrodków miał okazję już u schyłku sezonu przeżyć emocjonujące mo-

menty < dać wyraz szczerej przyjaźni i sympatii dla doskonałych re-

prezentantów Narodu Radzieckiego, którzy przekonali nas raz jeszcze,
na jak solidnych i mocnych podstawach oparta jest u nich praca we

wszystkich dziedzinach.

To toi sądzimy, ie będziemy wyrazem opinii wszystkich polskich

sportowców, jeśli kolegom radzieckim prześlemy na tej drodze podzię-
kowanie za piękne chwile, jakimi nas obdarzyli, i damy wyraz szcze-

remu Myczeniu, byśmy ich jak najszybciej mogli znów u siebie powitać.

cy na tym, że w ataku gra tylko 4 pił
karzy, a jeden ze skrzydłowych spełnia
rolę czwartego pomocnika. Słowacy wró

ciii do kraju i zaczęli reklamować sy-

stem Meksykańczyków, a w rezultacie

zastosowała go nawet reprezentacja pań
stwowa.

Czesi w meczu z Austriakami zastoso

wali w I-ej połowie system WM, Mimo

jednak przewagi w polu nie potrafili
zdoby6 bramki, a Austriakom udało się
zdobyć prowadzenie w 14 min. ze strza

łu Stroha. Zawodnik, ten został'na krót

ko przed przerwę kontuzjowany i zmie-

niony przez Koernera.

Po pauzie Czesi zagrali systemem mek

sykańskim i zupełnie zdezorientowali

nim Austriaków. Zidobylj ogromną prze

wagę w polu- i'' -kolejno strzelili trzy
bramki. .

Serię strzałów otworzył w 55 min..

Hemele, ten sam gracz zdobył drugą
bramkę w 69 min. i wreszcie po rzucie

rożnym yr 85 min. Hlavecka ustalił wy-

nik dnia. Mecz sędziował Węgier Ka

maras.

W Wiedniu rezerwy Austrii i CSR sto

czyły zacięty i brutalny bój o zwycię-
stwo. WygraK Czesi 1:0 (1:0). Jedyną
bramkę zdobył Kokstejn. Temperamen
ty zawodników były aż tak wysokie, że

sędzia usunął pod koniec spotkania po

jednym piłkarzu z obu drużyn. Mecz

oglądało 32.000 widzów.

Nie powiodło się natomiast juniorom
czeskim. Mecz ich z reprezentację ju
niorów Austrii rozegrano przed sopfc-
kaniem głównym w Bratysławie. Spot
kanie zakończyło się pewnym zwycię
stwem Austriaków 3:1 (1:0). Golcie wy

grali zupełnie zasłużenie, należy jednak
zaznaczyć, że reprezentacja CSR składa

ła się wyłącznie z juniorów słowackich,
nie była więc reprezentacją państwową.

Mecz juniorów sędziował dobrze Po

lak Michalik.

świcars w opalach. Polonista walczy
o piłkę aż zczterema, zawodnikami

ŁKS-u, a dwaj inni łodzianie są również

gotowi do interwencji. Mimo jednak iak

zaciętej obrony, ŁKS uległ Polonii 1:3

Foto Franekowiak — AP1

OLEK KANDYDATEM •

NA MISTRZA EUROPY

Europejski Związek Bokserów Za-

wodowych (EBU) zawiadomił mena-

żera Stefana Olka, iż pięściarz ten

może się ubiegać o tytuł mistrza Eu-

ropy wagi ciężkiej. Olek ma się spot-
kać ze Szwedem Tandbergiem — a

zwycięzca tej walki stanie przeciwko

AmgtBmmi — Woodooofeoiriy

Jeszcze
jedna zmiana
w reprezentacji CSR

PRAGA. (Obsł. wł.) Reprezen-
tacja bokserska CSR, która w

najbliższą niedzielę ma się spot-
kać w Poznaniu z reprezentacją
Polski, uległa jeszcze jednej zmia-

nie. W wadze ciężkiej ma zamiast

Livanskiego wystąpić H. Netuka.

Uważamy, że zmiana ta daje nam

jeszcze więcej szans na uzyskanie
zwycięstwa, bowiem Netuka. nie

reprezentuje tej klasy co Livan-

sky;..: .

"
.

'

Reprezentacja CSR od muszej
do, ciężkiej ma wyglądać następu-

jąco:" Majdloch,' Muslay, Koellner,
Szadek, Torma, Szwarko, Radema-

cher i H. Netuka. Jako rezerwowi

przyjadą Maclejczyk i Krocak.

Drużyna CSR opuści Pragę w

najbliższy czwartek, 4. 11 .

ZMIANA LIDERA W ANOUI

LONDYN (Obsł. wl.) . l-sza Liga anglel-
ska zmieniła lidera. Prowadzący od po-

czątku sezonu Portsmouth spadł na dru-

gą lokatę, a miejsce jego zajął kroczący
ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa
Derby.

Wyniki ostatnie] soboty: Birmingham —

Derby 0:1, Burnley — Sheffield 2:0, Charl-

ton — Sunderland 4:0, Chelsea — Arsenał

0:1, Everton — Huddersfleld 2:0, Manche-

ster City — Wolverhampton 3:3, Middles-

brough — Blackpool 1:0, Newcastle —

Liverpool 1:0, Portsmouth — Bolton 0:0,
Preston — Manchester United 1:6, Sloke

City — Alton Villa 4:2.

USA SZKOCKA

GLASGOW (Obsł. wł.) . Wyniki I-ej ligi
szkockiej: Clyde — Hearts 5:3, Hibernians

Celtic 1:2, Morton — Queen of the South

2:1, Motherwoll — Falklrk 0:3, Patrick

Thistle — Third Lanark 1:3.

ARSENAŁ — RACINO CLUB 5:1 (lii)
NA STADIONIE W COŁOMSM

PARY?, 1.11 (Tel. wl.) . W obecności
50.000 widzów odbył' się na stadionie w

Colombes doroczny mecz piłkarski po-

między Arsenałem I Raclng Clubem. Mecz

zakończył się wynikiem 3:3 (1:1). Przez

cały czas ładna z drużyn nie prowadziła
różnicą wlqcej, nit Jednej bramki.

W 28 min. po przerwie Arsenał zdobył
prowadzonle 3:2, ale na 7 min. przed
końcem spotkania Raclng Club wyrównał.

KOlCZYflSKI POWINIEN WAŁCZYĆ —

MÓWI SZTAM

WROCŁAW, 1.11 (Tel. wł.). Feliks Sltam,
który bawi we Wrocławiu twierdzi, że w

wadze średniej na meczu z CSR powinien
bezsprzeczne *<łeiyl KoIctyftsJd,
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PRZEGLĄD SPORTOWY

Nr 9S

0 dużą stawką walczono zbyt ostro
Faworytka Wisła zaledwie zremisowała z Cracoviq

KRAKÓW, 1.1L Ml wł.) — Craco•

Via — Wisła 1:1 (0:0). Strzelcy Kohut

i Rożankowski f- Sędzia Przybysz z Byd

Jaszczy-
Zawodom przyglądało się ok.

J.000 osób (rekord "

tym Mezonie w

Krakowie)*
Wisfc: Jurowicz; Kubik, Flanek; Fi-

lek I, Lcgutko, Wapiennik I; Cisowski,

Gracz, Kohut, Rupa, Mamoń.

Cracovia; Hyiaczak (Rybicki); Gę-
dłek, GKmai-; Mazur, Jabłoński I, Ja-

błoński II, Szeliga, Rożankowski II, Po-

świat, Itudoń, Rożankowski L

Zagadka kto będzie tegorocznym mi-

Streem Po Idei klasy państwowej Craco-

czy Wisła pozostała nadal nieroz-

wiązana. Niedzielna batalia nie przy-

niosła rozwiązani*.
Zwolennicy Craeorii opuszczali x za-

dowoleniem stadion, ie ich ehłopey acz

Kbłwiek graB bra chorego Parpana, nie

się pokonać, chociaż „vox populi"
Aayirał ich przed meczem na pewną

jmegraną i niepokonaną w jesiennej
randzie Wisłą.

Zwolennicy Wisły mieli miny raczej
catroskane, liczyli tak bardzo na pewne

zwycifsSwO. Drużyna wyjechała nawet

w piątek do Rabki, aby wypocząć. Ra-

chuby zostały przekreślone. Remis bo-

wiem ale mienił sytuacji w górze tabe-

li.

CO BĘDZIE
Gorsza jednak sprawa wynikła a Gra-

dem, który w ub. czwartek ukarany zo-

stał 6-mlesięczną - dyskwalifikacją a za-

grożeniom uprawomocnienia się kary w

razie najlżejszego przekroczenia, a w

niedzielę Gracz za brzydki faul i Ja-

błońskim II zapisany został przez sę-

daiego Przybysza do ukarania. Jeżeli po

przednia kara automatycznie się upra-

womocni Gracz może mieć pretensję tyl
ko do siebie samego, do swego niepo-
skromionego temperamentu.

„Wielkie derby Krakowa" było typo-

wą walką o punkty, niestety, bardzo

brzydką do pauzy. Pierwszą część zawo

dów nie można nazwać 'inaczej jak

„rąbanką na boisku". Zaledwie po kwa-

dransie gry zostaje utrącony przez Ma.

monia bramkarz Cracovii Hymczak, pói
niej Gracz fauluje Jabłońskiego II, któ

rego znoszą s boiska, jak również Filka

sfaulowanego przez Rożankowskiego I.

Krca tej kopaninie kładzie sędzia Przy-
bysz, zapisując trzech zawodników do

ukarania za niebezpieczną grę. To po-

skutkowało.

WISŁA ZAWIODŁA

Wisła zawiodła swoich zwolenników-

Wisła źle gra na mokrym boisku. Dro-

bny deszcz, który padał przez całą dru-

gą połowę był handicapem Cracovii,
Bramkostrzelny citak Wisły nie miał

swego dnia na śliskim, ciężkim boisku,
tylko Rupa błysnął wielką formą. Był
to najlepszy mecz w sezonie tego praco

witego zawsze skromnego łącznika Wi-

sły. Jedynie Rupa grał w pełnym tego
słowa znaczeniu w ataku Wisły przez

pełnych 90 minut, przy tym grał nad-

zwyczaj fair, co szczególnie należy pod-
kreślić. Obok niego wyróżniał się rów-

nież Mamoń. Kohutowi należy się nota

tylko za przytomnie zdobytą „główką
bramkę, ale nadmierną pracowitością
nic grzeszył. Gracz uzmysłowiwszy sobie

swój postępek w I połowie był zupełnie
„przygaszony" po pauzie. Cisowski nie

miał pola do popisu. W pomocy Legui-
ko był najpracowitszy i wraz z Filkiem

trzymał ciężar defensywy Wisły. Wapien
nik wypadł słabiej jak również Kubik w

obronie, który niepotrzebnie w II po

łowię sfaulował Radonia, za co sędzia

podyktował rzut karny przeciw Wiśle.

Flanek był mocnym punktem obro

ny Wisły. Jurowicz uchronił ją od po

raiki, broniąc w pięknym itylu rzut

kamy, bity przez Jabłońskiego II. Za-

winił natomiast koraera, z którego
padła wyrównająca bramka. To było
jego jedyne przewmienie w tym me-

czu.

DZIEŃ JABŁOŃSKICH

Cracovia miała najlepszych zawodni

ków w braciach Jabłońskich, z któ-

rych Jabłoński starszy kpt. drużyny
zastąpił w zupełności Parpana i był
bodaj najlepszym graczem na boisku.

Jabłoński I miał naprawdę swój „wiel

ki" dzień i jemu oraz Gędłkowi w

obronie Cracovia zawdzięczać może

wynik remisowy, który jest niezaprze

czonym sukcesem białoczerwonych.
Atak Cracovii jest nadal jej p"'ętą

Achillesową. Eksperymentalny skład z

Roiankowskim I na skrzydle powiódł
się o tyle, że właśnie Rożankowski i,
który przez 60 minut był jednym z naj
słabszych zawodników w decydującym

momencie potrafił w nieprawdopodob-

ny sposób znaleźć się pod bramką (bi-

jąc przedtem sam rzut rożny) i z bli-

skiej odległości strzelić do siatki Wi-

sły.
W ataku zadowolił jedynie Szeliga,

który był najpracowitszy i wiedział

co chciał. Zarówno Radoń, jak i Ro-

żankowski II razili powolnością d spóź
niali się w akcjach. Poświat jako kie

równik ataku nie zadowolił. Zadanie

przerastało jego siły, Hymczak, który
p,o kontuzji powrócił, nie ponosi wi-

ny w utraconej bramce, gdyż tfłówka

Kohuta była nie do obrony. Partner

Gędłka Glimas był tym razem nieco

słabszy. Jako całość Cracrvia zagrała
bardzo ambitnie i ofiarnie, brak Par-

pana tylko początkowo deprymował
drużynę, później jednak w miarę roz-

woju gry cala jedenastka zdobyła się
na wielki wysiłęk.

ŚLADEM PIŁKI

Pierwszy kwadrans gry przynosił
wzajemne badanie sił. Ataki załamują
się na przedpolach i gra toczy się na

połowie boiska. W 18 min. Mamoń afa

kuje Hymczaka w następstwie czego

bramkarz Cracovii schodzi na 12 mi-

nut z boiska, zastępuje Rybicki. W

36-ej następuje wspomniany na po-

czątku incydent Gracza z .Jabłońskim

II. Jabłońskiego znoszą z boiska, wra-

ca nań dopiero po przerwie z oban-

dażowaną nogą. W końcowym okre-

sie I połowy gra się bardzo zaostrza.

Po przerwie Wisła przystępuje z

miejsca do ofensywy. 9 min. przy-

nosi Wiśle zasłużony sukces po pięk-
nej kombinacji ataku Rupa, Gracz, Ci-

sowski, Kohut ten ostatni zdobywa

głową bramkę. Radość zwolenników

Wisły nie trwa długo, w U min. sę-

dzia dyktuje rzut karny przeciwko Wi

śle za faul Kubika na Radoniu. Ja-

błoński II egzekwuje. Dobrze plaso-

wany strzał broni jednak z niezwykłą
przytomnością Jurowicz. Od tej chwi-

li w drużynie Wisły jakby się coś po-

psuło. Do głosu dochodzi teraz Craco-

via i nieprzerwanie atakuje ją, W 21

min. strzał Poświata Jurowicz wybija
na róg, rzut rożny bije Rożankowski I,
który momentalnie znajduje się pod
bramką Wisły i z odległości 3 m pa-

kuje piłkę do bramki. Bramka depry-
muje zupełnie Wisłę, która aż do koń-

ca zawodów oddaje inicjatywę Craco-

vii. Rzutów rożnych 3:3. Sędzia Przy-
bysz był energiczny d sumieny.

Jak było do przewidzenia
ZZK wygrał z Poloitiq(B| 4:2

POZNAŃ, 1. U. (Tel. wł.) ZZK —

Polonia Bytom 4:2 (2:1). Bramki dla

ZZK: Słoma, Kołtuniak, Wojciechow
ski II, Gogolewski; dla Polonii:

Schmidt i Trampisz.
Polonia (B); Koczapski, Salik,

Szmyd, Symonek, Lelonek, Komor-

klewicz, Wiśniewski, Ceglarek, Kula-

wik, Schmidt i Trampisz.
ZZK: Gołębiowski, Wojciechowski

I, Sobkowiak, Matuszak, Tarka, Sło-

ma, Wojciechowski II, Białas, Gogo-
lewski, Anioła, Kołtuniak.

Typowa walka o punkty. Koleja-
rze mimo przewagi nie umieli jej
wykorzystać cyfrowo. Grano za dużo

trójką środkową. Polonia Bytomska
długimi podaniami szybko zdobyła
pole. Źe jej się nie udało w pierwszej
części Strzelić więcej niż jedną bram

kę to był jej wyraźny pech. Dwie po-

przeczki i słupek uratowały gospo-

darzy od trzech bramek. Obaj bram-

karze — Gołębiowski i Koczabśkl

zbierali często oklaski.

Doskonale wypadła , obrona Polonii

przy czym Szmyd zaimponował szyb-
kością. Obie linie pomocy grały z za-

cięciem.
Prowadzenie zdobywa ZZK w 20

min. przez Słomę z rzutu wolnego
nie bez wriny Koczapskiego. W 23

min. Kołtuniak z podania Białasa

podwyższa na 2:0. Bytomiacy nie pe-

szą się i ruszają do generalnego ata-

ku, zdobywając w 25 min. bramkę
przez Schmidta.

Po zmianie stron Polonia wyrów-

nuje w 16 min. ze strzału Trampisża.
W 39 min. sędzia żmudziński za

kę obrońcy rzekomo na polu karnym
podyktował zbyt pochopnie jedenast-
kę. Wykonawcą rzutu był Wojcie-
chowski. Gospodarze w ostatniej mi-

nucie strzelają przez Gogolewskiego
czwartą bramkę.

Legia lepiej i wygrała 3sl
CHORZÓW, 1. 11 . (Tel. wł.) AKS

— Legia 1:3 (0:1). Bramki zdobyli
dla Legii; Oprych, Górski i Mordar-

Bki, a dla AKS — Spodzieja. W 71

min. Mordarski zostaje usunięty z

boiska. Sędziował p. Seifert. Widzów

4 tysiące.

Legia: Skromny, Waksman, Sera-

fin, Waśko, Szczurek, Milczanowski,
Szaflarski, Szymański, Oprych, Gór-

ski, Mordarski.

AKS: Przywienda, Durniok, Kar-

Piłkarze na A kiase
KUSA A ŁODZI

ŁÓDŹ, 1.11 (Tel. wl.) . W meczach piłkar-
skich o mistrzostwo klasy A uzyskano na-

stępujące wyniki: TUR Łódź pokonał ZZK

Koluszki 2:0 (1:0). Zgierska Boruta rozpra-

wiła się z ŁKS-em I 3 4:2.

Największą niespodziankę sprawił bania-

minek A klasy Włókniarz Zgierz, który od-

niósł zwycięstwo nad rutynowanym ZZK

Łódź 4:5 (1:2).
lechla wygrała z Tomaszowianką 3:2.

DOLNOŚLĄSKA A KLASA

WROCŁAW, '1.11 (Tel. wł.) . W przed-
ostatniej kolejce jesier.nej rundy mi-
strzostw piłkarskich dolnośląskiej ki. A

padły wyniki: Patawag — Gwardia 3:1

(2:0), Garbarnia — Dziewiarz 2:1 (1:1), Ju-
lia — Gwardia (Kamienna Góra) 2:1 (2:1),
Victoria — Mieszko 4:0 (2:0). Żarów —

Odra 2:2 (2:0), TUR (Jelenia Góra) - Wol-
ność 4:S (0:2), IKS — Burza 4:2 (2:1),
Chrobry — Lustrzanka 4:1 (0:1), Lan —

Gaz 1:1 (0:1), Bielawianka — WUZ 2:0 (0:0)
Nysa — Pionier 4:2 (3:1).

IU3ELSKA A KIASA

LUBLIN, 1.11 (Tel. wl.). Zakończyły iię
jesienne rozgrywki o mistrzostwo lubel-

skiej kl. A. Tabela przed:lawia się na-

stępująco: 1) Sparta (Zamoić) 4 gry, st.

pkt. 6:2, st. br. 14:«, 2) ZZK (Chełm) 4

gry, st. pkt. 4:2, st. br. 10:6, 3) Garbar-

Wiiiiew ściąga Garbarnią
do środkowej grapy

tfiDf, 1.11 (Tel. wł.) . Widzew - Gar
barnla 2:1 (1:1).

Garbarnia: Jakubik, Ziemba, Rakoczy,
Jodłowski, Glasiewlcz, Bieniek, Parpan,
Czos, Nowak, Foryszewskl, Kucharski.

Widzew: Musiał, Reszka, Kopanleckl,
Paciorek, Slaby, Wlernlk II, Okupińskl,
Fornalczyk, Cichocki, Pawlikowski , I Mar-
elnlafc.

Gdyby na podstawie dokonanych obser-

wacji zechciał ktoś sporządzić tak zwany

„wykres wahań" formy poszczególnych
piłkarzy, musiałby czynić to... z barome-
trem w ręku. Im bardziej pochmurna I

dżdżysta pogoda tym gorzej grają nasi

piłkarze, tym większe nudy panują na

boisku. Na meczu Widzewa z Garbarnią
jedynie cierpliwi I odporni na chłód mo-

gli wytrzymać do końca. Wszystkie akcje
podbramkowe tak z jednej jak I » diu

glej strony były raczej dziełem przypad-
ku I wynikiem nieudolnej gry linii defen-

sywnych. Goście przyjechali wprawdzie
do Łodzi nastawieni nadzwyczaj bojowo,
Jednak tegoroczny „partyzant" ligowy
siejący chaos na tylach wrogów... Widzew

postanowił tym razem zaprosić do towa-

rzystwa drużynę krakowską. Łodzianie

wygrali spotkanie najzupełniej zasłużenie

ponieważ umieli szybciej trafić na nie-

strzeżone dróżki prowadzące do bramki.

Szczególnie po przerwie łodzianie czę-

sto 'gościli na polu karnym Garbarni. I

gdyby napastnicy zespołu łódzkiego nie
uslfowall „zabić" piłką Jakubika niewąt-
pliwie Garbarnia wyjechałaby z większym
bagażem straconych goli.

Drużyna krakowska grała nerwowo I

chaętycznie najsłabszą jej Unią była ile

kryjąca pomoc t obrona. Jako tako
szat się Jeszcze atak, który potrafił do

przerwy na kilka minut przed końcem

•potkania sklecić parę bardziej niebez-

piecznych akcji. Jednak strzelcy Garbar-
ni tle nastawili celownik. Większość pi-
łek lądowała daleko za bramką. Nawet
Nowak nie wyróiiloł się. Grając ulubio-

nym systemlktem „do tylu" wstrzymywał
akcie.

Z 22 piłkarzy tym razem trudno koqot
»yi«niŁ Jedynie i priykiold* ~

byliśmy zanotować nazwisko Marciniaka

który za rozmyślne kopnięcie przeciwnika
został usunięty z boiska. Na Jeszcze gor-

szy pomysł wpadł Rakoezy z Garbarni,
który za uderzenie przeciwnika w twarz

rozstał się (miejmy nadzieję na długo)
ze swymi kolegami. Trzecim „bohaterem"
był p. Terk z Opola, który popełnił nie-

zliczoną Ilość błędów. Bramki dla Widze-
wa zdobyli: Cichocki 1 Okupińskl, dla Gar-
barni Nowak. Publiczności około 2.000.

SzomMerki-PTC
IsO

ŁÓDŹ (Teł. wł.) 1.11 .

— Rozegrany
w Pabianicach mecz piłkarski o wej-
ście do Ligi między PTC a Szombier-

kami zakończył się zwycięstwem goś-
ci 1:0 (1:0). Spotkanie to odbywało się
na bodsku pokrytym kałużami wody.
O normalnej grze nie było więc mo-

wy. Chociaż piłkarze Szombierek prze

wyższald gospodarzy pod względem
opanowania piłki, z równym powodze-
niem wynik mógłby brzmieć odwrot-

nie. Jedynie wskutek błędu popełnio
nego przez bramkarza PTC — padł
gol, który zdecydował o losie gości.
Szczęśliwym strzelcem był prawoskrzy
dłowy.

Jedenastka PTC spotkanie to zagra

ła nadzwyczaj ambitnie, dążąc do uzy

skania jak najkorzystniejszego wyni-
ku i udowodnienia własnej publiczno-
ści, że wysokie porażki na wyjazdach
były raczej dziełem... przypadku (?)

Najlepszym zawodnikiem PTC był
wszędobylski Miler. Publiczności oko

lo 2.000 osób.

nla (Lublin) 4 gry, st. pkt. 4:4, st. br.

12:11, 4) Gwardia (Lublin) 4 gry, st. pkt.
2:4, st. br. 9:12, 5) ZZK Sygnał (Lublin)
4 gry, st. pkt. 2:6, st. br. 8:19.

Nie wszystkie zawody zostały już zwe-

ryfikowane przez WG I D LOZPN I dla-

tego kolejność w tabeli może ulec

pewnym zmianom.

GWARDIA NA CZELE W CZĘSTOCHOWIE
CZĘSTOCHOWA, 1.11 (Tel. wł.). W mi-

strzostwach częstochowskiej klasy A Vlc-
toria pokonała Brygadę 3:2 (0:2). Bramki
dla Victoril strzelili: Jędrzejewski ' 1 i

Obst 1, dla Brygady: Zalas z karnego
oraz Kotnowskl.

Mecz w Wieluniu zakończył się zwycię-
stwem Gwardii nrd P.akowcm 8:2 (2:1).
Bramki zdobyli Szatkowski 3, Sipiński 2,
Antoniak, Kucharczyk I Gładysz.

Po meczach tych prowadzenie w czę-

stochowskiej A klasie objęła Gwardia

(Wieluń). Tabela wygląda następująco:
1) Gwardia (Wieluń) 3 gry 5 pkt., 16:8 br.,
2) Vlctorla 3 gry, 5'pkt. , 11:7 bf„ 3)
Stradom 2 gry, 2 pkt., 4?5 br., 4) Bryga-
da 2 gry, 0 pkt, 4:7 br., 5) Raków 2

gry, 0 pkt., 3:11 br.

KATOWICE, 1.11 (Tel. wł.) . W dalszym
ciągu rozgrywek o mistrzostwo śląskiej
kl. A uzyskano, w niedzielą następujące
wyniki: w Piekarach: Polonia — kop. Ka-

towice 0:1 (0:0), w Żywcu: Koszarawa —

Błyskawica (Radlin) 2:2 (1:1), w Nowym
Bytomiu: huta Pokój — Czarni (Chropa-
czów) 2:2 (1:1), w Katowicach Pogoń —

Sola (żywiec) 3:0 (1:0), w Janowie: Na-

przód (Janów) — Naprzód (Rydułtowy)
5:1 (3:0), w Knurowie: Concordia — Sie-

mlanowiczanka 4:1 (2:0).
Po niedzielnych rozgrywkach w śląskiej

kl. A prowadzi Naprzód (Janów) przed
Concordlą (Knurów).

W OPOLU

KATOWICE, 1.11 (Tel. wl.) . W mistrzo-
stwach opolskiej kl. A uzy3kano w nie-

dzielę następujące wyniki: Zjednoczenie
(Zabrze) — Piast (Gliwice) 2:2 (2:1), U-
niarnla (Bytom) — Pogoń (Zabrze) 2:4 (2:2)

W ZAGŁĘBIU
SOSNOWIEC, 1.11 (Tel. wł.). W mistrzo-

stwach zagięblowskiej kl. A padły w nie-

dzielę następujące wyniki: Unia (Sosno-
wiec) — Będzin 2:1 (1:1); GZKS (Piaski)—
Zagłębie (Dąbrowa) 5:2 (1:1), Płomień

(Milowice) — TUR (Olkusz) 3:2 (0:1), RCKS

(Czeladź) — Zaglębianka 3:0 (2:0), Sar-

macja (Będzin) — Czarni (Sosnowiec) 6:1

(3:1).
Na czele tabeli zaglęblowsklej kl. A

znajduje się w dalszym ciągu RCKS przed
Unią (Sosnowiec).

KLASA A NA WYBRZEŻU

W mistrzostwach piłkarskich kl. A

Wybrzeża padły wyniki: Union, pro-

wadzący w tabeli, zwyciężył Stocz-

TABELA LIGOWA
gier pkt. sl. br.

1) Cracovla 22 Si- 17:24
i) Wisła 21 li 73:»
o) Ruch 22 19 64:30
4) AU U 27 41:17
S) Legła U26Ul»
<) Polonia W-wa 22 23 31:41
7) ZZK 22 22 42:42
8) ŁKS 22 20 51:51

») Warta 22 19 42:10
ID) Tarnoyla 22 11 14:44

11) Garbarnia 22 17 32:47
12) Rymar 22 17 »:M

U) Polonia lyt- 22 16 57:11
14) Wldsew U ID lliM

+ 10 lutego 1»49 r. odbędą się Indywl-
jalne mistrzostwa świata, w których re-

prezentowana będzie równlei Polska. Skład

zespołu ustalony zostanie po mlstrzo»» ach
w lubttnte.

niowca (Gdańsk) 4:1. Grom — Unia

3:1. Gedania — Wisła 3:2, a Gryf
(Wejherowo) — Pocztowy 2:1.

Tabela: 1) Union 6 gier 11 pkt. 25:9;

2)Grom6—10 — 28:6; 3) Gedania

6—8 — 14:12; 4) Stoczniowiec 5 —

5—10:15;5)Pocztowy5—5 —

13:15;6)Gryf5—5 — 8:13; 7) Wi-

sła5—4 — 10:21;8)Unia5—0 —

9:27.

W KLASIE A POMORZA

BYDGOSZCZ, 1.11 (Tel. wl.) . W niedzielę
odbyły się na terenie Pomorza trzy me-

cze piłkarskie o mistrzostwo klasy A.

Derby bydgoskie Brda — Zawisza za-

kończyły siq remisem 2:2 (0:1). Bramki dla

Brdy zdobyli Kubdczak z karnego I Ra-

dzlsja, dla Zawiszy — Zbyryt.
SGKS wystąpił po dłuższej przerwie

spowodowanej zawieszeniem i przegrał z

Gwardią 2:3 (0:1), Bramki dla Gwardii

zdobyli Frey, Antczak, Odrzywolski.
W Inowrocławiu Cuiavia pokonała Zryw

Wąbrzeźno 3:2 (2:0). Bramki zcJobyli Gra-
bowski 2, śwlerski 1.

mański,. Wieczorek, Szaton, Gajdzik,
Kulik, Cholewa, Spodzieja, Muskała,
Barański.

Deszcz i rozmokłe boisko nie prze-

szkodziły zawodnikom i w Chorzo-

wie byliśmy świadkami dobrego i in-

teresującego meczu. Ostatni raz wi-

dziano Legię w ub. roku, kiedy wal-

cząc z Rucfiem o miejsce w ekstra

klasie, przegrała 3:2. Legia grała

nisko, raczej krótkimi podaniami zdo

bywała teren i forsowała grę skrzy-
dłami. Bardzo podobały się zmiany
pozycji łączników Legii. Szwankował

tylko strzał na bramkę,

BRAWO MORDARSKI

Najlepszy w linii ataku był Mor-

darski. On nadawał ton całej grze.

Zdobył bramkę, a dwie dalsze są wy-

łączną jego zasługą. Niepotrzebny
był tylko przy stanie 3:0 incydent
z bramkarzem Przywiendą, którego
Mordarski zaatakował. Sędzia bocz-

ny dopatrzył się jakiegoś strasznego

faulu. Sędzia główny Seifert zbyt
pochopnie usunął Mordarskiego z bo-

iska, zapominając, że na chwilę przed
tym Skromny miał podobne zajście
z Bariańskim. Skrzydłowy AKS wy-

bił mu nawet piłkę z rąk, na co sę-

dzia w ogóle nie zareagował.

Środkowa trójka na poziomie i tyl-
ko prawoskrzydłowy Szaflarski nie-

dopasowany do tego towarzystwa.—

Z pomocy wojskowych na plan pier.
wszy wybił się Waśko, który dosko-

nale czuł się na błocie. Lewa strona

ataku chorzowskiego była zupełnie
zaszachowana? Szczurek całkowicie

poświęcił się grze defensywnej, stał

Zarziidu Ł0SB...

W NIEDZIELĘ delegacja PZB w | pozytywnej współpracy pomiędzy
składzie PP. Skoczylas, Welt ŁKS-em a ŁOZB, Na tym tle wynikły

i Plewicki oraz delegat GUWF p MR spory natury merytorycznej i techni

ler, była w Łodzi dla zbadania zatar- cznej.

j?ti pomiędzy ŁKS-em a Związkiem

Okręgowym. Niestety delegaci nie mo-

gli przeprowadzić rozmów z członka-

mi zarządu ŁOZB, którzy jakoby n
:

.c

zostali na czas zawiadomieni o ich

przybyciu. Mimo to delegaci przepro

We wtorek odbędzie się w Łodzi

zebranie ŁKS-u, na którym jeszcze raz

zostanie rozpatrzona sprawa wycofa
nia się klubu z mistrzostw drużyno-

wych, Jak należy przypuszczać, ŁKS

zrewiduje swój postępek, który zda-

wadzili szereg rozmów informacyjnych niem naszym, był m'mo wszystka zbyt
na miejscu i stwierdzili zupełny brak pochopny. Tak zasłużony klub jakim

\ jest ŁKS musi przecież zrozumieć, że

wycofywanie się z mistrzostw bez wy

czerpania wszelkich innych dróg od-

woławczych, było decyzją niedostate-

czne przemyślaną, Przypuszczamy, ie

opmia publiczna z uznaniem powita je
śli ŁKS zrewiduje swe poglądy.

Dalszy ciąg rozmów zostanie prze-

prowadzonych przez delegatów PZB

w Łodzi w sobotę dnia 6 listopada.

Tenisiści CSR
będą irenować
ita krytym koncie

w Gliwicach
Główny Urząd Kultuiy Fizycznej

zawiadomił kierownictwo gliwickie-
go Piasta, że w ciągu nadchodzącej
zimy na korcie krytym w Gliwicach

zorganizowany zostanie obóz trenin-

gowy dla najlepszych polskich teni-

sistów. Równocześnie GUKP zawia-

domił Piasta, że na kortach Gliwic

zorganizuje obóz dla swych tenisi-

stów Czechosłowacki Związek Teni-

sowy.

Udostępnienie czeskim tenisistom

możliwości korzystania z kortów kry
tych w Gliwicach będzie rewanżem

za udzielenie polskim hokeistom lo-

dowiska w Ostrawie. W związku z

tymi' obozami GUKP zwiększa sub-

wencję na dalszą rozbudowę krytych
kortów w Gliwicach, Sekcja tenisowa

Piasta pragnie z okazji pobytu w

Polsce tenisistów CSR zorganizować
w Gliwicach na zakończenie ich obo-

zu turniej zimowy z udziałom naj-
lepszych rakiet Folsltf.

CZERWONE DIABŁY

PRZEGRYWAJĄ
BRUKSELA, 1.11 (Tel. wł.) . W meczu pił-

karskim drużyna Diables Rouges przegra-

ła z reprezentacją Lig! Londyńskiej 3:4

(1:0). Na 15 min. przed końcem zawodów

Belgowie prowadzili jeszcze 3:1. ale ge-

neralna ofensywa Anglików przyniosła im
4 kolejne bramki 1 zwycięstwo.

Zbyt wielkie wymagania
p.

Polski Związek Piłki Nożnej nio

doszedł do porozumienia z trenerom

Rifem, którego żądania są więcej,
niż przesolone. PZPN nie zrezygno-

wał naturalnie z zagranicznego tre-

nera i ma już upatrzonych dwóch in-

struktorów węgierskich, z którymi
w odpowiednim czasie nawiąże per-

traktacje, przeprowadziwszy uprzed-
nio odpowiednie rozmowy z Węgier-

•kim ZPN.

w tyle, mało wychodził do przodu.—
Milczanowski ambitny. Z obrońców

pewniejszy Serafin. Ostatnią ostoją

Legii był Skromny. Nie bronił efek-

townie, ale skutecznie. Szybki re-

fleks oraz wyczucie dystansu — to

jego zalety. Warto podkreślić, że o-

śllzgła piłka ani razu nie wyleciała
mu z rąk.

AKS GRAŁ DOBRZE

AKS też nie grał źle, ale niepotrze-
bnie forsował grę środkiem, gdzie
było błoto i piłka w nim grzęzła. Po

stracie drugiej branild jaltoś zanie-

mógł. Spodzieja i Muskała "stracili o-

chotę do gry i nie wysilali się, staty-

stując do końca zawodów. Defensywa
AKS, mimo, że grała w czwórkę, bo

Szaton więcej im przeszkadzał, niż

pomagał, wywiązała się nieźle, ale

była bezsilna wobec kapitalnych
zmian napastników Legii. Bramka-

rzowi Przywirndzie zarzuca się puss

czenie pierwszej bramki, ale jednak
kilka razy bronił w trudnych sytua-

cjach.

PRZEBIEG GRY

Pierwsze minuty "są" bardzo riebes*

pieczne dia Legii. AKŚ Uzyskuje 3

kornery, których jednak me wyko-
rzystał. W 5 min. niespodziewany
wypad Legii, wypuszczony Mordai>

ski strzela ostro na bramkę, a Przy-
wienda wypuszcza piłkę z rąli i

Oprych dobija. Kilka zmiennych sy-

tuacji przy stałej przewadze Legii
nie przynosi zmiany wyniku ' do

przerwy.

Po przerwie w 5 min. Górski po

centrze Mordarskiego zdobywa dęu-
gi punlct. Jedyną dobrą okazją do u-

zyskania bramki ma AKS w 12 min.

kiedy Muskała z kilku metrów nie

trafia do pustej bramki. W 20 min.

po solowym raidzie Mordarskiego —

Legia prowadzi 3:0. Gra staje się
nerwowa, miejscami brutalna, a sła-

bo usposobiony sędzia Seifert, nie

panuje nad sytuacją. W 26 min. Mor

darski zostaje usunięty jc boiska. Na

kilka minut przed końcem z zamie-

szania podbramkowego Spodzieja u-

zyskuje honorowy punkt dla AKS.

zMcii uszczknąć
punkt Kuchowi

RYBNIK, 1.11 . (tel. wl.) — Rvmer—

Ruch 1:1 (0:1). Bramki dla Ruchu: Al-

szer, dla Rymera: Janik z rzutu wolne-

go. Sędziował p. Cerba. Widzów 4 tys.

Ruch: Brom, Fuchs, Bartyla, Su-

szczyk,, Dreszer, Kamiński, Przycherka,

Cieślik, Alszer, Cebula, Kubicki.

Rymer: Chromik, Frankę, Pytlik, Ja-

nik, Gajewski, Wudke, Kluszczyk, Pier-

chała, Kurzeja, Ruda, Dybała.

Ruchowi nie trudno w obecnej for-

mie uszczknąć punkt. I gdyby ambicja
górników rybnickich poparta była tro-

chę większymi umiejętnościami, to za-

robiliby nie jeden, a dwa punkty. Cho

rzowianie przechodzą ostry spadek for-

my, a atak, który do niedawna był naj
lepszą tego rodzaju formacją w Polsce,
zupełnie stracił na sile. Rutynowani i.

znarri gracze Ruchu grają tak słabo, tak

nieudolnie, że wydaje się, iż po raz

pierwszy wyszli na boisko.

Rymer, poza olbrzym? ambicją, nie

posiada specjalnych walorów. Grę jego
możnnby określić „byle dalej od wła-

snej bramki"! Atak, złożony z indywi-
dualistów, nic kombinuje i nic myśli.
Pomoc i obrona — dobra fizycznie, śmia

ło wkracza w akcję, ale nio posiada sy.

steniu.

Wynik meczu odpowiada przebiego-
wi &ry.
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Panowie w prawo, panowie w lewo
ŁKS-u i przegrana z Poloniq 1:3

Polonia — ŁKS 3:1 (3:1) Bramki dla

Polonii zdobyli: Gierwatowski, Jaźnicki,
Przepiórka, dla ŁKS Janeczek. Widzów

mk. 4M0. Sędzia p. Długosz x Wrocła-

wia.

Polonia: Bomei; Wołosz, Pruski;

Siciawińaki, Brzozowski, Łabęda Jai-

picld, Swicara, Gierwatowski, Przepiór-
ka-

ŁKS: Szoaurzyski; Włodarczyk, Łuć

I; Łuć II, Kopera, Pietrzak; Eog«a-
dorf, Baran, Jenecsek, Patkoło, Łącz.

Na mees niedzielny wybrałem się z

effiaTYołcią. Przyczyniły się do tego re-

welacyjne seacłotygodmowe wyniki obu

ki ntiabeutów, a pciia tym ŁKS. ściślej
mówiąc interesował mnie napad „czer-

wonych", w którym uwija się kilku do-

brych indywidualistów. Ciekawość pod-
niecili jeszcze koledzy łódzcy publiczny-
mi i prywatnymi rewelacjami na temat

węgierskiej akwizycji łodzian — legen-
darnego Patkolo-

Kietpodainnki saesęły się jeszcze przed
Bieczem. Jedoń z kolegów, który był na

tyle uprzejmy, ic podał mi składy przy

•tako ŁKS c miejsca zastrzegł się, ie

papierowe ustawienie napadu jcat wpraw

dzie «takie", ale wcale nie jest pewne,

czy zanim piłkarze łódzcy przejdą z siat

al aa murawo, bidzie ono jewsc obo-

obo wiązujące.

MOC DOBREGO NA JEDNEGO

Pokłuło aię, ie kolega był dobrze po-

informowany. Łodzianie tylekrotnie
«mieniali ustawienie napadu, że ogra-

niczenie się do notowania tych wszyst-

Najmniej rzucała się w oko gra Janecs-

ka, który zdobył ładnym atreatwn bram-

kę. Powtarzamy jednak, ie i napadem
ŁKS-u można by uzyskać eoi więeej, gdy
by posiadał on odpowiednich iastrnkto-

rów, a co wainiejsM — iimą pomoc i

inną obronę.

Formacje defensywne łodzian były
wprost katastrofalne. Kopera uwaiał wi-

docznie, że rola atoppem polega na fa-

lowaniu i w rezultacie ni tak ani ina-

czej nie umiał zakryć GierwatoweJdego.
Obaj boczni biegali ta i tam bez ładu l

składu, a jeśli miałem kiedykolwiek wy

rzuty sumienie, ie zapomniała tlę cał-

kiem o Włodarczyku, to w niedziel?

można było stwierdzić, ie nie poczynił
on żadnych postępów, wykopy idą nadal

gdaie same chcą. Partner jego Łuć I ni-

czym się nie wyróżniał. Bramkarz Stern

rzyński robił w pierwszej połowie gry

wrażenie więcej niż niepewne, po praer-

wie znacznie się poprawił, nawet pliki
trzymały się lepiej ręki.

Polonia wygrała zasłużenie, gdyż
była znacznie więcej w ataku, a poza

tym umiała wyzyskiwać sytuacje.
Wszystkie bramki zdobyte przez

„czarnych" były efektowne. Nile zna-

czy to naturalnie, by gra stała na do-

brym poziomie. Wiele było bezładnej
kopaniny i biegów, rzadko widziało

się kilkooiągowe akcje.

NIE TAK CZARNA U „CZARNYCH"
Gierwatowski w roli kierownika na-

W pomocy wybijał aię Brzozowski,
który nie dał aię rwteść ustawiczny-
mi zmianami i trzymał kogo naleia-

ło. Łabendę poprosimy uprzejmie w

przyazłośoi trzymać rączki przy tobie,
odpychanie przeciwnika jeet karygo-
dne. Szczawiński był ruchliwy i sta-

rał aię o kontakt z pierwszą linią.
Obrona dawała sobie dobrze radę. Bo

nm nie ma na sumieniu grzechu, ale

gra jajo nie wzbudza tak pełnego zau

faaia, jak dawnie}.

Mecz był doić żywy, ale mało cie-

kawy ze względu na mierny poziom.
Pierwsza bramka padła w 18-ej min.,
gdy po rogu ładnie bitym przez Prze-

piórkę, Świcarz nie dostał piłki, tym

lepiej przejął ją Gierwatoweki i

ostrym strzałem wpakował do siatki.

W 28-ej min. ŁKS wyrównał. Pat-

koło uciekł na lewe skrzydło, podcią-
gnął, podał ładną długą, niską piłkę
do środka wprost na nogę Janecz-

ka, który strzelił nieuchronnie.

Radość łodzian nie trwała długo,
gdyt w 35-ej min. Gierwatowski prze-

rzucił piłkę do Jaźnickiego, który ład

nym ostrym strzałem zapewnił Polo-

nii znów prowadzenie. W pięć minut

później Świcarz uciekł z piłką na pra-

wo, ładnym unikiem ciała uwolnił aię
od przeciwnika, podał do środka,
gdzie dobrze ustawiony Prrepiicrka
wykończył akcję.

Po przerwie ŁKS miał okręt 30-mi

nutowej agresji, z której nic nie wy-

nikło. Równi et Polonia nie oeiągnęła
niczego konkretnego.

Wyrok zapadł przes! przerwą
i Warto zostawiła 2 pkt w Tarnowie
KRAKÓW, 1. U . (Tel. wŁ) Tar-

novia — Warta 4:1 (3:0). W Tarno-

vii pierwsze skrzypce grał, jak zwy-

kle, Barwi ńsW, który miał możność

wykazania twej klasy dopiero po

przerwie. Bardzo dobrze grał skraj-
ny pomocnik Potempa, a w ataku

najgroźniejszą była prawa dwójka
Rolk m

— Kuc*yńzki.

Tarnovia: Dwuraźny, Barwi ńaki,
Pirych I, Potempa, Kozioł, Krymski,
Pinek, Kokoszka, Pirych U, Hoik

m, Kuczyński.

SZWEDZCY PIŁKARZE

WE FRANCJI

Drużyny piłkarskie Szwecji AIK 1

Norrkoeping udają aię do Francji
AK zagra w dniu 25 listopada w Pa-

. . ... . ryżu z Stade-RED Star, a Norrkoeping
fdu ZUp ° tn " T*.I «daje się do MarayKi, gd*ie atartujedanie. Wygrywał wszyatkie pojedyn-

kleb kombinacji "m^oby" wełnić" do- głową " a ie,ZCX *
d<Mta ' deTmecT Paryż dniu

bryeh kilkanaście linijek. Itec2mc ruchb^, by uc*ac pomocni-
1

«o-e . . . ,,, . , kowi i bez długich ceregieli czy to
ŁKS słyszał, ie gdzieś dzwonią, alei ,,, . .

. , , , ,.„ „r | przerzucie piłkę, czy oddać strzał,
nie wie w którym kosdele. Słyszano

RZYM. (Obsł. wŁ) — Znany piłkarz
czeski Koubala przybył z Czech do lta-

^ wi. Przepiórka, którego dawno nie lii i według niepotwierdzonych jeszcze
lewy . w;dzó eliśmy oddał szereg dobrych cea •wiadomości ma podpisać kontrakt x klu-

ter, Jaźnicki ze Świcarzeia dobrze aię
rozumieli.

bem Atalanta. Koubala ma otrzymać za

podpisanie kontraktu 20 milionów lirów.

i Wspierał go nieźle Świcarz. Graczowi
więe o »n.« .ąch . zastosowano je raczej temu n;e możemy

^^

ła w lek

tak jak -

me należy. Zmiany nie po- komyiIny sposób zmarnowa} lwój beł

legw na tym, ie się po każdym gwizd- 8przeczny talent pilkarski. Kilka je-
ku przerzuca lewod^ydWgo na pra-

'

zagrań (akcja zakończona ^zac*

wege łącznika, prawego łącznika na śro- j bran]^ą) by}y pr2ebłyskicm moiliwo.

dek, a środkowego jeszcze gdzieindziej, I ścL Ochmański z lewej strony należy
by sa kilka minut dokonać znów prze-! rówa!ei do 2maęnowanych p(>zycj; Po

wertowania wszystkich wartości. Zmiany (!onl;. W niedzielę byl sIabszy)
^

Swi

mogą i maj, byc dokonywane w czajis j carz. Dobrze wypildli obaj akrzydło-
akcji. Nie ma więc nie«xczęścia, jeśli w

1

trakcie pewnej kombinacji akcji
łącnik zabłądzi gdzieś na prawe skrzy-
dło. Źle jest jednak, jeśli w tym mo-

mencie powstaje luka na lewym łączni-
ku. A tafcie właśnie wypadki zdarzały
aię napastnikom ŁKS.

Sam pomysł ćwiczenia napastników na

wszystkich pozycjach jest dobry, tylko
'

nie naleły robić za wiele tego dobrego,
gdyi ciastko przeeukrzone robi się —

mdłe.

Po piętnastu minutach w drugiej po-

łowię atek ŁKS zaczął grać dość spraw-

nie i bramka wisiała w powietrzu. Jaki

byłby wynik spotkania przy 3:2 tego nie

podjąłbym się przesądzić. Dobry Bóg
czuwał jednak nad Polonią. Jakiś „ge-

niusz* łódzki wpadł właśnie w tym mo-

mencie na pomysł przesunięcia Patkolo

s lewego skrzydła do środka, Hogeudor-
fa na lewe skrzydło i niebezpieczeństwo
itad głową warszawian zostało zażegnane.

Krótko mówiąc, panowie spece od

ŁKS-u: drużyna musi mieć swoje zasad

niic»e ustawienie i ono obowiązuje przez

cały mecz. Mogą naturalnie zachodzić

wyjętkowe wypadki dopuszczające a na

wet wymagające w czasie meczu prztjgru
powania, ale nie może to być reguł.? .

By nie było nieporozumień, podkre-
flamy raz jeszcze, ie zmiany w czasie ak

cji 8Q pożądane, ale po jej zakończeniu

wszystko powinno wrócić do nnr„--l-,ng0

•tanu.

BEZ PODBUDOWY

Atak ŁKS posiada bezwzględnie wa-

lory i swoją wartość. Patkolo jest za-

wodnikiem o wyrainej szkole i znajo-
mości fachu. Baran miał szereg momen.

tów przypominających dobre czasy, Łącz
me się równie* na rzeezy. Hogcndorf
wniał uciec i... gdyby grając na prawym

akrzydle znalazł się w takiej sytuacji
podbramkowej, jaką miał, będąc na go-

fciimym występie na lewej flance, to za

pewne wyszło by z tego coś więcej, nii
•trzał... niemal równoległy do bramki, oraz Mioduszewski dla Samorządowca,

w dniu 25 bm. Projektowany jest rów

niei mecz ]
12 grudnia.

DARU! KONTUZJOWANY

Reprezentacyjny bramkarz Francji
Darui — uległ kontuzji ręki i przez

dwa miesiące będzie musiał pauzo-

wać.

20 MILIONÓW ZA KOUBALĘ

Przed ułamkiem sekundy strtał Jainlo- kiego s prawego skrzydła ugrtfMł w Stat-

es. Szczurzyński nadaremnie usiłuje ra-towaS sytuację. Jego skok do piłki, m

stąpił zbyt póino Foto FraisckowieJt — API

Warta: Krystkowiak, Staniak,
Torz, Kazimierczak, Czapczyk, Groft

slcl, Smólski, Opitz, Gendera, Jói-

wiak, Gierak.

Tarnovia narzuca z miejsca duie

tempo i choć goście dwa razy przez

Smólsklego niepokoją ich obronę 1

bramkarza, to jednak coraz więcej
usadawia się na polu przeciwnika
Wyrasem wzrastającej przewagi jest
pierwsza bramka zdobyta w 11 min.

przez prawoskrzydłowego Kuczyń-
skiego. W 15 minut później celny
strzał Pirycha znajduje drogę do siat

ki i Tarr.ovia prowadzi 2:0, W tym
okresie Krystliowiak jest często za-

trudniany, broniąc między innymi
Bilne strzały z rzutów wolnych bi-

tych przez Pinka i Rolka. Na 2 nrfń.

przed przerwą, po dobrej kombinacji
trójki środkowej, Kokóaska zdobywa
S bramkę.

Po przerwie Tarnovia nadal jest w

ataku. W 9 min. podwyższa Kuczyń-
ski wynik na 4:0. Następują jednak
coraz liczniejsze' kontrataki Warty.
Wobea zdecydowanej postawy obro-

ny, a zwłaszcza Earwióakiego, przy-

noszą one Warcie jedynie honorowy
punkt, zdobyty w 30 minucie po kor-

nerze bitym przez Czapc^rka.

Sędziował p. Bukowski z Radomia

obiektywnie. Widzów ok. S.000, tj.
maksymalna IIoM, jak^ mógł pomie-
ścić stadion TarnoriL

Merfe^j

Kosz i siatka na tl® pokazów radzieckich
"Q RAKI w zaprawie, niedostatecs* i na naszym gruncie znaczenie pracy

!
jącej ambicji i dąteniu do d<3sjtoBaI*

l-r ne opanowanie techniczne, ma-

ły zasób wiadomości taktycznych, wy

w treningu.
Jeżeli mówimy o doskoaąłym przy-

stąpiły w pełni we wszystkich niemal gotowaniu radzieckich zespołów, je-
spotkaniach z gośćmi. I ieli można śnfało twierdzić, ie poz-

Zcspoły siatkówki kobiecej, będącej
nan " :ac T tworzą historię polikiej ko

KUSA A

Drużynom w warezav/.klaj klmla A po-
zostało do rozegrania Jsizczs mniej wię-
cej po 3 macze do kortca rundy .jesien-
nej. Sytuacja w tabeli nie ulegnie wiqc
większym zmianom, tym bardziej, ta czo-

łówka ostatnimi zwycięstwami powiększy-
ła odlegtoSi, dzielącą ją od pozostałych
zespołów.

Ponieważ rozwiązana została Pogoń
wszystkie mecze przez nią rozegrane

unieważniono. Klasa A liczy obecnie 10

drużyn.
W tabeli na czoto wysunęły się trz^

zespoły: beniaminek A klasy — Żyrordo-
wlanka, pruszkowski Znicz I warszawski

SKS. O trzy punkty w tyle, w irodku ta-

beli, znajduje się stołeczna Gwardia. Po

słabym starcie szybko doszła do swaj
zwykłej formy i teraz zalicza sl<t do lep-
szych zesp-ołów.

Miejsca od 5 do S zajmują drużyny, któ-

re z różnych powodów później rozpoczę-

ły mistrzostwa. Są ona Jednak słabsze od

liderów, z którymi zdążyły Jut przegrać
spotkania. Tabelę zamykają rezerwy klu-

bów ligowych Legii I Polonii. Obie te

drużyny są narazie bezwzględnie najsłab-
sze w klasie, lecz z meczu na mecz po-

prawiają swą formę, urywając po jednym
punkcie (Marymontowl, Jednołcl, Rucho-

wi). Jeśli zajdą jeszcze zmiany w ukła-

dzie tabeli, nastąpić to moie Jedynie na

ostatnich pozycjach.

żyrardowlanka. Znicz 1 SKS między Wbę
stoczą walkę o tytuł mistrza rozgrywek
Jesiennych.

Wyniki niedzielna:

Polonia Ib — Gwardia M (2:2). Bramki:
Matuszkiewicz I, Maruszkiewicz II I Izy-
dorzak po dwla dla Gwardii, oraz Jago-
dziński i Brzozowski II dla Polonii. Sę -

dziował Gryffenberg.

Samorządowiec — Znicz 1:1 {!:•). Bram*

ki: Zawiilak I Lewandowski II dla Znicza,

jedną z naszych mocniejszych pozy-

cji, zdołały odebrać moskiewskim „ko
lejarkom" zaledwie jeden set.

Poziom siatkarzy opada w zastra-

szającym tempie. Jest prawie pewne,

ie m'strz Polski z roku 1945-46 nie

oddałby żadnej z czołowych naszych
drużyn, ani jednego seta, a wiele nie

puśićłby z przysłowiowej „dziesiąt-
ki"!

W rezultacie więc siatkówka na-

sza wymaga naprawdę w
:

elu reform.

Trzymanie się zaśn
:

edziałych metod
Jedność — Marymont 2:2 (2:2). Bramki: szkolenia, które dawno już zarzucono

Stolarczyk III i Kllmecki dla gospodarzy, j w innych mQŻe
^^

je<j

Sędziował Wróbel. W przodmeczu wy-

grał Samorządowiec 5:3 (2:1).

oraz Borowiecki (2) dla Marymontu. W

przedmeczu wygrał Marymont i:2 (4:2). W

czasie meczu uległ zerwaniu ścięgna za-

wodnik Marymontu Szczawiński, który
przewieziony został natychmiast do szpi-
tala.

SKS — Pogoń. Mecz odwołany z powo-

du rozwiązania drużyny grodziskiej.
Ruch — Legia Ib S:S (2:2). Bramki: Do-

miniczak (2) I Waslewicz II (1) dla Ruchu,
oraz Ziemski, Dzięciołowski I Laskowski

po jednaj dla Legii.

TABHA

1) Żyrardowlanka 10:2 17:9

2) Znicz 10:2 15:9

3) SKS 10: 4 13:10

4) Gwardia 7: 5 15:12

S) Jedność 4:4 8:7

t) Samorządowlae 4:i 8:8

7) Marymont 8 8:12

S) Ruch S 13:8

9) Polonia Ib 3: ? 12:23

10) Legia Ib 3:13 10:21

K1ASA B

Klasa B zakończyła Jui rozgrywki mi-

strzowskie. Tabelę podamy w następnym
numerze naszego pisma.

W klasie C padły następujące wyniki:
Bielany — \Zryw Boryszew 4:2 (3:1);

skra (żyrardów) — Wicher (Grójec) 1:4

(1:0); Warszawianka — Naprzód (Soch.))
3:0 v. o .: Soklsta — Lech (Jelonki) 0:3

v. o.; Ubezplaczenlowlac — Legionowo
0:1 v. o.

.4, w mocni towarzyskim Warszawianka

nemu z bardzrej masowych sportów
w Polsce, wielką i nie do naprawienia
w ciągu wielu lat, krzywdę.

Nad koszykówką żeńską przychodzi
tylko ręce załamać — katastrofalne

wynikł naszych kobiet w spotkaniach
z klubową drużyną M. A . I., ai naz-

byt wymownie świadczą o beznadziej
nej sytuacji na tym odcinku. W tym

wypadku nie wystarczy jui zastana-

wianie się nad sposobami szkolenia,
trzeba bowiem stwierdzić, ie zło się-
ga głębiej.

Koszykówka jakoś nie chwyta u nas

kobiet. Nieliczne drużyny, jakie ist-

nieją w Warszawie, Łodzi, czy Kra-

kowie — to właściwie iedyna baza,
na której opiera się nasza reprezen-

tacja państwowa Sytuację może ura-

tować jedynie zdrowa i silna propa-

ganda tego sportu wśród kobiet.

Może najdłużej warto się zatrzy-
mać nad koszykówką męską. A ło z

dwóch powodów! po pierwsze War-

szawą reprezentowali prawie sami ju-
niorzy, po drugie najlepszy wynik z

reprezentacją ZSRR osiągnęły stare

wygi z ZZK Poznań. Oba momenty
o tyle zasługują na podkreślenie, ie

znajdtijemy W nich wreszcie coś pozy-

tywnego Bo aczkolwiek młodzi war-

szykówki, to źródła tych powodzeń
naleiy szukać jedynie w ciężkim, sy-

stematycznym treningu, w ciągłych
ćwiczeniach, w niejednokrotnych wy-

rzeczeniach się, a ponadto w nieusta-

nia gry własnej i zetpoło.
Teoria ta ixH ject ai nazbyt zna-

na w sporcie wyczynowym, łeby aię
nad nią rozwodzić, ale tei i zbyt lek-

ceważona w większości klubów n na*.

Zaszczepienie jej w sekcje i kluby
jest podstawowym i zasadniczym obo-

wiązkiem wszystkich tych, którzy w

taj lub innej formie, pracują sad pol-
ską piłką ręczną.

Szombierek i Skry
GDYNIA, (Tel. wł) 1.11 .

— Fanta- • zdopingowanej utratą gola
styczne pogłoski, kursujące od paru Wyrównanie pada dosyć

pokonała B klasowy zespół Wilanowa J:1 , ,

13*). W przedmeczu wygrał Wilanów 10:0 szawiacy wysoko przegrali, to jednak
(4:0). swoją ofensywną postawą, stosunko-

wo dużym zaawansowaniem technicz-
nym, zasłużyli na uznanie.

Jest to tym bardziej pocieszającym
objawem, że skądinąd wiadomo, ii w

Warszawie pod okiem fachowych tre

nerów ćwiczy jeszcze około 150 mło-

Poliki Związek Atletyczny przygo-' dych chłopców, nie wiele ustępujących
to wał reprezentację na mecz Warsza- poziomem reprezentantom

W4 Sofia, który odbędzie się w Występ Poznania w Hali Ludowej

stolicy Bułgarii w dniu 14 listopada-; we Wrocławiu był najbardziej uda-

Zapaśnicy Warszawy
/€VCf«F

cfo BtułgarH

dni na temat spotkania Lechia — Skra

i związanych bezpośrednio z tym lo-

sów zespołu częstochowskiego
Szombierek, znalazły najlepszą odpo-
wiedź w wysokim zwyc~*ęatwie Lechii

6:1 (3:1). Gdańszczanie nie obciążyli
swego sumienia aportowego grzechem
„podłożenia się" i mimo rozsiewanych
przez pewne sfery plotek o przeku-
pieniu graczy itp., zagrali tak, jak mo-

gli najlepiej.

Drużyna Skry ma swe silne punk-
ty w trójce defensywnej, niezła jest
pomoc, ale zupełnie słaby jest atak —

operujący ograniczonymi frodkami

technicznymi i taktycznymi. Często-
chowianie wystartowali z wielkim ani

muszem, ale z biegiem^ rozwijania się
akcji — improwizacja zaczęła się za

łamywać. Pierwszy impet.pozwolił czę

stochowianom na zdobycie bramki,
ale od tego momentu boisko opano-

wali gospodarze, nie wypuszczając
inicjatywy ze swych rąk i spychając
Częstochowę do defensywy. Było pa-

rę sytuacji, w których Skra. mogła
zmniejszyć róinieę bramek, ale po-

dobne możliwości miała i Lechia.

Lechia najsilniejsze punkty miała w

skrajnych pomocnikach: Kokocie I

wzrasta.

szybko.
Kokot I strzela wolnego, a Rogocz
ściąga piłkę na korpus i z półwoleja
strzela w 23 miń. n:e do obrony. W

3 min. później Kupcewicz przytomnie
wykorzystuje podanie Kokota II gło-
wą .z pozycji klęczącej kieruje piłkę
do siatki Skry Najładniejszą bramką
dn!a uzyskuje w 41 min Kokot I z

rzutu wolnego, strzelonego z odległo-
ści 30 m.

W drugie? połowie przewaga goepoi
darzy wzrasta. W 52 min. Rogocz idzie

na przebój, ale zostaje afaulowany
na polu karnym. „Jedenestkę" egzek-
wuje Pokorski, podwyższając wynik
na 4:1. Jeszcze dwukrotnie silnie

strzały Rogocza stają się łupem Bo-

rowieckiego. M
:

mo dobrej obrony nie

może on jednak, przeszkodzić w zdo-

bycia dalszych bramek przez Lechię.
W 78 min. Skowroński strzela w gór-
ny lewy róg, a wynik ustala w 87 min.

Kokot II. Widzów ponad 6.000. Sędzio
wał dobrze p. Stępień — Łódź.

Lechia: — Pokorski, Nowakowski,
2ytnśak, Nierychło, Kamzela, Kokot I,
Kupcewicz, Skowroński, Rogocz, Goź-

dzik, Kokot II.

Skras — Borowiecki, Serdak, Bu-

i Nierychle, oraz w prawym łącznikn bei. Łyszczarz I, Orłowski, Łyszczarz

N ^fv^ 1 ^ ? .s" 1 ' °jg

N010oupioesony napastnik Gierwatowski bije główkę w brmiM ŁK3+.

StcaunyMd jednak byl tym rasem naiosterimku i za swą udaną peradę scorai
jfcfrJtoniln.nl*

Wyjeżdżają od wagi muazej: Rokita,
Tobola, Kauch, Świętosławiu, Gołacz,
Radoń, Bajorek, Szajewski. Ponieważ

reprezentacja stoczy jeszcze dwa me-

ese aa terenie Bułgarii, wyznaczono,

jako rezerwowego
— Gryta.

Wyjazd nastąpi 10 listopada. Z ra-

mienia PZA kierować ekipą będą: pre

zea PZA — Wacław Ziółkowski, tre-

ner ł kapitan związkowy ,

— Piotr

Ssezeblewskl, oraz delegat Głóv/nego
Urzędu Kultury Fizycznej — Euge-
MMCMnhV

nym ze wszystkich jakie oglądaliśmy.
Niesłychana ambicja starych „repów",
dobrze opanowanie techniki, mądre
rozwiązanie taktyczne gry, sprawiły,
łe ci zawodnicy, którzy mają już za

sobą ponad 15 lat startów, osiągnęli
bardzo dobry wynik, w nadzwyczaj
emocjonującym spotkaniu, z bezkonku

rencyjną w Europie drużyną. Sukces

tego spotkania tkwi jeszcze w jednym
i to zasadniczej wagi fakcie. Fakcie,
który potwierdza słuszność podeiicia
jin tpocitt w ZSRR* który włowadoU

Goździku — będącym właściwym kie

rcwnJkem napadu.
Pierwszy kwadrans przynosi grę

nieciekawą. Dopiero pierwsza bramka

zdobyta przez ambitnie grających czę

stochowian w 16 min. wprowadza uroz

maicenic. Strzelcem honorowej (jak się
później okazało) bramki jeet Baraniak.

Od tego momentu saciak Lechii

Rewanżowe spotkanie aapa śnieze

Polska — Czechosłowacja odbędaie
się w Pradze czeskiej w dniu i gru-

dni» br. Polski . Związek Atletyczny
zakontraktował poza tym dwa mecze

towarzyskie, a mianowicie: w dniu 3

grudnia w Taborze z~ reprezentacją
Czech południowych, oraz w dam S

grudnia z reprezentacją Moraw w

Prostejowłe.

Drużynowy mistrz Połikl — Siła

(Mysłowice) wyjeżdża 25 listopada? do

Zyliny (Czechosłowacja) w następują-
cym składzie:. Asenkowicz, Waluś, To

boła, Jasiński, Wieczorek, Gołacz, Ba-

jorek» Urgara. KlepOwuAcyi pe». Sta-

cłtoi 1 Mooek

II, Jędrzejewski, Seifried, Bulski, Ba-

raniak, Purgal.

MISTRZOSTWA

AKADEMICKIE ŚWIATA

Najbliższe Mistrzostwa Akademi-

ckie Świata mają być zorganizowane
w sierpniu w Budapeszcie. Jeśli cho-

dsi o sporty zimowe — to organizacji
podjęła s

:

ę Czechosłowacja. Zawody
odbędą się w lutym 1949 r.

MURZYN MISTRZEM ŚWIATA

W PIÓRKOWEJ

NE\T JORK. (Obsł. wł.) — S24etni

murzyn Sandy Sadler «dobył tytuł mi-

strza świata wagi piórkowej, nokautując
w czwartej - randzie dotychczasowego mi-

strza Willy Pep. Jui w 3 rundzie Pep «*

lazł aię dwukrotnie na deskach do Mn

i tylko gong wyratował go prsed wyli.
ezeniem. W drugiej minucie 4*j randy
silny lewi sierp na szczękę powalił uata.

tMiak Papa na deatt
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Bilans jest niewątpliwie
Lekkoatletom polzzebny jesi trener

do rzutów i skoków
JEDYNE w swym rodzaju tournee polskich lekkoatletów po

kraju zeszło na drugi plan wobec doskonałych wyników ich

'uwarzyszy podróży — lekkoatletów radzieckich. O wyczynach mi-

iirzów ZSRR pisaliśmy we właściwym czasie, gdy na naszych sta-

dionach padały rekordy świata i ZSRR. Dziś po wyjeździe Dum-

badze, Andrejewy, Czudiny, Ozolina, Karakułowa 1 innych wracamy

na nasze podwórko.

Lekkoatletyczny karnawał rozpo-

czął się zbyt późno. Druga połowa
października w naszym klimacie nic

jest odpowiednia do organizowania
wielkich zawodów,

SZPRINTERZY NAJLEPSI
Bohaterami polskiego zespołu byli

szybkobiegacze. Tylko oni potrafili
nawiązać walkę. Sztafety 4X100 m

i szwedzka przynosiły spotkania bar-

dzo emocjonujące od pierwszego do

ostatniego metra. Biegi indywidual-
ne rozstrzygano na finiszu.

Kiszka w czasie 4-ch startów po-

twierdził, ża Jest najszybszym czło-

wiekiem w Polsce. Ma on jednak
krótlde nogi 1 puchnie. Na finiszu

długonodzy sprinterzy mogą dojść
ślgzaka i mija*. Jest to Jeszcze o ty-
la łatwiejsze, że Kiszka nie umie za-

kończyć bierni. Jak tę sztukę należy
robić, pokazał najszybszemu Polako-

wi mistrz Europy Karakułów w Za-

brzu. Rzut na taśmę to dla sprinte-
ra bardzo ważna rzecz i nauczenia

się jej nie można lekceważyć.

Puchnięcie Jest wadą prawie wszy-

stkich naszych biegaczy. W czasie

kilku pojedynków z trójką, najlep-
szych sprinterów ZSRR widzieliśmy
Po^-J*.- .- na czcle najcz-fciej na 60

m. ITa mccie zawsze było jednako-
wo. Cd połowy „setki" czy 200 m

wychodzili na front goście, dowodząc
znajomości tajników przetrzymywa-
nia kryzysów lub wzmacniania tem-

pa (Karakułów!).

WIELKA NIESPODZIANKA

Dwie największe niespodzianki
sprawili w zespole polskim cztery-

stometrowcy. Mach 1 Lipski są Już

dziś biegaczami na dobrym pozio-
mie. Wyższą, notę dajemy Lipskiemu,
który od dawna szykowany był przez

Gąssowskiego na 400 m. Od dawna

też zdradzał chęć do biegania 400 m,

na co nie pozwalał trener. Bo dobry
czterystometrowieo musi mieć prze-

de wszystkim dobry czas na setkę. I

Lipski męczył sprinty, dzięki cze-

mu uniknął losu Buhla (zapowiada
powrót do setki).

Siedlczanin zapowiadał w czasie

tournśe wycofanie się z lekkoatle-

tycznego życia i powrót do piłki noż

nej. Ale w ostatnim dniu po rewela-

cyjnym zwycięstwie z ust Lipskiego
padły słowa: „W przyszłym roku po-

każę, jak się biega. Wszystko i

wdzięczam Gąssowskiemu.
L'pski i Mach będą groźną parą,

która poniżej 60 sek. powinna scho-

dzić na 400 m regularnie.

LUBLIN MA GŁOS
Obok Korbana, o którym pisaliśmy

po zawodach warszawskich, wyróż-
nił Blę na 800 m Kuśmirek. Nie jest
on rewelacją, czy nieznanym ryce-

rzem. Zwracaliśmy nań uwagę już w

1946 r. na mistrzostwach Polski w

Krakowie. Od tego czasu lublinianin

trenował domowym systemem, star-

tując niezbyt często.

Kuśmirek biegnie miękko, ładnym
krokiem. Jest dość wytrzymały, o

czym świadczy regularność z jaką
biegał od Warszawy do Zabrza (n:"e
dosłownie). 4:13 — 1 .500 m w stoli-

cy, 2:00,4—800 m w Gdańsku, 2:00,5
— 800 m we Wrocławiu 1 2:03,2 —

800 w Zabrzu (tu było bodajże naj-
lepiej, ale warunki biegu fatalne).—
Porażka z Molendą we Wrocławiu

nie obniża wartości Kuśmirka. Szty-
wny Molenda muąi • dużo trenować,
żeby dobrze biegać.

O długodystansowcach szkoda pi-
sać. Można zacytować tylko jedno
zdanie: ,,Nie spodziewałem się, że

tak dobrze pobiegnę (czas był znacz-

nie gorszy niż 16 minut!).

REKORDOWY WABIK

Łomowskiego „napuszczano" na

zaatakowanie rekordu Polski. Nieste

ty gdańszczanin ani myślał o tym.—
Brak konkurencji, zimno, przesyt
(Łomowski wiele razy szykował się

na przekroczenie 16 m), spowodowa-
ły w rezultacie rzuty w granicach
15,30. Więcej Łomowski rzucić nie

mógł, choć działacze mówili o rekor-

dzie bardzo dużo, sądząc, że podnte
sie to atrakcyjność zawodów.

Wielka szkoda, że wśród polskich
lekkoatletów zabrakło Masłowskiego,
Mistrz Polski w rzucie młotem miał

doskonałą okazję do nauki i zmar-

nował Ją. >

KONKURENT ADAMCZYKA

Na czoło skoczków, dzięki wyniko-
wi uzyskanemu w Zabrzu, wysunął
się Adamczyk. Ale jego możliwości

,znamy i warto zająć się innymi. Mo-

rończyk 1 Małecki za ustanowienie

najlepszego po wojnie wyniku w tycz
ce 385 — zasługują na brawa. Ma-

łecki dodatkowo jednak i na burę.—
Powrót do stylu „grzbietowego" nie

wróży nic dobrego.

Najmłodszym wśród skoczków był
poznański junior Ohnsorge. Skakał

regularnie ok. 650 w dal. Młody chło-

pak ma dobrą opiekę (Karol Hoff-

man) 1 ambicję.
- W przyszłym roku muszę być

drugi po Adamczyku — powiedział.
Nie będzie to ~bvt łatwo, bo i Mi-

lewski, który w Wn—zawie skoczył
662, ma apetyt na 7 metrów.

PŁEĆ PIĘKNA
Na tle znakomitych wyników ra-

dzieckich zawodniczek nasze repre-

zentantki wypadły bardzo blado.

Najwyżej należy ocenić rezultat

Bregulanki w pchnięciu kulą. 12,55
jest wynikiem, który może wzbudzić

zazdrość w wielu krajach. Zazdrość

ta byłaby jeszcze większa, gdyby
wiedziano w jaki sposób rzuca Bre-

gulanka. Na podmokłym terenie w

Zabrzu wyszły na jaw wszystkie bra-

ki stylowe.

SZUKAJMY TRENERA

Oszczepniczki musnęły w Warsza-

wie granicę 40 m. Wypiki te przeszły
bez echa, bo Sinoracka i Stachowi-

dodatni
czówna rzucały z najlepszymi osz-

czepniczkami świata. .W Innych oko-

licsnośclacb Polki dostałyby M «we

rezultaty pochwałę. Niestety tylko
za suche cyfrowe wyniki. Bo techni-

ka jest fatalna. Obie nasze zawodni-

czki rzucają prawie z miejsca. Sta-

chowiczówna przybrała tak mocno

na wadze, że z trudem biega. Sino-

racka stara się znów biec tak szyb-
ko, że musi zatrzymać się, by nie

zapomnieć o wyrzuceniu oszczepu.—

Hamując się, miast rwiększać szyb-
kość w ostatniej fazie, rzuca cztery

metry przed linią graniczną rozbie-

gu 1 os2czep ląduje jeszcze na 87 m.

Przykłady Bregulanki, Stachowi-

czówny i Sinorackiej oraz skoczków

wskazują, że trenerzy-specjaliścl kon

kurencji technicznych mieliby u nas

piękne pole do popisu.

PECH TO NIE PŁOTEK
Jeszcze jedna zawodniczka zasłu-

guje na pochwałę. Jest nią Pesków-

na, którą pech pozbawił zwycięstwa
z Wiśniewską. Ambitna łodzianka

mogła osiągnąć na 80 m pł. 12,8 —

12,9. Byłby to jej najlepszy rekord

życiowy. Upadek tuż przed taśmą
spowodował utratę dorobku.

Reasumując — elita naszej lekko-

atletyki nie zawiodła naszych ocze-

kiwań. Walczyła ambitnie. To jest
jedna z najjaśniejszych stron w do-

robku naszej lekkoatletyki w ostat-

nich dwóch tygodniach.
Stefan Sieniarski

Wybieramy 10-ciu
sportowców polskich w r. 1948

Konkurs-plebiscyt „Przeglądu Sportowego"
ERMIN rozpoczęcia organizo-

T wanego przez „Przegląd Sport
towy" wielkiego konkursu-plebi-
scytu, celem wyłonienia 10-ciu
najlepszych sportowców polskich
W r: 1948 jest coraz bliższy. Wy-
boru tego dokonają nasi Czytelni-
cy. Plebiscyt rozpoczniemy, jak po

dawaliśmy, w poprzednim nume-

rze
— 14 listopada. W tym dniu

ukaże się w „Przeglądzie Sporto-
wym'- pierwszy konkursowy ku-
pon plebiscytowy. Kupony takie
zamieszczać będziemy do dnia
1 grudnia —

po czym przyo.ąpmiy
do obliczania wyników głosowania
tak, by rezultat mógł być ogłoszo-
ny zaraz po Nowym Roku.

Dokładny regulamin konkursu-
plebiscytu, który w skrócie już
podawaliśmy, zamieścimy w jed-
nym z numerów najbliższych

*

KONTYNUUJĄC przegląd walniej-

szych wydarzeń r. 1948, mogący nie

wątpliwie Czytelnikom pomóc w ocenie

osiągnięć naszych sportowców, a co za

tym idzie pomóc także w wyborze 10-cm

najlepszych sportowców w r. 194S przyj-
rzyjmy się, jakie z większych wydarzeń
mieliśmy w marcu.

Przeprowadzono okręgowe indywidnal
ne mistrzostwa w boksie. Rozpoczęła
bój piłkarska liga. Polska Ary grywa tr

szermierce s Czechosłowację 3:0. Z ko-

biet wyróżniły się Markowska i Nawroc-

ka; z mężczyzn: Nawrocki, Zaczyk, Kar

wieki i Sobik. Kwiecień. Piłkarze remi-

sują w Sofii z Bułgarię 1:1. Indywidual-
ne mistrzostwa Polski w boksie, tytuły
według wag zdobywają: Kasperczak,
Grzywocz, Antkiewicz, Rademacher, Chy
chla, Zagórski,' Szymura, Jaskóła. Pił-

karze wygrywa ją z reprezentacją CSR.

Sukces podobny osiąga reprezentacja Ślą
tka, zwyciężając reprezentację Pragi
2:1. Kolarz Wiśniewski triumfuje w błe

gu na 100 km w Warszawie. 1 maja rwa-

poczyna *ię wyścig kolarski W—P—W .

Przypomnijcie sobie przebieg tej gigan-
tycznej walki naszych kolarzy. I nasse

niewątpliwe sukcesy. Na trasie Praga —

Warszawa zespołowo zdobyliśmy 1-sae

miejsce. W ostatnim etapie pierwszy na

stadion W. P . wpadł Wrzesiński. Podo-

bnie drużynowo wygraliśmy bieg na tra

sie Warszawa — Praga. W boksie cepra*

zentacja Gwardii wygrywa c jugoale-
wiańskim Miliejonerem 11:5. Antkiewlca

i Szymura demolują przeciwników. Pił-

karze Zw. Zaw. przegrywają we Francji
z Jugosławią 3:5 i z Węgrami 0:2; bok-

serzy Zw. Zaw. również we Francji od-

noszą szereg sukcesów. Tenisiści nasi

przegrywają w Bukareszcie a Rumunią
0:7. W szczypiorniaku przegrywamy ze

Szwecją 4:19. Adamczyk i Łomowski

zdobywają minima olimpijskie.
Dalszy przebieg ważniejszych wyda-

rzeń podamy w jednym e numerów na-

stępnych.

aluslrofa we Wrocławiu
-ciohoiści skompromitowali naszą !ekk©sS!tiykę

Wiele izumu powstało dookoła próby
pobicia rekordu Polikt na 30 km. Niesta-

ły, z wlaiklej chmury, Jak mówi przysło-
wie, mały deszcz i z próby wyszły „nici".
Osiński, który miał atakować rekord Pol-

ski, nie sławił tlę w Zabrzu.

Zawód, Jaki (prawił mistrz Polski licz-

nym zwolennikom „ królowe] sportów"
wymaga naświetlenia. Najbardziej jaskra-
we światło rzuca na tę sprawą list. Jaki

otrzymaliśmy ód Osińskiego. Cytujemy s

niego kilka zdań.

z Pogoni w Grodzisku
Zarząd WOZPN po wysłuchaniu j 1. Rozwiązać z wykluczeniem z WO

sprawozdania komisji wydelegowanej ZPN sekcję piłki nożnej GKS Pogoń
dla przeprowadzenia dochodzeń, w z wnioskiem o rozwiązanie klubu

sprawie awantur w Grodzisku, oraz przez Główny Urząd Kultury Fizycz-
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem • nej. 2. Zamknąć boisko Pogoni do

delegata WG i D-Kobusa i protokó-
łem sędziego zawodów, postanowił
przychylić się do wniosków Wydziału
Gier i Dyscypliny i:

nad Brdą
-fc Na torze żużlowym rozegrano Jako

ostatnie w bieżącym sezonie, wyścigi mo-

tocyklowa o mistrzostwo II Ligi z udzia-
łem poznańskiej lechii i miejscowej Polo-
nii. Katowicka Pogoń, z nieznanych orga-

nizatorom przyczyn nie stanęła na star-

cie. Kierowcy Lechii za wyjątkiem Bukow-

skiego, odbiegali poważnie od poziomu
miejscowych, przez co spotkanie straciło
na atrakcyjności. Polonia zwyciężyła pew-

nie, zdobywając na możliwych 27 punk-
tów — 2« i zakwalifikowała się tym zwy-

cięstwem w szeregi pierwszej ligi, jako
drugi reprezentant Pomorza po grudziądz-
kiej „Olimpii". Najlepszy czai dnia na

4 okrążeniach toru uzyskał Buda z Polonii
na Vellocette — 1:58,8 . Ogółem rozegrano

9 biegów w konkurencji, w których Buda
I Tomaszewski zwyciężyli po S razy, Sub-
kowski 2 razy. Jedyne zwycięstwo dla Le-
chii zdobył w drugim biegu Bukowski. Na
zakończenie rozegrany został bieg zwycięz
ców z wyrównaniem o nagrodę 3.000 zło-

tych, w którym zwyciężył Szczurowski z Po
lonll na DKW 125 ccm.

Pomorski OZLA, proponuje na zakoń-
czenie sezonu zorganizowanie biegów na

przełaj dla kobiet na dystansie 1.200 m I

mężczyzn na 3.000 m w niedzielę dnia 7-go i

listopada.
W dniu 7 listopada rozetjrany zosta-

nie w Szczecinie ffilodzyokręgowy mecz

bokserski Pomorza z Szczecinem, na który
Okręg pomorski wyznaczył następującą
ósemkę, od wagi muszej: llcau, Kruża, Tra-

wlńskl, Piotrowski, Paliński, Cebulak, Stoc-
fci t Zmor2yflskt. (JeSII chodzi o Cebulaka,
¥b Mewątpttwłe startować nie będzie Przyp

Wlf.

gry w piłkę nożną, aż do odwołania.

3. Zawiesić Zarząd GKS Pogoń i kie-

rownictwo sekcji piłki nożnej, aż do

czasu ukończenia dochodzenia. 4. Uka

rać zawodników:

a) Stawickiego Witolda i Soporka
Zygmunta dożywotnią dyskwalifikacją
z wnioskiem do GUKF-u o rozciągnię
cie kary na wszystkie gałęzie sportu,
b) Jana Wagielnickiego, Leona Dolec-

kiego, Romana Dąbrowskiego, Tadeu-

sza Gawińskiego i WładysŁawa Sopor
ka 3-letnią dyskwalifikacją, c) Syl-
westra Majewskiego 2-letnią dyskwa-
lifikacją z zastrzeżeniem dalszego do-

chodzenia w sprawie pobicia sędziego,
oraz pozbawieniem dożywotnio piasto
wania godności kapitana.

Wobec nie stwierdzenia winy unie-

winnić zawodników: Jana Pędziorka,
Eugeniusza Wysockiego, Ryszarda Szte

chaja, Stefana Kozłowskiego.

Wszystkie uchwały zapadły jedno-
myślnie. O powyższych decyzjach Za-

rząd WOZPN zawiadomił PZPN i

GUKF.

Warszawski Okręgowy Związek Pił

ki Nożnej zwrócił się do Wojewódz-
kiego Urzędu Kultury Fizycznej o za-

| bezpieczenie majątku GKS Pogoń na

poczet kosztów leczenia i zwTotu utra

conych zarobków przez sędziego.

Da dalszego przeprowadzania do-

chodzeń Zarząd WOZPN upoważnił
komisję w składic: Szypulski, Jeliń-

ski, Pniewski, Rutowicz. W pracach
komisji weźmie również udział delegat
iWUKF-n Gneohociński.

„W sobotę, 23 października, by-
łem w Warszaicis w PZLA, gdyż
wyczytałem wzmiankę o projekto-
wanym biegu (atak na rekord —

przyp. Red.) to prasie, W PZLA

oświadczono mi, że żadnego takie-

go biegu nie będzie, gdyż PZLA

dba o dobro sicych zaioodników i

nigdy nie dopuici do tego, abym
w przeciągu jednego miesiąca brał

udział w dwóch tak ciężkich bie-

gach (pierwszy — to maraton —

przyp. Red.).. .

-.We wtorek wieczór, tj. dnia 26

października dostaję depeszę z Ka-

towic, żebym stawił się na środę na

godz. 13-tą w Katowicach. Nawet

gdybym miał samochód to też bym
nie zdążył, a co mówić o pociągu."
Napisanie Hitu tłumaczy Osiński nastę-

pującymi słowami: „łeby nie pomyślane,
że stchórzyłem" .

We Wrocławiu rozmawialiśmy i Jednym
z członków zariędu PZLA na temat pró-
by pobicia rekordu Polski. Powiedział on:

— Osiński łądał, abyśmy go wyilall do

Koszyc. Było to niemożliwe ze względu
na formalności. Postanowiono więc dać
mistrzowi maratonu okazję do wykazania
fermy I wytszości nad Głutzczem, do któ-

rego naleiy rekord Polrkl na 30 km.
No I kemu tu teraz wierzyćf

IEMNĄ plamą, dyskredytującą te

goroczny dorobek naszej lekko-

atletyki, stał się 10-bój o mistrzo-

stwo Polski. Impreza ta odbyła się na

tak katastrofalnie niskim poziomie, że

w historii naszej lekkoatletyki trud-

no będzie znaleźć równie kompromi-
tujący wyczyn.

Nie jest specjalnie ważny moment,
że mistrzostwo zdobyto, osiągając b.

słaby wynik. Nie możemy przecież
mieć pretensji do Nowaka, że dając
ze siebie wszystko, zebrał tylko
5.269 pkt. O wiele ważniejsze jest, że

w walce o miano najwszechstronniej-
szego lekkoatlety w Polsce birało u-

dział zaledwie trzech zawodników.

Jest to akurat tylu, ilu reprezentowa
ło Polskę w tegorocznych Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie w tej samej
konkurencji. Zdaje się, że to prze-

ciwstawienie najlepiej świadczy o ab

surdalnej sytuacji.

Prawdą jest, że gdyby Gierutto nie

wycofał się ż czynnego życia sporto-

wego, Adamczyk nie skakał o tyczce
w Warszawie, a Kuźmicki zjawił się
we Wrocławiu, ostatni 10-bój mógł
się stać wcale ciekawą imprezą. Wy-
nik mistrza Polski mógłby wtedy
pójść w świat i nie mielibyśmy potrze

by oblewać się rumieńcem wstydu.

Ale wolno przecież nie walczyć na

boisku aż do śmierci, wolno zostać

się w domu, jeśli są ku temu ważne

przyczyny, wolno być kontuzjowanym
i nie startować, słuchając lekarza.

Niestety wypadki Adamczyka i Kuź-

mickiego nie są tak jasne, żeby ab-

sencję ich we Wrocławiu uważać za

usprawiedliwioną.

Indywidualne mistrzostwa Polski w

ping-pongu odbędą «lę w Lublinie w dru-

giej połowie stycznia. W tym samym tar-

mlnle rozegrane zostaną po raz pierwszy
drużynowe mistrzostwa Polski zespołów
żeńskich.

Brawo D. Slqsk
543.398 Szlakami Zwycięstw

I

Według dotychczasowych danych cy-

fra startujących w marszach „Szlakami
Zwycięstw" znacznie przekroczyła Jużl

cyfrę pół miliona.

W poszczególnych województwach
startowało:

Dolny Śląsk — 75.465

Łódź — 54.050

Śląsk-Dąbrowa — 79.840

Poznań — 51.454

Rzeszów — 45.600

Warszawa — 44,945
Kraków — 44.010

Pomorze — 30.778

Szczecin — 24.975

Kielce — 21340

Lublin — 22 683

Gdańsk — 16.500

Białystok — 14.980

Olsztyn — 13.478

W stosunku do ilości mieszkańców w

klasyfikacji województw I-sze miejsce
zajmuje województwo Dolno-Sląekie, wy

kazujgee się 3,38% startującej ludności.

Na drugim miejscu znajduje się woje-
wództwo Rzeszowskie, na III- cim woj.
Śląsko-Dębrowskie, na IV-tym Łódzkie,
na VI-tym Pomorskie itd.

W klasyfikacji miast wojewódzkich
I-sze miejsce zajmuje Wrocław. W ogól'
nych obliczeniach zajść mogą jeszcze ps-

wne zmiany, gdyż protokóły nadsyłane
z gmin i miast poddawane są ścisłej kon

troli.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi
w polowie listopada br.

Rasem 543.398

WA1NC ZEMANII PZPR
Walne zebranie Poliklego Związku Pliki

Ręcznej odbędzie się w Krakowie w dniu
21 listopada. Delegatami WOZPR będą:
Maciejko, Kowalewski l Mieszczanek. Jed-

nym z punktów obrad ma być projekt
przeniesienia iledzlby Związku do War-

szawy.

Obaj byli do mistrzostw w 10-boju
zgłoszeni i zgłoszenie to obowi ązy

wało. Kuźmicki, zgłaszając się, wie-

dział chyba, że ma posadę, której
nie będzie mógł dla zaspokojenia
swych sportowych ambicji opuścić.
Po cóż więc się zgłaszał?

Druga wersja co do Kuźmickiego
brzmi inaczej. Łodzianin nie miał chę
ci, czy też nie mógł startować w

Gdańsku. I teraz mówi się w Łodzi,
że P. Z. L. A, zrezygnował z usług
Kuźmickiego i-we Wrocławiu. '

Nie chcemy rozwiązywać zagadki?
Chcemy jednak zwrócić uwagę, że

jeśli można starać się o zwolnienie

pracy, "gdy następuje wyjazd w roli

reprezentanta Polski (Londyn i Buka

reszt), to należy to zrobić i w momen

cie, gdy idzie o start w mistrzost-

wach Polski. Bo to jest też impreza,
której nie należy lekceważyć.

Adamczyk uparł się w Warszawie,
że będzie startował w skoku o tyczce
i odniósł kontuzję.- Mógł ją odnieść

także i przy skoku w dal czy biegu
przez płotki, mógł nawet wywrócić
się i na równej drodze. To nie jest
ważne. Ale Adamczyk startował tam,

gazie się jemu spodobało. To jest
ważniejsze! Czyżby P. Z. L . A . znaj-
dował się pod urokiem nazwisk i da-

wał się hypnotyzować zawodnikom...

Wyobraźmy sobie taką sytuację, że

od zawodnika zależy wygranie meczu

międzypaństwowego. I gdy wszyscy

spodziewają się cudu, ten zawodnik

robi go, ale w innej formie. Oświad-

cza np., że nie będzie pebał kulą, bo

ma chęć przebiec 5 km, albo wziąć
udział w sztafecie przeciw asowi —

specjaliście od biegó.w .

Kaprysy Adamczyka pozbawiły nas

emocji, jaką byłaby jego walka z

Kuźniecowem i Wołkowem, bo z pew

nością startowaliby oni we Wrocła-

wiu, gdyby mieli z kim walczyć. Za-

strzegamy, że nie domagamy się jego
dyskwalifikacji, nagany, cży czegoś
podobnego. Chcielibyśmy tylko, by w

wypadkach podobnych zdobyto się na

spokojną perswazję, czym wiele mo-

żna osiągnąć.
Co jeszcze można powiedzieć o mi-

strzowskim 10-boju? Chyba to, że

należy wykorzystać jego doświadcze-

nia i unikąć w przyszłości kompromi
tacji. Można to osiągnąć przez wpro-

wadzenie obowiązku zgłoszenia przez

każdy okręg, chociaż dwu zawodni-

ków. Wtedy znajdziemy chyba kilku

zdolnych ludzi, których start zapew-
ni nam imprezę na wysokim poziomie,
chociażby nie brali w niej udziału

nawet Adamczyk 1 Kufmlckl.

P. S. Przed kilku tygodniami
zwrócił się do naa listownie mło-

dzian ze Świnoujścia z pytaniem,
czy warto uprawiać 10-bój, mając
lfit 18, 190 cm wzrostu i 85 kg wa-

gi. Obecne wyniki kandydata na

przyszłego mistrza są 12,0 — 100

m,55 —400m,17,6 —110mpl.,
165—wzwyż,580—wdal,33m
— dysk, 31 —

oszczep,

„Władek ze Świnoujścia" pro-

szony jeat o podanie- bliższego a-

dreau, bo po wrocławskim 10-boju

istnieje możliwość, że da się za-

interesować zdolnymi zawodnika-

mi szersze koła, wśród których nie

będzie brak i najlepszych nauczy-

cieli lekkoatletyki

AZS mistrzem
Wurszuwwy
u/ siailc&wwcG

Choć rozgrywki o mistrzostwo klasy A

okręgu warszawskiego' w piłće statkowoj
trwać będą jeszcze do & listopada br.,
a już niedzielne spotkanie drużyn mę-
skich AZS — SKS wyłoniła mistrza.

Jest nim zespól AZS-u, który w rewan-

żowym meczu pokonał po ciężkiej walce

Spółdzielców 2:1 i prowadzi obecnie w

tabeli bez straty punktu. Poza SKS-em

akademicy nie mają już groźnych przeciw-
ników.

Wyniki ostatnich spotkań: SKS — YMCA

2:0, AZS — Skra 2:0, SKS — legia 2:0,
Skra — Marymont 1:2, SKS — AZS 1:2,

Marymont — YMCA 1:2, AZS — legia 2:0.

TABEIA

1) AZS 7:0 14: 2

2) SKS 4:2 10: 4

3) YMCA 4:2 <:i

4) Marymont 2:4 6:9
5) Legia 1:5 3:10

i) Skra '

0:5 1:10

Sytuacja w rozgrywkach mistrzowskich
w siatkówce żeńskiej- jeszcze nie jest
wyjaśniona. Trzeba czekać na powtórne
spotkanie SKS-u z AZS-em. Zresztą nie

należy spodziewać się tak zaciętej walki,
jak między drużynami męskimi tych klu-

bów, gdyż w finałowych meczach o mi-

strzostwo Polski mogą/ grać dwie druży-
ny warszawskie (mistrz i vicemistrz).

Niedzielne mecze daty wyniki:
SKS — Marymont 2:0, AZS — Drukarz 2:0.

TABEIA

1) SKS 5:0 10:0

2) AZS 4:1 8:2

3) Marymont 3:2 6:4

Rywal 1:3 2:6

5) Iskra 0:3 0:6

6) Drukarz 0:4 0:8

DZIECI BLANKERS-KOEN

PRZESZKODA W AUSTRALIJSKIM

TOURN&E

AMSTERDAM. (Obsł. wł.) — Blan-

kers-Koen ma kłopoty. Australijski
Związek Lekkoatletyczny zaproponował
czterokrotnej mistrzyni Olimpijskiej sze

reg startów i zgodził się na opłacenie
kosztów podróży i pobytu dla niej i jej
małżonka.

Holenderka nie moie jednak pozosta-
wić swych dwojga dzieci. Tournće po

Australii trwałoby zbyt długo. Zapropo-
nowała zatem Australijczykom pokrycie
kosztów podróży i pobytu równieł dla

swych pociech.

Australijczycy jednak mają stary prze-

pis amerykański, który mówi, ie można

płacić sa koszty podróży i wydatki tre-

nerowi (w danym wypadku mężowi Blan

kers-Koen) oraz zawodnikowi, ale nigdy
dzieciom, ponieważ w takim wypadku
rodzina zawodnika korzystałaby mate-

rialnie ze sportu.

Oczywiście przepis „ten formułowano

w okresie, gdy nikomu nie śniło się je-
szcze, że zawodniczka może mieć 2 dzie-

ci, a mimo to zdobywa medale olimpij-
skie. Nie ma jednak rady i wydaje się,
że mama Blankers-Koen pozostanie w

domu i nie zobaczy Australii.
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W NIEDZIELĘ na meczu Polo-

nia — Legia zaszedł tragicz-
ny wypadek.

Zagórski uległ złamaniu szczęki i

to w czterech miejscach. Jak twier-

dzi zawodnik Polonii, wypadek na-

stąpił na skutek uderzenia głową.
Niestety wypadki na ringu m u iuts

coraz częstsze; coraz więcej bokse-

rów wędruje do szpitali. Stan taki

zaczyna być wielce niepokoj.icv , nr.,

leży szukać przyczyn zła, aby je jak
najprędzej wyeliminować.

Wydaje się nam słuszne, aby wszy-

stkie poważne wypadki na ringu zna- 5

lazły swój oddźwięk na specjalnych
posU.dzeniach PZB, na których win-

ni być zbadani świadkowie wypad-
ku, lekarz, sędzia ringowy i sekun-

danci. N.deży omówić i usltdić oko-

liczności i przyczyny kontuzji. 3

Jesteśmy zdania, że kluby wypu- g

szczają na ring zbyt surowych zawo- I

dników, którzy walczą nieczysto i po- I

wodują wypadki. Również uważamy, I

ie sędziowie ringowi ciągle zbyt po

błażlwie traktują ciosy zadawane nie j

prawidłowo, jak otwartą rękawicą, j

tlapięstkiem itp. |
Nadto wypada zuntanowić się, czy nie

nrleżałoby przyrnu.ioivo wprowadzić f

dla zawodników ochronę szczęki. Za

granicą rzadko kiedy widzi się, aby
bokser ivszeil na ring, nie mając le-

go rodzaju zabezpieczenia, (gr)

"NA ECZ bokserski o drużynowe mistrzo
stw ° s,oli

cy między Gwardią I Bu-

dowlanymi rozpoczął ,ię z 22 minutowym
opóźnieniem. Okazało się później, i a

przez ten czas targowano się, czy w

ogolę mecz ten może się odbyć, gdyż
zauważono, iż na deskach ringu brakło

przepisowej maty.

Gospodarze spotkania zapomnieli o tak

ważnym szczególe i w rezultacie każdy
upadek na deski groził ciężkim rozbi-
ciem.

W takich warunkach sędzia ringowy oka-

zał zrozumiałą ostrożność. Naraził się
wprawdzie na gwizdy publiczności, kiedy
przerwał w || r. walkę Kossowskiego z

Wilczkiem i przyznał temu ostatniemu

zwycięstwo przez t. k. o„ a tym samym

dal ogólne zwycięstwo Gwardii, ale po-

stąpił Jak należało.

Kossowski tydzień temu przegrał po

ciężkim ciosie Zagórskiego. W sobotę sta-

nął naprzeciw innego ,,bombardiera" —

Wilczka I w II r. po prawym sierpie od-

poczywa! w rogu do 8-miu. Podjął wpraw-

dzie walkę jednak widać było, ża był
groggy. Kossowski zainkasował Jeszcze

kilka groźnych bomb I sędzia Kupfer-
sztejn odesłał go do rogu chcąc uniknąć
groźnych konsekwencji. Drabkowskl wal-

czył w ciężkiej z Archadzkim i przez pół-
torej rundy trzymał się zupełnie dobrzo.

Jednak w pewnym momencie Archadzki

tralil celnio w szczękę i w dodatku

pchnął Drabkowsklego na deski. Zawod-

nik Budowlanych padając potłukł się bo-

leśnie w ramię. Podniósł się wprawdzie,
ais nie mógł daisj walczyć.

Nie trzeba się też dziwić, ża Kołacz w

P'ółciężkiej poddał się Kolczyńskiemu już
po kilku clo:ech.

W muszej Palora (G) wygrał z Makow-

skim (B). Wydaja się nam, ża w walce

taj powinien zapaść wynik remisowy.

o matę na meczu

wygrywa z Budowlanymi 10:6
Patora był wprawdzie stroną agresywną,

ale Makowski ulokował dużo szybkich cio-

sów w korpus I dobrze się krył.

W koguciej Szadkowski (G) przegrał z

Tyczyńskim (B). O Tyczyńskim mówiono w

kuluarach, ie jest w formie olimpijskiej.
Na ringu, jednak okazało się, że wieści

te są daleki» od rzeczywistości. Tyczyń-
ski został przestawiony stylowo, walczy
i większym spokojem niż poprzednio, ala

ciosy jego są wciąż zbyt szerokie, a kry-
cia pozostawia wiele do życzenia. Szablo-

nowy Szadkowski, którego najlepszą bro-

nią jest kontra z prawej potrafił zasko-

czyć nią Tyczyńskiego zbyt włela razy.

W Ml r. Szadkowski odpoczywał na de-

skach do 8-miu po krótkim prawym Ty-
czyńskiego, ale pod koniec walki trałił

go z kontry I rzucił na chwilę na kolana.

Walkę wygrał Tyczyński zasłużenia, ale

nie wysoko.

W piórkowej Sobkowiak (©) przegrał
z Tyralą (B), po walca stojącej na bar-

dzo słabym poziomie, pełnej klinczów i

trzymania. Sobkowiak otrzymał w tym

spotkaniu Z napomnienia i przegrał wy-

rafnie,
W lekkiej Komuda (G) oddał punkty

w. o., mając na wadze 10 gramów ponad
limit.

W pólirednlej Tomczyńskl (G) łatwo

wypunktował młodego h ambitnego Ko-

walczyka (B). ł

W średniej Wilczek (G) wygrał przez t.

k. o . w II r z Kossowskim (B). Wilczek

zapowiada się na groźnego zawodnika,
bije Jednak zbyt szeroko, a przy tym ma

eklonność do ciosów poniżej pasa.

Kossowski wygrał nieznacznie I rundę,
w drugiej jednak zainkasował kilka sil-

nych cepów I sędzia przerwał walkę.
W półciężkiej Kolczyński (G) wygrał r

Kołaczem (B) przez poddanie się tego o-

statniego w I rundzie.

W ciężkiej Archadzki (G) wygrał w II

r. w Drabkowskim (B) przez poddanie się.
Mecz wygrała Gwardia 10:4 (Gw.).

rs

ZZK z Inowrocławiu wicemistrzem
BYDGOSZCZ, 1. 11 . (Tel. wł.) W

niedzielę rozstrzygnęły się ostatecz-

nie • losy mistrzostwa drużynowego
Pomorza w boksie. Tytuł mistrza na

rok 1948 zdobyli Zjednoczeni fcijr-c
-Brdę 11:5. Równocześnie ZZK Ino-

wrocław zdobył tytuł wicemistrza

bijąc Legię z Chełmża 11:5.

Wyniki spotkania Zjednoczeni —

Brda były/następujące (na pierw-
szym miejscu Brda)• •-

Musza: Brda zdobywa przez Jaro-

sławskiego punkty z powodu traku

przeciwnika. Kogucia; Mikulski prze-

grywa z Kowalewskim. Piórkowa:

Kosmider wygrywa przez dyskwali-

fikację Kruży (Zj). Kruża miał sil-

ną przewagę, jednak za niski cios

pozbawił go zwycięstwa. W lekkiej:
Piotrowski zremisował z Baranow-

skim.

Brzózka wygrywa z Kargierem
na meczu Włókniarz-Concordia 13:3

ŁÓDŹ, 1.11. (tel. wł.) — Spotkanie
pięściarskie o drużynowe mistrzostwo

okręgu łódzkiego między Włókniarzem

a Piotrkowską Concordią zakończyło się
zwycięstwem łodzian 13:3.

Z zainteresowaniem oczekiwano tu

na pojedynek w muszej Brzózka —

ring
ry", kióry na 7 spotkań zdobył 13

pkt. i stosunek walk 78:30. Na drw

ZABRZE. Bokssrzy huty Zabrze po- I Wyniki techniczne: (zawodnicy BB

konali o drużynowe mistrzostwo TS na pieirwszym miejscu): musza

„Baildon" (Katowice) 12:4. Szary wygrał z Majcherczyk^m, ko- gim miejscu znajduje się „Lechia" (My

Wyniki techniczne (Na pierwszym
! śucia Gontas

Przegrał przez k. o. w słowice) _
7 spotkań, 8 pkt. i st.

tn ejscu zawodnicy Baildonu): j Pierwsze i rundzie z Gusym, piórkowa waJk 58-54

W w. muszej Suszka-przegrał przez
1 F' iedert >k wypunktował Nowaka, lek- j

k, o. w 1 r. z Loreńczykiem, w ko- 1kaZ ^ munt
przegrał z Morysem, pół-

1 W grupie 2-e, na p.e^szym m-e,-

guciej Drozd przegrał z Karczemę mi ŚTednia Romaniuk poddał eię w dru- sou znalazła się n.eoczek.waa,* ósem

mo, że zawodnik „ZaW dwukret-' Spalkowi, średnia Stra- . ka Łuty „Zabrze która w tym roku

ftie znakował się na deskach, w piór
szewskl 2 Widemanem, zaawansowała do klasy A Huta.

kowej Borowczyk wypunktował Stolt P^Mka Dob ja-znokautował w dru- , . .Zabrze rozdała dotąd 7 meczów,

nego, w lekkiej Bieniks przegrał &e> rundzie Pykę, ciężka Waluś zno- «dobyła 12 pkt. , stos. walk 83:27.

przez k o. w 2-ej rundzie z P egzą,
kaulował w dr ^=i indzie Nitkę. | Na drugun miejscu znajduje się

! Po sobotnich i niedzielnych spotka; ..Zryw (Świętochłowice) — 5 spot-

nilach w grupie I-ej prowadzi „Bato- .|kań, 10 pkt,, wa% $9:11.,
w półsracjn Niędzela znokautowa-

ny został w 2-gim starciu przez Pal-

kę, w średniej Kapuśniak przegrał z

Samulickim, w półciężkiej Pawliczek

przegrał z Gallem, w ciężkiej Urba-

niak pokonał Hoferka na punkty.

CHORZÓW. W Chorzowie „Ba-

tory" pokonał mysłowicką „Lechię"
14:2. W meczu tym po raz pierwszy
po półrocznej przerwie wystąp'} w

barwach „Batorego" mistrz Śląska wa

gi średniej Nowara.

Wynki techniczne (na pierwszym
nrcfscu zrv/cdircy Batorego):

Kargier. Posunięcia strategiczne sprawi
ły, że Kargier „uciekając" przed Brzóz

ką znalazł się w w. koguciej i tuk nie-

fortunnie trafił, że właśnie i Brzózka w

pogoni widocznie za nim przeszedł do

tej samej kategorii. Po pierwszym w. o .

w muszej przyznającym zwycięstwo Roz

pierskiemu (Wł.) rozpoczął się pojedy-
nek w koguciej Brzózka

-

— Kargier.

W I-ej r. obaj zawodnicy starają się
walczyć ostrożnie. Szybko ponosi ich

jednak temperament, nie oszczędzają
więc ciosów. Częściej trafia lewą Kar-

gier. Runda dla Kargiera. W drugiej po

ozątkowo stroną atakującą jest łodzia-

nin. Brzózka przyjmuje jednak chętnie
wymianę ciosów z póldystansów i w ino

niencic gdy dochodzi do zwareia udaje
mu si^; wyjść z niego zwycięsko. Cios

Brzózki robi wrażenie na przeciwniku.
Od tego momentu inicjatywa całkowi-

cie przechodzi w . ręce piotrkowianina
Karpier wyraźnie słabnie. W trzeciej
bardziej świeży i szybszy Brzózka znaj.
dujący się jednak nie w reprezentacyj-
nej formie, usiłuje zdemolować swego

przeciwnika. Pod kenicc Kargiur v y-

nźnie słabnie fizycznie i runda kończy

się dla Brzózki, który wygrywa.

W piórkowej Stanikowski (W) wyr

grywa przez t. k . o .,: wskutek rozcięcia

NA WYBRZEŻU
GDYNIA, 1.11 (Tel. wł.) . W daiszym cią-

gu rozgrywek o mistrzostwo klasy A okrę-
gu w boksie Gedania pokonała wysoko
Lechię 15:1.

Drugie spotkanie rozegrały ze sobą ze-

społy Gwardii i Czynu 11:5. Mecz stał na

dobrym poziomi a I przyniósł parę cieka-

wych spotkań. Na pierwszy miejscu za-

W muszej Osiecki zremisował z Zawodnicy Gwardii: Mikolajczewski nieroz-

clorą, w koguciej Re'cliert zremisował: s,rz ygnął spotkania z Samulewskim. Gi-

z Breklerem II,' w piórkowej Bazar-

nik wypunktował Brzezińskiego, w

lekk
:

ej Bibrzycki zwyciężył B reki er a

I, w pćłśredn
!
ej Sznajder rcokonał Ma

ciejewskiego, w średniej Nowara zwy

ciężył Kozieła, w półciężkiej i cięż-

kiej „Batory" zdobył punkty w. o,

NOWY BYTOM. Mecz o m'strzo-

•two drużynowe śląskiej kl. A w bok

sie przyn
! ósł zwycięstwo hucie „Po-

kój" nad Slavią w stosunku 10:6. Wy
n'ld techniczne (na pierwszym miej-
•cu zawodnicy huty Pokój):

W muszej Góraweki pokonał Świer

czyka, w koguciej Skowronek prze-

greł przez k. o. w II-ej rundzie z

Majcherczykrem, w p"órkowej Rudnsr

wypunktował Gajdzi-ka, w lekkiej

Krawczyk zwyciężył Żitra, w pćłśred

n'"ej Kapica przegrał z Zoremlrkiem,
w średniej i półciężkiej walki nie od-

były się. Kr. szub a (HP) i Paterok (Sla

via) wygrali walkowerami z powodu
braku przeciwników. W ciężkiej Kise

wetter (HP) znokautował w pierwszej
«ekundzie walki Wyzgola (Slawia).

GLIWICE. Bokserzy gliw
:

ckiego
„Piasta" odnieśli zwycięstwo w me-

czu z ZZK (Tarnowskie Góry) 11:5.

Wyniki techniczne (zawcdn
:

cy Pia

sta na pierwszym miejscu): w musze)

Stypa przegrał przez t. k. o. w Il-e)
rundzie z Nichną, w koguciej „Piast"

zdobył punkty w. o ., w piórkowej Dy
szyński oddał punJ^y w. o . z powo-

du nadwagi. W walce towarzyskiej
przegrał na punkty ze Strusiem, w

lekkiej Stachurski zmusił do podda-
nia się w drugiej rundzie Hakubę, w

półśredniej Hrycak wygrał przez t-

k. o . w II rrndzie z Wasilewsk m,

v iredrrej Widitchu zrelaksował z

Kaczmarkiem, w półciężkiej Skwara

wygrał w. o., w ciężkiej Mieczyński
wygrał przez t. k. o, z Pietrzykiem.

BIELSKO. BBTS pokonał w Biel-

aku „SiMManowicsakt" w atoMioku

t.-T.

spodziewanie lecz zaslużsnia pokonał I lak zwyc;ęiy} dzięki doskonałym kon-

Słowika (S). W piórkowej Sieradzan tylko w

^

j f

dzięki lepszej końcówce wygrał z mło- | y = 10..0.3⁄4

gnał na skutek nadwagi dziesięć dkg od-

dal pjnkty walkowerem Paliwie. W spot-

kaniu towarzyskim Gignal wysoko wygrał
na punkty. Dobrą walkę stoczyli w wadze

piórkowej Gołyńtkl zo Stelanlaklem. Nie-

znaczna zwycięstwo na punkty odniósł

Gołyński. Antkiewicz wygrał wysoko na Nowokreowany mistrz COZB odbył
punkty z Łukaszem. łwaj^Ti znokautował j ostatnie spotkanie mistrzowskie z naj

groźniejszym swym rywalem — War-

dym Blachom (S). W lekkiej Czortek (R)
wygrsł z Janiszewskim (S). W póllrednte]
Waslak (R) po nieciekawej walce, wygrał
minimalnie z Kwaśniewskim (S). W śred-

niej, po najsłabszej walca dnia, Kruk (R)
wypunktował Pletrusiaka (S). W półcięż-
kiej Kotkowski (R) już w drugloj rundzie

zmusił do poddania się Zawi'kowskiogo
(S). W ciężkie) Sowiński (R) zdobył punk-
tyw.o. skutkiem braku przeciwnika.

NAJGROŹNIEJSZY RYWAL
POKONANY

CZĘSTOCHOWA, l.fl . (Tel. wł.) —

w pierwszym starciu Wojciechowskiego.
Kwiatkowski zmusił do poddania się po

dwóch starciach Janulowicza. Rudzki wy-

ciął w drugim starciu przez k. o. z No-

wakiem.

Tabela: 1) Gwardia S gier ? pkt. S8:22;

?!Gedania6—9 — <57:29; 3) Czyn 5 —

4 — 40:40; 4) Lechia 6 — 0 —11:85

POLONIA — LEGIA 10.6

NA meciu Polonia — Legia zaszedł po-

ważny wypadek, o klórym piszemy na

innyr.i miejscu. Mecz wygrała Polonia 10:4.

W mu:zeJ Owsisjew (i) pokonał Grossa.

Bokser Polonii prowadził, przez dwie run-

dy, lecz op>adł z sił w trzeciej. W ko-

guciej Kubowicz (L) zdobył punkty w. o.,

w piórkowej Borkowski (P) wygrał z 2y-
glińskim. Ten ostatni zaimponował kon-

dycją I nieustępliwością. W lekkiej tuka.

tą, zwyc
:

ężając 9:7 Po meczu tym ta-

bela mistrzostw częstochowskiego
OZB wygląda następująco: 1) Dom

Kultury (Raików) 8 sp.( 13 pkt., 78:50

walk, 2) Warta 7 sp., 8 pkt., 60:62

walk, 3) Gwardia (Kielce) 7 sp., 6

pkt., 52:56 walk, 4) Ludwików (Kielce)

wory.tem turnieju i 17 listopada spot-

ka się z Paco Bueno.

NIEPRAWIDŁOWY CIOS
Do r-Zi„j -wpłynął piciesL v.

odnośnie walki Brzóska — Olczykna
meczu ŁKS — Concordia. Brzóska

znokautował swego przeciwnika cio-

sem w tył głowy. W pierwszej ir.

stancji — to jest w ŁOZB protest

został odrzucony.

ZGODA WE WROCŁAWIU
Yve Wrocławiu przebywał deiegat

PZB, p. Plewicki, który zbadał we-

wnętrze zatargi klubów, powstałe na

tle wzajemnego zabierania sobie za-

wodników. Wszystkie spory zostały
załatw one ku zadowoleniu obu stron.

WROCŁAW — POZNAN
NA RINGU

Mecz boi:se;^-a wrocław — 'Po-

znań odbędzie się w dniu 14 listopa-

Adomusowi łuku brwiowego. W lekkiej
Ivazmicrczak (W) niesłusznie wygrywa

z pogromcą Woźniakiewicza — Borow-

-li iin, który przez 3 r. był bardziej my-

ślącym i planowym pięściarzem. W pół

średniej Kawezyńeki (W) wygrał z Ma

ciejczyfcścm (C). W średniej Trzęsow-

ski, który odbywa służbę wojskową, juź
w pierwszej rundzie zwyciężył Tomic-

kiego na skutek poddania się piotrko-
wianina.

Humorystyczną walkę «toczył Kuba-

siewicz (W) z Ścibutem (C) w wadze

półciężkiej. Walka ta przypominała za-

pasy. Zv.ycigiy} nieco szybszy i agre-

sywniejszy Kubasiewicz.

W ciężkiej Jaskuła zdobył 2 pkty w.

o. wskutek braku przeciwnika.

W półśredniej; Kruia (B) przogrj--
wa z Wiklińsklm. W średniej: .Bu-

dziński przegrywa z Sosnowskim. W

półciężkiej: Jabłoński (Zj) wygrywa

przez w. o. W ciężkiej: Komorowski

przegrywa z Chyłą.

ZZK WICEMISTRZEM POMORZA

INOWROCŁAW, 1. 11 . (Tel. wł.).
ZZK pokonał Legię z Chełmża 11:5.

Wyniki techniczne były następujące
(na pierwczym miejscu ZiZK) -

.

Musza: Szulc II wygrywa z Sylwe-
strem. Kogucia; Głoniak zmusił do

poddania się Radkego U. Piórkowa:

Mrozowslii wygrywa z Szatkowskim.

W lekkiej Puszezykowski przegrywa

z Nltzlerem.

Pólśrednia: Bobiński przegrywa z

Palićskim. W śreflniej: Michalski re-

misuje z Kladyńskim. W półciężkiej:
Zaleski wygrywa przez t. k . o . z Ba-

łaszewakim. W ciężkiej: Zieliński

wygrywa przez w. o.

LEGIA UZYSKUJE W. O .

ZA MECZ Z POMORZANINEM .

BYDGOSZCZ, 1. 11. (Tel. wł.) —

Mecz Pomorzanin Legia wygrany

przez Pomorzanina został zweryfi-

kowany 16:0 dla Legii ze względu
na to, źe w barwach Pomorzanina

wystąpił w wadze ciężkiej Bunkow-

ski, który miał obowiązek po prze-
granej przez k. o . pauzować.

Mecz juniorów
Polska-CSR
19.XH

Mecz juniorów Pols&a — CSR w

boksie odbędzie się ostatecznie 19

grudnia. Jeśli by i ten termin m'e od-

powiadał Czcchosłowakom, spotkanie
będzie musiało być przełożone aa rok

przyszły.

Warta prowadzi
w misirzoBiwach dłużycowych

POZNAM. Spotkanie pięściarskie o dru-

iynowe mistrzostwo' klasy Ą Okręgu Po-

znańskiego między Wartą i HCP, zakoń-

czyło się zwycięstwem „Warly" 14:2.

Wyniki techniczna (na pierwszym miej-
scu zawodnicy Warty) :„w. jnuszfij Uadtko

(W) zdobył punkty w. o. na skutek^ braku

przeciwnika; w koguciej Dominiak wygrał
w II rundzie przez t. k. o. z Hslpą; w

piórkowej Szymański wypunktował tawi-

ckiogo; w lekkiej P.atajczak zremisował z

Kominkiem; w pófJredniaJ Adamski wy-

punktował Jezierskiego; w łredniej Suwi-

czak znokautował w I starciu Kaczmarka;

w półciężkiej Chojnacki zremisował ze

Springerem; w ciężkiej Duda zdobył punk-
ty na skutek niestawienia się Cwojdziń-
skiego.

W drugim spotkaniu finałowym ZZK wy-

grał wysoko z Szamotulskim KS w stosun-

ki 11 :S. W m. muszej Kajperczak (ZZK)
wygrał już w l-ym starciu przel t. k. o.

z Balcerczyklem; w koguciej Janaszak

(ZZK) zdobył punkty w. o .; w piórkowej
Bazarnik wygrał z Ciupką; w lekkiej Wojt-
kowiak zremisował ze Stachowiakiem; w

pćliredniej Każmierczak wygrał w II star-

ciu przez t. k . o. z Piszczelaklam; w

średniej Krauze (Szamotulski) zdobył punk-
ty w. o .; w półciężkiej Gladysiak (ZZK}

zdobył punkty w. o .; w ciężkie) Talar-

czyk (ZZK) uległ Jądrzykowi.
Tabela grupy finałowej przadsiawia się

następująco:
1) Warta — T pkt., tlot. walk 50:30, I)

ZZK —.7 pkt., stoi..walk 46;34, S) Szamo-

tulskiKS—ipkt., 4)HCP—0pkt.

CEBULAK OPUSZCZA SZPITAL

Cebulak jui w środę opuszcza szpital
Dzieciątka Jezus i powraca do Chełmży.
Bokser ten jednak raz na tydzień będzie
musiał przyjeżdżać do Warszawy na

oględziny lekarskie. 6

KOLCZYŃSKI MOŻE WALCZYĆ

Kolczyński był zbadany przez prof.

Grucę, który zezwolił mu na treningi i

występowania na ringu.

6 sp., 5 pkt., 50:42 walk, 5) Brygada
^

we Wrocławiu

5 sp., 2 pkt., 24:54 walk.

SZTOLC PRZEGRYWA
WROCŁAW, (Tel. wł.) 1.11. W Doi

nośląskiej kl. A w boksie Pafawag
pokonał w Jeleniej Górze Zapłon 9:7.

Sensacją meczu była porażka Sztolca
szewicz (P) wygrał z Wdowiakiem dzięki j na punkty z Kckurudzem. Zwycię-
dobrym kentrom w trzeciej rundzie. Dę- | stwem tym drużyna Pafawagu zdoby-
biński (P) zwyciężył surowego „Kuźnia- j j .wicemistrza Dolnośląska i

ka", posyłając go w I-ej rundzie na kil- 3

ka sekund na deski. W średniej Pawli-

czek (P) wypunktował Strukowicza. W

średnie] Zagórski w I-ej rundzie walki i

Sawickim reklamuje uderzenie głową. Wal-

ka jednak trwa dalej — wreszcie sędzia
zatrzymuje mecz i prosi na ring lekarza

Na skutek złamania szczęki przegrywa

Zagórski. Czy nie należałoby jaknajprę- |
diej zrewidować regulaminy bokserskie?

Bokser poszkodowany, kontuzjowany, prze-

grywa a przeciwnik, który częstokroć po-

wodują wypadek - zostaje zwycięzcą!...

W ciężkiej Będziński (P) wygrał z Flor-

czakiem.

RAPORT ZE ŚLĄSKA

RADOMIAK — SKRA i5sl
RADOM, 1.11 (Tel. wł.) . W meczu o dru-

żynowe bokserskie mistrzostwo Warsza-

wy Radomiak pokonał Skrę 15:1, rewan-

żując, się za remis jaki uzyskał w czasie

pierwszego spotkania w Warszaw,e_ O-

spotka się w meczu eliminacyjnym z

wicemistrzem Pomorza, Zwycięzca te-

go spotkania ubiegać się będzie o woj
icre do jednej z Lig bokserskich.

W innych spotkaniach Wałbrzyski
Górnik pokonał na swoim ringu Bu-

rzę 13:3, a IKS który zdoby! już ty-

tuł wygrał w. o. z Odrą 16:0.

ZRYW — GWARDIA 12:4
WROCŁAW, 1.11 (Tel. wł.J . Odbył słę

mecz bokserski pomiędzy łódzkim Zrywem
a mifejscową Gwardią. Zwyciężyli łodzia-

nie w stosunku 12:4. todzlanln Czarnecki

został skrzywdzony przez sędzłów.

OLEK BIJE NIELSENA
W ramach turnieju pięściarzy wagi

ciężkiej, który odbywa się w Brukse

krasą spotkania była wspaniała walka w j. _ Stefan Qlek spotkał się ze Szwe

lekkiej Czortak - Janiszewski Czorłek

jeszcze raz dowiódł, i• majduja się w

znakomitej łormia. Zdeklasował on wprosi
Janiszewskiego, który tylko dzięki wiot-

kiej wytrzymałości dotrwał do końca

spotkanla J.dyny punk» dla Skry zdobył
Sierpiński w muszej, uzyskując romls t

^Barańskim. W koguciej Arezewskl (R) nie-

dem Carl Nielsenem, zwyciężając go

na punkty, Szwed posiada liebezplo-
czno uderznie hakiem z lewej ręki 1

jest bardzo odważnym zawodnikem,
na ogół jest jeszcze b. surowy i aa

duże niedociągnięcia techniczne. Po*

W

Ś10ZB p. Łukaszewski który zdawał

sprawę w PZB z sytuacj jaka się obe^c

nie wytworzyła w okręgu śląskim.

DRUŻYNOWE
MISTRZOSTWA W.O .Z.B.

spotk. akt. u . i
• 1«

ma zidinaną szczękę

Zagórski uległ 7msianiu szczęki w

czterech nrejscach. Natychmiast po

meczu zestal odwieziony do szpitala
Dzieciątka Jezus, gdzie szczęka zosta

la zestawiona. Zagórski leży w łóżku

na oddziale prof. Grucy, obok swego

„rywala" Cebuldca. Kuracja szczęki
Warszawie przćoywał piezei pc^a około tizech m'es'ęcy. Przez

trzy tygodnie Zagórski będzie mógł

przyjmować tylko płyny.

ŁUSIIN — RADOM 1:1

RADOM, 1 .11 (Teł; wł.}. Międzymiasto-
wy mecz piłkarski lublin — Radem e pu-

char prezesa PZPN Cen. Boiiezy-Uzdsw-
sklcgo zakończył się wynikiem 1:1 (1:1)
Reprezentacja lublina słoiona była z gra.

czy lublinianki, trzon reprezentacji Ra

domin stanowili gracze Radomiafca.

Lublin zdobył prowadzenie w pierw-
szych sekundach moczu pnat Ruiylłę,
wyrównał t rzutu wolnego' Oniewek. Po

pauzie Ruiylto Jeszcze raz zdobył prowa-

dzenie dla gości, wyrówna! Więezafzek.
Lublinianie byli xespalem rzybsiym, a

Radomlacy przeważa!) technicznie.

- Tabsln per-
o wejście sio Ligi

gier pkt, »1, br.

1) Owardla

2) Budowlani

5) Radomiak

4) Skra

5) Polonia

1} Ugia

IG0:łS

59: Si

14:4.!

44:82

U:4>

44:84

Lepie j późno
niż wcale

W Sosnowcu odbyły się na torze „Unii"
pierwsze po wojnie zawody kolarskie na

torze z udziałem kolarzy śląskich I zaglę-
biowskich. Mimo fatalnej pogody zawody
zgromadziły pc-. ad 2.000 widzów.

-Wyniki: wyśelg parami 1) Weglenda,
Annert (Ruch) — 15 pkt. , czas 18:35,1; 2)
Ociepka, Łazarczyk 12 pkt.; 3) Kopczyński,
Piechociński (Czyn Sosnowiec) 9 pkt.

Wyicig australijski: Weglenda (Ruch)
8:33,5; 2) Glinka (Ruch); 3) Ociepka (So-
snowiec), Łazarczyk (Częstochowa) wyell-
nlnowany został Już po pierwszym okrą-
żeniu.

- Rekord tour («0 m) ustanowił Weglen-
da w 34,8 lek. Wyicig Juniorów na 5 o-

IcrąisiS toru wygrał ' Ociepka (Sosnowiec)
przed Mlgaiem (Sosnowiec).

Dobrze spisali się

funiorzy Wrocławia

WROCŁAW, 1 .11 (Teł. wł ). Na zakończe-

nie imprez sportowych objętych Wystawą
Z. O. odbyły się na stadionie olimpij-
skim zawody lekkoatletyczne młodzieży
nlestowarzyszone], która w eliminacjach
podczas trwania wystawy osiągnęła naj-
lepsze wyniki. Na zawodach tych juniorzy
osta.gnęll kilka niezłych rezultatów. Zwy-
cięzcy otrzymali odznaki Imprez sporto-

wych WZO.

Wyniki juniorów:
w dal 1) Czajkowski (Gllwlca) 5,71;

100 m — 1) Czajkowski 11,5; kula 1) FION
czak (Łódź) 10:95; 1000 m — 1) Baranak

2:50,9;
chłopcy do lał 16-tu;
60 m 1) ślusarek (Zabrze) 7,8; kul a 1) iłu-

:arek 12,30; 1000 m 1) Durak (OSwięcIm)
2:56,1.

Mężczyźni: w dal — 1) Korsuń (Wro-
cław) «00; 3000 m 1) Jankowski (Karpacz)
10:15,1; w

' zwyż: 1) Lewandowski (Wf.)
145; 100 m 1) Korsuń (W) 11,8; granat: 1)-
Rakoczy (Chorzów) 55 m.

1) Lechia 1 15 52:10

2) Szombierki » » 21:15

3) Skra 1 8 14:19

4) Radomiak 8 7 19:17

S) PTC 8 1 11:11

AKS — CRACOVIA 10«3

KRAKÓW, 1.11 (Tel. wł.) . W moczu ligo-
wym szczypiornlaka mistrz Polski AKS po-

konał Cracovię 10:3 (6:2). Jest to Jut dru-

ga z rzędu porażka Cracovll w obecnych
mistrzostwach.

FRANCUSKA MŁOCKA LIGOWA

; PARYŻ, (Obsł. wł.) Mecze o mi-

strzostwo I-ej ligi francuskiej przy-

niosły następujące rezultaty: Mar-

seille — Reima 3:4, Strassbourg —

Metz 2:1, Roubabc— St.' Ettenno

2;2, Sochaux — Rennes 3:1, Nancy—
Nice 1:1, Cannes— Stade Red Star

4:1, Montpellier — Lille 2:1; Colmar
— Toulouse 2:0, Racing Club — Seto

5:1.
^

W tabeli prowadzi Relma — 19

pkt. przed Lille i Racing Clubem -

po 17 pkt.

TORfNO PROWADZI

WE WŁOSZECH

RZYM. (Obsł. wł.) Na czele I-ej
ligi włoskiej znajduje się obecnie ze-

szłoroczny mistrz Torlno — 12 pkt.,
mając za sobą Lucchase z 11 pkt.—
Wyniki ostatniej niedzieli: Torino—•

Padova 3:1, Lucchese — Milan 2;2,
Internazionale — Bari 9:1, Bologna
— Modena 2:0, Florentina — Llvor-

no 3:2, Roma — Genova 1:0, Paler-

mo ~ Lazło 1:0, Sampdorla — Ju-

ventua 2:0, Trleatlna — Novara l:l.
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Zygmunt Weiss

łuszcz przegrał maraton
andersson (Szwecja) - zwycięzcą XVIII
utończyków CSR

już u lekarza
HHS w Koszycach

NA10KM

Na 15 km La'ne i Leandersson ma-

ją czas 52:57. Fin bicgrrie łrodkięm
szosy, a Szwed — ścieżką. Duńczyk
Larsen iesł 50 m za nimi. O pół km

dalej dwójkami niby w szyku wojsko-

wym biegną zgodnie Norweg, Węgier,
Holender i Szwajcar.

Na 18 km Szwed Leandersson zwięk
sza tempo i wkrótce pozostawia Lai-

negoo80m.zasobą.O1kmzani-
mi zbiła się w 10-osobową gromadkę
prawdziwa międzynarodówka, której
przewodzi malutki i czarny Włoch

Dante.

NA PÓŁMETKU
Półmetek (21.170 m) wypadł we wsi

Senia. Orkiestra cygańska złożona z

chłopców stroi instrumenty i oczeku-

je picrwsrych maratończyków, a k'e-

dy na zakręcie miga biała kofril'.£a

Leanderssona, młodociana orkiestra

to liczba ncr prawdę imponująca
(Od specjalnego wysłannika „Przegląda Sportowego")

MIĘDZYNARODOWY Maratoa WoJaoaci w Koszycach, który szczyci
się tradycją od 1924 r„ pobił w tym roku rekord uczestników za-

granicznych. Na starcie XVIII MMS stanęło 97 zawodników reprezentują-
cych 13 narodowości. Gospodarzy było 79, eo dobitnie świadczy o popu-

larności tej imprezy w Czechosłowacji. 19 zawodnków, którzy przybyli
do Koszyc z najodleglejszych krańców Europy uświetniło Msraton Wol-

ności, imprezę, jedyną pod względem swego charakteru w całej Europie,
a ilością narodowości bijącą słynne maratony w amerykańskim Bostonie.

MMS odbywa się w dniu Święta Ni«podlefłości CSR, co nadaje zawodom

Jeszcze bardziej uroczysty charakter.

START

Jest ciepły, słoneczny dzień. Sta-

dion udekorowany barwnymi flagami
narodowymi. Na zielonej murawie boi-

ska stoją szeregiem zawodnicy zagra-

niczni; otacza ich półkolem niemal 80

maratończyków CSR. Otrkiertra gra

hymny: czeski, słowacki i radziecki. Z

Matek wylatuje 500 gołębi, zwiastują-
cych całemu krajowi start XVIII Mię-
dzynarodowego Maratonu Wolności.

Po lewej stronie boiska płonie zrrcz.

Jeszcze k
:
lka oficjalnych przemówień

i 97 zawodników rusza do długiej, cięż
kiej walki. Dwa okrążenia boiska i

pierwszy opuszcza stadion Szwajcar
Schnrdt, a za nim wielobarwny długi
sznur biegaczy.
PO5KM

Owacyjnie witani przez tłumy wi-

dzów zebrane na ul'cach, maratończy-
cy przebiegają miasto, a na szosie są

jui podzieleni na wiele grupek i roz-

cią^ruo:.-; na dużej odległości.
Na 5 km bieg prowadzi międzyna-

rodowa czwórka: Szwed Leandersson,
Fin Laine, Duńczyk Larsen i Szwaj-
car Scbm dt, Czas 16:59. O 100 m

dalej trójkę zawodnków prowadzi
Wagner (Austria). Norweg Systad bie-

gnie ósmy (17:26) w towarzystwie Ho-

lendra Overdijk.
W wyciągniętym różnobarwnym wę-

żu zawodn ków daremnie, wypatruję
żółto-czerwonego kostiumu naszego

Głuszcza, a kiedy wreszcie dobiega
ondop

:

erwszej piątki kilometrów

konstatuję czas 19:00. Głuszcz ma

obandażowaną kostkę prawej nogi —

skutek naciągnięcia ścięgna podczas
trenngu.

JUŻ TYLKO 3 W CZOŁÓWCE
,PO10KM

Rpzsi-iwcn; co 5 km żołnierze z ta-

bliczkami na p
:
ers'ach byli w'domymi

wskażn kam; mijonych kilometrów. Na

10 km czołówka zgubiła Szwajcara.
Ścieżką po prawej stronie szosy biegnie
Laine, a po drugiej równolegle z nim

Leandi rsson, a tuż za nim Larsen.

Czas 34:39. Szwed i Fin biegną pięk-
nym stylem, wspaniale pracują ręka-
mi, podczas kiedy Duńczyk macha nie

ekonomicznie rękami cały buja się.
300 m za tą trójką biegnie na całych
stopach samotn

:

eSchmidt,a50mza
nim znów trójka: Systad, Węgier Ko-

vary i Overd'jk.

moi konkurenci. Na ulicach, miasta, le-

dwie na 2 km przed metą, nie mogłem
już biec ani na palcach ani na pięcie.
Musiałem biec krótkim krokiem; przy-

nosiło mi to nieco ulgę, a za wszelką
cenę chciałem ukończyć bieg. Na stadion

dobiegłem ostatnim wysiłkiem woli.

NA MECIE

Głuszcz był jeszcze daleko od Koszyc,
kiedy na stadion wbiegł Leandersson.

Szwed był bardzo zmęczony, a 2 okrąże-
nia na bieini przebiegł wolniutko i drob

njm krokiem. Nie potrzebował zresztą

spieszyć się, bo nikt mu nie zagrażał.
Lf andersson miał jeszcze 200 m do me-

ty, kiedy na bieżni ukazał się ku Ogól-
nemu zdziwieniu Norweg Systad, który
na ulicach miasta minął Lainego. Nor-

weg kończył bieg w doskonałej formie i

spurtem. Po przybyciu do mety Systad
miał jeszcze tyle energii, że zrobiwszy
kilka oddechów, rozpoczął... gimnastykę.
W dobrej formie kończył bieg również

Laine.

Długo, bo 4 minuty oczekiwaliśmy na

czwartego z kolei, daremnie głowiąc się,
ktn nim będr.ie. Głośny wybucli radości

od br.ui! etidionu wyjaśnił tajemnicę:
c*.wurty końrz\ł bieg mistrz CSR w 1917

roku a zarazem i na 1948 r., Weisshiiutel.

Owacje dla pierwszego Czerha na mecie

zwiększyły się jeszcze, kiedy Weisshiiu-

tel wspaniale finiszował do mety.

Trzej triumfatorzy ma

ratnnu Koszyckiego.

Od leivei: Systad

(herwegiu) — 11-gic

miejsce, Leandersson

!Szwecja) — I miej-

cc. Laine (Finlandia)

III miejsce.

Reprezentacyjny bramkarz

Da Rui broni swej świątyni wspaniałą
robinsonadą w czasie meczu Francja —

Belgia 3:3. W meczu tym miał on jed-
nak pecha i został kontuzjowany w rękf.
Pbecnie Da Rui przębywa w szpitalu.

wita go skoczną muzyką, która umil-

knie dopiero po przcbiegr.ęciu przez

półmetek ostatniego zawodnika.

Leandersson nawet n,ie spogląda na

obficie zastawiony stół, gdyż bardziej
interesuje go czas. Szwed spogląda na

zegarek, a za chwilę jest już w dro-

dze powrotnej do mety. Czas Lean-

derssona na półmetku 1:13:20. Kiedy
Szwed jest na zakręcie, mija Lainego.
Czas Fina 1:14:00 .Również i Laine

nic nie je. Trzeci, Duńczyk Larsen

(1:15:30) chwyta łapczywie coś ze sto-

łu. Czwarty jest samotny Norweg Sy-
stad (1:16:33), a następnie przebiegają
w niewielkich odstępach równ

:
eżw

pojedynkę Węgier Kovary i Holender

Overdijk. Szwajcar Schnrdt jest do-

piero 10-y. Wyjmuje on z chusteczki

cytrynę, którą chciwie wsadza do ust,
a następnie popija herbatę.

Leader biegu Leandersson był już
o półtora km od półmetka, kiedy w

przeciwnym kierunku biegł Głuszcz,
jako 39-y z kolei.

W DRODZE DO METY

W drodze powrotnej do mety
Głuszcz poprawił swoją lokatę. M nął
on na następnych 5 km dziewięciu
zawodników i dołączył się do grupki-
6 zawodników z Włochem Dante na

czele.

— Dobrze mi się z nimi biegło —

mówił Głuszcz po maratonie. —

Włoch raz po raz próbował zrywów,
ale nasza grupka biegła równym tem-

pera i zawsze go dochodziliśmy.
W tym to okresie Głuszcz wydłu-

żył krok i był jeszcze pełen najlep-
szych myśli.

A tymczasem b
:

eg prowadził w dal-

szym ciągu Leandersson. 25 km prze-

biegł on w 1:27:19. Drugi Laine byl
tu sa nim o 1 min. 16 sek., trzeci zaś

Lanen prawie o 2 min. za Finem. Duń

czykowi coraz bardziej zagrażał Sy-
stad. 30 km przebiegł Leandersson w

1:45:37. Szwed znowu powiększył odle

głofć pomiędzy Lainem i różnica cza-

su wzrosła do 2 min. 21 sek. Na tym
odcinku Norweg minął Duńczyka.

FATALNY 35 KM

35 km przebiegł Leandersson w

2:04:09 i znów oddalił się od Laine-

go, który był teraz za nim o 3 min.

francuski 20 ,*k'

Odcinek ten był fatalny dla Głuszcza.
— Na 15 km zaczęło mi dokuczać ścię

gno
— opowiadał później Głuszcz. —

Wydawało mi się, jakby kto? dżgał mnie

i|łą. Zwolniłem tempo i mijali mnie

TEODOSIU, MISTRZ RUMUNII

Jako dziesiąty z kolei ukazał się na

bieżni Duńczyk Larsen, a tuż za nim

mistrz liumunii, Teodosiu, znany naszym

lekkoatletom z niedawnego pobytu w

renie biegł Duńczyk, zupełnie wyczerp»
ny, a zrezygnowawszy z walki, zabrał «?
do «pożywania jabłka. Na ostatnich me-

1r.nh zagrażał mu Fiala (CSU) i Duń-
czyk, odrzuciwszy owoc, resztkami sil
rozpoczął finisz, a przebiegłszy linię me

ty — upadł z wyczerpania.

W ciągu długich minut, a potem i

kwadransów przybywali do mety mora.

tończycy. Wzruszający był to widok, kie

dy ostatnim wysiłkiem, w dziwacznych
często stylach przerywali taśmę. Szrata

(CfcR) zdobył się na imponujący sp-int.
Zcmlicka kończył bieg tylko w jednym
pantoflu. Belg Nevans ciągle potykając
się, skończył bieg zupełnie wyczerpany.

JEST WRESZCIE GŁUSZCZ

Minęły już 3 godziny od chwili starań

i daremnie oczekiwaliśmy Głuszcza. Zja-
wił się dopiero po kilkunastu minutach.

Biegnie tak wolno, że ledwie posuwa się.
Na twarzy widać wielkie wyczerpanie.
Głuszcz ogląda się, bo tuż za jego ple-
cami zjawia się Holzbar (Sokol Jednota

Is osice). Słowak mija Polaka, ale ten

t< bzikami sił znowu obejmuje prowadzę
nie. Holzbar jeszcze raz atakuje, ale

Głuszcz. nie ma już siły do walki...

Głuszcz przegrał maraton właściwie

już w gabinecie lekarskim, szkoda tyl-
ko, że nie stało się to w Warszawie, a

dopiero w Koszycach. Lekarz zbadawszy
jego nogę orzekł, że Głuszcz nie skoń-

czy biegu. Skończył jednak, dzięki wiel-

kiej ambicji, ale w czasie, który nie

przysparza mu sławy.

Z Koszyc przywiózł Głuszcz na po-

ciechę wielką sympatię widzów.
— Nigdy dotychczas nie widziałem

na trasie mrra'onu t"-k entuzjastycznej
publiczności — opowiadał po biegu. —

Widzowie sprawdziwszy w programach
>~ioje nazwisko, już z daleka wołali:

•Głuszcz, tempo, Polska tempo, Warsza-

a tempo!".
Głuszcz miał jeszcze dfileko do mety,

i.iedy na stadionie odbywała się ceremo.

wi, jak zwycięstwem poza granicami swe

go kraju.
' Inż. Bukoveky, inicjutor MMS: —

Obok wielkiej radości boli mnie jedno:
jakby to było pięknie, gdyby tu byli
sportowcy naszych bratnich narodów

ZSRR.

Ppłk Zikmund, drugi z inicjatorów ma

ratonu: — Szkoda, że nie przyjechali
wszyscy zapowiedziani zawodnicy zagra-

niczni, my jednak zrobiliśmy wszvstko,
co do nas należało: 97 zawodników, z

których 19 zagranicznych, to nagroda za

naszą pracę.

WYNIKI:

1) Leandersson (Szwecja) 2:34:44,4; 2)
Systad (Norwegia) 2:36:43; 3) Laine (FI*
landia) 2:38:19; 4) Woisshautel (CtR)
2:42:38,8; 5) Kiss J. (Węgry) 2:42:21; 4)
KSvary (Węgry) '2:46:11,4; 7) Simon (Węgry)
2:46:45; 8) Spiroch (CSR) 2:46:58; 9)
sny (CSR) 2:48:34; 10) Teodosiu (Rumunia)
2:43:44; 11) Larsen (Dania) 2:47; 12) Fiala

(CSR) 2:49:00,2; 13) Ałkui (mlitrz Słowa-

cji) 2:50:50,4; 14) Ovordijk (Holandia)
2:51:14; 15) Kiss G. (Węgry) 2:51:35. Olutzcs

byl 36 w czaiie 3:13:13,4.

Drużynowo: 1) Wągry 18 pkt.; 2) Cttl

21 p.; 3) Austria 77 p. Startowało ft za-

wodników, ukończyło 87. Czas od i:30 —

4:00 miało 21 zawodników, ponad 4 go-

dziny — 15.

nie masakra
PISARZ i jeden z czołowych kry-j p. Natan son myli się, że flofćzno-

tyków teatralnych p. Wojciech szonych z ringu bokserów Jest niepro-
Natanson w ostatnim numerze „Nowin ; porcjonalnie duża do podobnych wy*

Literackich" (Nr 44 z dnia 31 paździer j padków w innych dziedzinach sportu,
nika rb.) swój artykuł pt, „Masakra" \ Sądzimy, że w piłce nożna) w czad*

poświęcił sportowi, ściślej — pięściar-! meczu opuszcza boisko również spo-

stwu. Punktem wyjścia jest pamiętne ra ilość piłkarzy (niestety takie i sę-

spotkanie w wadze koguciej Czortek— 1 dziów!), nie mówiąc o rugby —

czy

Kruża w meczu reprezentacja Polski—' tzw. amerykańskiej piłce nożnej. Zreu

reprezentacja Warszawy rozegranym
1

tą opracowane swego czasu statysty-
12 września rb. w Warszawie), klóre fcj stwierdziły, że najwięcej wypadków
miało przebieg niewątpliwie dramaty-

1 (uszkodzeń cielesnych) notuje ze wszy

czny i wobec nieinterwencji sędziego | stklch dyscyplin sportu — sancczkar-

ringowego, który oczywiścio powinien' stwo —

a boks w tej statystyce zaa-

spotkanie te przerwać, zakończyło się lazł się dopiero na 7 miejscul A ilei

krwawo. Oczywiście można je nawet to potrzaskanych nóg zanotowało nar-

określić mianem — masakry, która w ćiarstwo (slalom, zjazd), dzięki czemu

tej welce z pewnością niepotrzebnie
miała miejsce i z pewnością wywołała
zly rezonans na widowni. |

wielu czynych sportowców w kwiecie,
że tak powiemy, wieku musiało się
wycofać z czynnego życia spoftowe-
go?

Nie — nie brutalna siła decyduje
w boksie. Decyduje technika. Nie ule-

ga wątpliwości, że posiadający napep

sze warunki fizyczne lecz techniczne

gołębi. Kiedy gołębie były już w powie-
trzu, Landersson rzucił do lotu jeszcze
jednego, ale gołęb nie miał wcale ocho-

ty rozstawać się ze stadionem, bo ku

ogólnej wesołości, usiadł zaraz na dachu

trybuny.

CO MÓWIĄ O MARATONIF?

Zwycięzca Leandersson; — Cieszę się
Bukareszcie. Rumun minął Duńczyka, i ze zwycięstwa, ale nie chodzi tu o moją
ale Larsen zaatakował i znów znnlazl się osobę, natomiast o mój kraj, Szwecję,
na przodzie, aby za kilka chwil oddać Sportowiec nie może przecież niczym
prowadzenie Rumunowi. Ostatnie okrą- bardziej odwdzięczyć się swemu narodo-

To jest wątek, na którego tle p, Woj
ciech Natanson rozwija swą myśl, do-

chodząc do wniosku, że boks w ogó-
le i jego propagowanie są rzeczami

szkodliwymi wychowawczo dla mło-,
dzieży. Elementy brnfelnos-d, jakie: s^owy pięściarz jeśli trafi na doeko-

zdaniem p. Natansona przede v/sz*si- nałego ł!5chnika mBsi z nim

nia na cześć zwycięzców. Publiczność km cechują wałki bokserskie działają Dwóch
żonatych techników da wi-

piewała „Kde domov muj", na masztach ujemnie na młodzież w przeczeń-
iovnsko wspanisrfe. które właśnie test

uowiewały flagi: szwedzka, norweska i stwie do innych sportów, które się ty-
' senscm b ° ksU ' S P0r ,

tu ««wątpliwie da-

fińska, a z klatek znowu wyfrunęło 500 mi ujemnymi walorami w tskim stop-
^ ,ąc

.

e °° moz °°f c zademonstrowania pel
niu nie odznaczają. ine ' <*JTM>miki organizmu ludzkiego.

I Pod warunkiem wszakże,, że. zaprawa

Jesteśmy odnrennego zdania. Róż- J pięściarza przeprowadzona jest »u-

nimy się z p. Natansonem w poglą- . miennie, a zaprawa ta wymaga wielu

dach na temat boksu zasadniczo (sta- ; miesięcy, nawet lat —

pracy. Wszel-

nowisko nasze uzasadniamy poniżej)
ciemniej jednak radzi jesteśmy, że

sprawami sportu interesują s
:
e coraz

bardziej publicyści i ludzie rzetelne-

gop
! óra i tematy te znajdują miejsce

na łamr.ch czołowych tygodników li-

terack'ch. Z tym większą więc satys-

OWCE rekordy okręgowe
nu meczu Wrocłuw — Po nań

WROCŁAW, 1.11 (Tel. wł). Reprezenta-
cja Poznania pokonała w meczu pływa-
ckim osłabiony brakiem Manowskiego
reprezentacją Wrocławia 129:98.' Na zawo-

dach tych zostały ustanowiona dwa re-

kordy okręgu poznańskiego i jeden re-

kord Dolnośląski. Sztafeta Poznania 3X100

stylem zmiennym w składzie Owczarczak,
Ciekoński i Małecki przepłynęła ten dy-
stans w czasie 3:49,6. W biegu na 200 m

stylem klasycznym panów Ciechowski uzy-

skał czas 3:00,5. Z Wrocławia rekord okrę-
gu ustanowił Franczuk, który 100 m stylem
grzbietowym popłynął 1:23,3 . Z drużyny
wrocławskiej nadspodziewanie dobrza wy-

padł młodziutki UprlAskl, który wygrał
wszystkie konkurencje dowolna.

Panowi»: 100 m 1) Lipiński (Wr.) st. dow.

1:07,5; 100 m klas. Ciekoński (P) 1:19,3;
200 m st. dow. Lipiński (W) 2:39,3; 400 m

st. dow. Lipiński (W) 5:42.6; 200 m • st. kl.

Ciekoński (P) 3:00,5; 100 m st. grzb. Owcza-

rek (P) 1:22,2; sztaf. 3X100 zm. Poznań

3:49,t; 5X^0 m dow. Wrocław 2:37,2; 4X

X200 m dow. Wrocław 11:10,2; 4X100 st.

klas. Poznań 5:45,5.

Panie: 100 m st. grzb. Kurkówna (P)
1<40,5; 100 m st. klas. Brzezińska (P) 1:40;

100 m tt. dow. Zurkówna (P) 1.-27.2; 200

m st. klas. Malicka (P) 3:40; sztat. 3X100

im. Poznań 4:58,6 .

W zespolą kobiecym Poznania nie star-

towała Janasówna.

W meczach piłki wodnej Wrocław po-

konał Poznań 3:2. i zremisował 1:1.

Protest CSR
przeciw kontaktowi

z Niemcami
Pisaliśmy przed kilkunastoma

dniami o naruszeniu przez Szwaj-
carów uchwały ostatniego Kongre-
su FIFA w sprawie kontaktu z

piłkarzami niemieckimi.

Czechosłowacki Związek Piłki

Nożnej założył w sprawie tej ofi-

cjalny protest i przesłał go d«

FIFA.

Wydaje nam się, że było by rze-

czą wskazaną, by również PZPN

przyłączył się do tego protestu.

kie zaniedbania ujawnią się natych-
nrast w walce na ringu nieubłaganie.

Boks jest jednym ze sportów, który
. wymaga ustawicznej nad sobą pracy ł

znakomitej stale kondycji. Wymaga to

od pięściarza nierzadko wielkiego poś.
wiięcenia i prowadzenia niezwykłe re-

ip.kcją skruszymy kapie o bolcs i jego gularnego trybu życia. Egzamin, zło-

walory, które naszym zdaniem (mimo żony na ringu, musi wówczas wypaść
takich, czy innych czasami usterek) pozytywnie.
niezaprzeczalnie istnieją. | Dobry boks nie jest ł nie będzie

W omawianym wypadku (krwawy nigdy masakrą — jeśli na ringu stanie

przebieg walki Czortek — Kruża) pra' dwóch pełnowartościowych pięściarzy
sa sportowa (podkreśla to zresztą p. i i dobry sędzia. Będzie natomiast dla

Wojciech Natanson) jednogłośnie na- j widza biesiadą w obserwowaniu wal-

robiła wrzawy, co niechybnie świad- ki sportowej, walka kapitalnej, sku-

czy na korzyść jej czujności i tego tak piającej w sobie znakomicie wszyst*

że, że rzecz dotarła nawet do wia- bie elementy wyrobienia fizycznego,
domości tych, którzy się sportem In-1 Pan wie, panie Wojciechu, gdzie
teresują, ale boksu nie uznają i na za- urnie szukać. Jeśli będzie Pan miał
wody pięściarskie nie chodzą. Ostat-

nio mamy wypadek z Zagórskim.
ochotę — niech Pan do mnie zatelefo-

nuje. Postaram się abyśmy mogli wy

_ , . brać się razem na dobry boks. Chciał-
Zawody pięściarskie bywają bardzo bym te s,owa poprzeć fakłMn, _ ,

Warszawski PKM
mistrzem I Ligi Żużlowe)

Po rozegraniu wszystkich regulamino-
wych spotkań ostateczne wyniki Ligi Żu-

żlowej zatwierdzone przez Zarząd PZM są

następujące:
1) PKM Warszawa 11 pkt. 90 pkt. Indy-

widualnych; 2) LKM Leszno 11 pkt. 82 pkŁ
ind.; 3) Olimpia Grudziądz 10 pkt. 82 p.

Ind.; 4) KM Ostrów 3,5 pkt. 69 pkt Ind.;

5) Motoklub Rawicz 7,5 pkt. 65 pkt. Ind.;

6) DKS Łódi 6 pkt. 59 pkt. Ind.; 7) GKM

Gdańsk i pkt. 52 pkt. ind.; 8) KM Okęcie
Warszawa i pkt. 50 pkt. ind.; 9) Tramwa-

jarz tódź 6 pkt. 50 pkt. Ind.

Drutynowym mistrzem Polski został PKM

Warszawa 11 pkt. 90 pkt. Ind. Skład dru-

żyny: Chleblcz, Dąbrowski, Wąsikowski.
raz. Irun St.

Wicorr.litr2ostwo zdobył LKM (Leszno)
11 pkt. 82 pkt. Ind. Skład druiyny: Olej-

niczak, Smoczyk, Przybylski, rez. Tomo-

wiak.

Wobec równa] ilołcl punktów w klasy-
fikacji drużynowej, o pozostanie w' I Li-

dze rozegrają mecz z 3 I 4 drużyną II

Ligi: DKS Łódź, GKM Gdańsk, KM Okęcie,
SM KS Tramwajarz Łódź.

SZWEDZI PROSZĄ O MECZ

Do PZB nadszedł list od Związku
Szwedzkiego z propozycją rozegrania
meczu bokserskiego Polska — Szwe-

cja w Polsce w dniu 8 grudnia. Ter-

min ten koliduje z ewentualną datą
meczu z Belgami i przypuszczalnie nie

będzie przyjęty,

różne. Różnica przede wszystkim po

lega na wyszkoleniu, a mówiąc języ-
kiem sportowym —

na klasie pięścia-
rza. Walka początkujących lnb złych
pięściarzy jest z reguły brzydka i wy

woła zawsze wrażenie ujemne (także
na entuzjaście sztuki pięściarskiej), po-

dobnie, jak początkujący murarz, czy

zdun będzie się spotykał w swej par-

tackiej robocie z nieukrywanym nie-

zadowoleniem, ba — często obrzydzę
niem swego majstra.

Użyliśmy określenia — sztuki pięś-
ciarskiej, bo dobry boks jest jedną
właśnie z dyscyplin sportu wymagają-
cy przyswojenia sobie wielu arkanów

wiedzy pięściarskiej, zgłębienia tajni-
ków techniki (tak jest — przede wszy

stkiml) obok innych nieodzownych ele

mentów (orientacja, szybkość, kondy-
cja, nerwy itp.). Niestety nie rozumie

sensu boksu ten, kto twierdzi, że w

pięściarstwie decyduje brutalna siła.

Argumentem odpierającym taką błęd-
ną do gruntu opinię niech będzie fakt,
że właśnie boks, jedna z bardzo nie-

licznych dyscyplin sportowych, wpro

wadza ograniczenia w wadze przeciw
ników i poza wagą ciężką nie mogą

spotkać się na ringu przeciwnicy, kto-

rych różnica wagi wynosiłaby więcej,
niż 4 kg. A więc wyrównanie szans

fizycznych przeciwników jest w bok-

sie olbrzymie, ezego nie ma ani w

piłce nożne,, ani w koszykówce, czy

siatkówce, nawet lekkoatletyce, pły.
wanin, szermierce itd.

zawrócić Pana z drogi „Masakry", •

przy okazji zwrócić Pańską uwagę aa

inne zagadnienia w dziedzinie sportu,
które bardzo proszą o Pańskie pióro.

S. GOSTOMSK/

Stale Czytelniczki W. S . i K. p . Lekko-

atleci polscy po zawodach w Zabrzu wy-

jechali do domu.

Edm. Janicki — Oorzów. Rekord Polski

w oszczepie ustalił Lokajski rzutem 73,27
w r. 1936 na międzynarodowych zawodach

przedolimpijskich w Warszawie.

Maria Sz. — Warszawa. Radzimy zwró-

cić się do lekretariatu KS Warta w Po-

znaniu, ul. Kantaka 4.
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