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Warszawa, 8 listopada 1948 r. Rok IV

Cracovia umacnia swą pozycfet

loch przegrywają
(Telefoniczne relacje specjalnych wysłanników „Przegl. Sport."

red,j K. Gryiewskiego, St. Gostomskiego, W. Kaczmarka).

POZNAN, 7.11 . (teł. wł.).
y ECZ bokserski Polska —• CSR w Poznaniu zakończył

^ AV1 Się zwycięstwem Polski 12:4. Brzózka wygrał z Ma}-
dlochem, Grzywocz pokonał Muslaya, Antkiewicz uległ Kell-
nerowi, Rodak wygrał z Sadką, Chychła wypunktował Kroca-
ka, Srarko pokonał Pisarskiego, Szymura zwyciężył Radema-
chera, Klimecki wygrał z Liwańskim. Tak się przedstawiają
suche rezultaty tego spotkania. Niestety spaczają one obraz
tego, co działo się na ringu. Na ogół spodziewaliśmy się zwy-
cięstwa polskiego, ale nie w tak wysokim stosunku. Nie przy-
puszczaliśmy również, że niektóre wyroki walk będą budziły
zastrzeżenia.

— To nie będzie ciężki mecz do »ę

dzlowania — mówił nam przewodni-
czący Spraw Sędziowskich, p. Ple

wickŁ

JAK TO SIĘ DZIEJE

Okazało się, ie pomylił się. Walki

byty jednak ciężkie do oceny. Kilka
- wyroków nasuwa poważne wątptfwo

. icL Był to men, w którym szereg

walk nadaje s!ę dó dyskusji na temat':

kto je wybrał?

Po meczu słyszałem tak różne zda-

nia z ust pierwszorzędnych teorety-

ków pięściarstwa i w rezultacie sam

nte wiem na 100 proc., co sądzić o

kilku wynikach. Jedno nie ulega dla

mnie najmniejszej wątpliwości! Brzó-

zka wysoko przegrał z Majdlochem i

bynajmniej z nim nie wyginał. A tym-

czasem wszyscy trzej sędziowie przy-

znali jednogłośnie zwycięstwo Polako-

wi...

Sztam po meczu też twierdził, ie

piołrkowianin wygrał zasłużenie, po-

nieważ wygrał pierwsze dwie rundy,
a w trzeciej Czech nie nadrobił stra-

conych punktów. Tym znów opiniom
przeczą głosy pp. Zapłatki i Plewic-

kiego.

Dla mnie MajdJoch był bardziej sty

lowym zawodnikiem, niż Brzózka. Po

za tym był bokserem, który potrafił
walczyć przez trzy rundy, a nie jak
Brzózka, który miał dwa starcia b. do

bre a trzecie słabiutkie. Majdloch
był dokładniejszy w swych uderze-

niach, a pracę nóg miał dużo lepszą
ni i Polak.

DRUGA WĄTPLIWOŚĆ
Drugm werdyktem, który może bu-

dzić zastrzeżenie, jest przyznanie zwy

cięstwa Kellenera nad Antkiewiczem.

Dla mn'e, jakkolwiek Antkiewicz byl
słaby zarówno taktycznie, jak i tech-

nicznie, to jednak walkę nieznacznie

wygrał. Tak nawet sądzili i dziennika

rze czescy. Po meczu Awtkiewicz

przyznał aię, ie ostatnio zbyt mało

trenował, gdyi bolała go ręka. Decy-
zję sędziów można tłomaczyć tym, ie

Antkiewiczowi nie zaliczono kilku

ciosów, zadanych otwartą rękawicą.
— Dlaczego Pan mu na to nie zwró

cił uwagi, zapytałem sędziego rfngo-
WegjSfTMWałeckiego.

— Bo Kelta* te* ftsftt» Mt niepła
widłowo odpowiada i^'Ówy,"'Ćiesy
te wyrównały się.

KWESTIA Z PISARSKIM

Trzeci werdykt wątpliwy zapadł w-

walce Pisarski — Svarko. Mecz miał

przebieg wyrównany. Pisarski wiele

punktował lewymi prostymi, ale w trze-

ciej osłabł jni; jego direkty nie docho-

dziły do celu, a Czech dostał się na pół

dystans. Nasuwa się jednak wątpliwość
ezy Svarko zdołał wyrównać 1 nadrobić

punkty. Zdaniem wielu fachowców ło-

dzianin walkę nieznacznie przegrał, gdył
stracił inicjatywę w 3 r. i taktycznie
nie wiedział jak ją rozwiązać do tego

rodzaju zdania i ja bym się teł dołą-
czył.

ZASTRZEŻENIA NASZYCH GOŚCI

Wreszcie czwarty wyrok, nasuwający
wątpliwości to spotkanie Klimecki —

Livansky. I tę walkę ocenilibyśmy jako
remisową. Wprawdzie Klimecki walczył
Z wielką ambicją, miał dobrą kondycję,
wiele atakował, ale w dużej części na-

tarcia Polaka kończyły się na lewej kon

trze Czecha. Wielkim plusem Klimpe-
kiego było to, że po dwu mocnych i do-

kładnych kontrach wir. nie załamał

się. Ale wprost przeciwnie podniecał
się do dalszej walki. Przegrana Livah-

skiego boli Czechów najwięcej i naj-
bardziej ją kwestionują.

A JEDNAK SŁUSZNIE

Czy więc Polska wygrała mees zasłu-

żenie?

Co do tego nie mamy ładnych wąt-

pliwości. Zwyciężyliśmy zasłużenie, ehoć

zdaniem naszym w zbyt wysokim sto-

sunku. Zwyciężyliśmy, gdyż nasza ósem-

ka stanowiła zespół więcej wyrównany.
Właiciwie nie posiadaliśmy słabych
punktów. Bo nawet porażki Antkiewi-

eza czy Pisarskiego, jeśli istotnie za-

istniały, to nastąpiły minimalną różni-

eą punktową. Wydaje mi się, że jedną

(Dalszy ciąg na itr. 2-ej)
a

Borucz se wyskoku do górnej pitki. Wy-

siłki polonisty usiłuje zniweczyć Białas,

ale na pomoc biegnie już Szczawiński.

Z lewej strony podąża też Łubęda, któ-

ry w spotkaniu z ZZK wykazał wielką

pracowitość

Foto Franckowiak — AP1
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SOFIA (Obsł. wł.). Międzypań-
stwowy mecz piłkarski Bułgaria

. roz&grany,-w- Sofii za-

kończył aię liieoczeltiwanym suk-

cesem Bułgarów, którzy po aacię-
tej grze wygrali 1:0.,

Jedyną bramkę dnia zdobył
prawoskrzydłowy Bułgarii Mila-

noff, 20-letni piłkarz o nieprze-
ciętnym talencie.

5mi

Po 31 Mach
W-

Taksówkarz Nr. 6 przed meczem -se-

kurowal Szymurę, twierdząc jakoby eks-

poznaniakowi „wyskocryia jzcsę/ca"'.
Tyra niemniej wierzył w zwycięstwo
Franka.

— Musiałby zmienić nazwisko, gdyby
pierun przegrał w Poznaniu.

•

Czesi, choć od wielu tygodni mieli

okazję wytrenowai sif w typowaniu
wyników, nie wykazali w tym kierunku

większych zdolności. Przed meczem

twierdzili, ii przegrają 6": 10, a punkty
dla nich zdobędą: Majdłoch, Sadek i

Livansky.
Ołcazało się, ie w tych kategoriach

lepsi byli Polacy. Na swe usprawiedli-
wienie Czesi mają to, iż nie brali te

swych kalkulacjach pod uwagę możli-

wości sędziowskich omyłek... >

•

Organizatorzy wydali na pięknym pa-

pierze wielobarwny program zawodów.

W krótkim artykuliku, którego ambicją
było objaśnienie znsnrfj punktowania, m.

in. czytamy, ie „komisja sędziowska,
składająca sif z trzech sędziów, toz•

Jw bramka dla Polonii. JainicM (widoczne tylko nogi) strzelił nieś^dzi^e iL^^^f/I^f"'
pttulować po iw dntti

mieszczonych w trzech różnych stro-

nach ringu, daje nam pełną gwarancję o

wyniku sprawiedliwym (dosłownie —-

przyp. Red.) . Ponadto jest sędzia czwar-

ty, ringowy, obskakujący wal-

czących przeciwników, widzi również

więcej od widza, bo puirzy ze wszyst-
kich stron, widz jednak widzi tylko ze

strony swojej".

Najbardziej określeniem swych czyn

ności oburzony byl sędzia Zapłatka, któ

ry tłumaczył:
— Czy ja wyglądam na takiego, fcW

ry obslcakuje zawodników...?

Nam się wydaje, że autor „artykułu"
obskoczył język polski.

•

Zawodnicy czescy byli znacznie młorł

si od Polaków. Trójka najcięższych 1

sumie ustępowała naszym bokserom >.

przeszło 35 lat. W tych warunkach suk

ces nasz można uznać nie tyłłto za mi

służony, ale i cenny również % leg
względu, że młodzież nie dorosła jesz
cze do delronizotęania: mistrzów.

W. Kaczmarek

ligowa
gier pkl. sŁ-br.

1) Cracovla .23 33 0:»

2) Wisła 23 33 77:30

5) Ruch 23 2? <3:32

4) AKS 23 27 48:41

E) Legia 23 21 31:43

6) Polonia, W-wa 23 24 40:43

7) ZZK 23 23 44:44

>) ŁKS 23 21 54:33

1) Warta 23 21 43:31

10) Garbarnia 23 1» 35:41

11) Rymer 23 1» 43:31

12) Tarnovla 23 11 35:47

13) Polonia, Bylom 23 17 42:54

14) Widzew 23 10 23:92

Sensacje w Lidze

Czeskie/
PRAGA (Obsł. wł.) . W l-e] lidze czeskie]

padły trzy niespodzianki: Bratislava prze-

grała nieoczekiwanie na własnym boisku
z Trnavq 0:1, Zillna „dokonała" tej tamej
sztuki z Ostravą, przegrywając 1:2, a. We-
to rl a Plzen pokonała niespodziewanie SI&

vlą 4:3. Inne rezultaty: Jednota Koszyce—
Teplice 2:1, 'ATK — Zldenice 2:1, Sparta—
Kovalska Bystryca 8:2 i Kla'dno — Bohe.
mlans 1:3.

*W tabeli prowadzi Sparta — e13 pkt.

Siedzi! Przed chwilą Swicarz (x) wykorzystał błędny wybieg Ławniczaku i gór.
nym strzałem zdobył prowadzenie dla -czarnych koszul"

Tsfr Franckowiak — APl

DNIU 7 listopada Naród

Radziecki a wraz z Nim

śiły postępu i wolności całego
świata święciły radośnie 31-ą rocz

nicę Wielkiej REWOLUCJI LI-

STOPADOWEJ. .

W dniu tym również myśli spor

towców polskich kierowały się ku

wielkim Czynom i Ludziom Zwią.
żku Radzieckiego, który przystę-

pując do budowy nowego i lep-,
szego ustroju nawet w najcięż-
szych warunkach pamiętał o za-

sadniczych wartościach, jakie po-

siada dla młodzieży wychowanie
fizyczne. Otaczając młodzież swą

najpieczołowitszą opieką zapew-

nił jej możność doskonalenia się-
fizycznego przez gry, zabawy i

sport. Wysiłki Związku Radziec-

kiego i w tym wypadku dąły wśpa
niąły plon.

jKiikiidziesiąt rekordów. świato-

wych w
' najrozmaitszych dyscy-

plinach '

sportu, ponad 15 milio-

nów posiadaczy Państwowej Od-

znaki Sportowej, dziesiątki tysię-
cy stadionów i boisk sportowych,
6.000 ośrodków narciarskich, ty-

siące pływalń, boisk do siatkówki

i koszykówki, kortów tenisowych
i ośrodków wodnych — oto dane

ilustrujące w najogólniejszych za

rysach dorobek sportow^ Związ-
ku Radzieckiego w ciągu 31 lat.

Osiągnięcia te są tym bardziej
godne podkreślenia, że w chwili,
kiedy w Rosji władza przeszła z

klasy posiadającej, w ręce uciska-

nych i prześladowanych, o spor-

cie nie słyszało się niemal zupeł-
nie.

Kiedy 7 listopada 1917 roku

strzały robotników piętro gradz-
kich i salwy krążownika .„Auro-

obwieściły światu początek
Wiellciój Socjalistycznej Rewo-

lucji Listopadowej, stało się jas-
nem, że nadszedł wreszcie okres

wielkich przemian polityctnych,
gospodarczych i społecznych, prze

mian, które początkowo objęty
ludy Związku Radzieckiego, a po-

tem, gdy Armia Czerwona zatknę
ła swe zwycięskie sztandary na

ruinach Berlina, również i narody
państw demokracji ludowych.'

Znaczenie wychowania fizycz-
nego w rozwoju potęgi narodowej
podkreślane było niejednokrot-
nie przez wielkich wodzów rewo-

lucyjnej Partii Bolszewickiej Le-

nina i Stalina. Podkreślane było
nie tylko mowami, lecz czynem.

Mimo ciężkich początkowo wa-

runków gospodarczych, mimo ba.

rier, którymi odgrodził się świat

kapitalistyczny od oazy postępu,

jaką' był ZSRR, rozpoczęto tam

energiczną pracę i w rekordowym
tempie postawiono sport na nogi.

W żadnym innym kraju sport
nie rozwinął się tak szybko, a jed
nocześnie tak szeroko i ideali-

stycznie. Nie ma w ZSRR wyna-

turzeń w rodzaju profesjonalizmu,
półprofesjonalizmu czy pseudo.
amątorstwa. Każdy sportowiec
otoczony jest opieką ze strony
państwa i stowarzyszenia do któ-

rego należy. Znajduje on w spor-

cie wytchnienie, rozrywkę po pra-

cy i wyszkolenie obywatelskie.
Sportowiec radziecki to przede
wszystkim dobry, świadomy
swych celów i obowiązków OBY.

WATEL1
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na rin
przyniosły zwycięstwo pohkim pięściarzom

POZNA», 7.11- (tel wl). Godz. 19.

Kierujemy się w stronę wielkiej Hali

Przemysłu. Jui koło Uniwersytetu
mieszamy się w tłum, który ciągnie
w stronę Hali. Im bliżej, tyim większy
napór, trzymany jednak umiejętnie

przez liczne posterunki milicji.
Godz. 19,30. Hala ciężkiego prze-

mysłu zapełniona po brzegi. Według

oficjalnych meldunków sprzedano
9.200 biletów, sądzimy jednak, że wi-

dzów jest ponad 10 tys. Wnętrze hali

przypomina halę na Służewcu. Po-

znańska hala jest jednak nieco więk-

sza, a przede \$szystkim dłuższa. Ring
stoi po środku, udekorowany barwami

narodowymi czechosłowackimi i pol-
skimi.

Punktualnie o «oda 20-ej na ring

wchodzą kolejno! dru&yna pięściarzy
CSR i Polski. Następuje część oficjal-
na. Z ramienia PZB wita gości prezes

Jędrzejewski. Orkiesitra gra narodo-

wy hymn czechosłowacki. Na powita-

nie, w imieniu drużyny czechosłowac-

kiej odpowiada jej kierownik, Vodraz-

ka. Orkiestra gra narodowy hymn pol
aki.

Następuje krótka uroczystość wrę-

czenia Antkiewiczowi upominków, ja-
kie otrzymał od Ambasadora Polski w

Londynie za zdobycie bronzowego me

dal u w olimpijskim turnieju bokser-

skim. Antkiewicz otrzymuje zegarek

stopper na rękę oraz jedwabną wiel-

ką chustkę, aa której są wypisane

wszystkie nazwiska zdobywców me-

dali na 01'mpiadzie.
Z kolei następuje prezentacja zawo-

dników^ na ringu pozostają muchy:

Majdloch i Brzózka.

2:0

Gong. Pierwsze starcie w wadze

muszej. Obaj przeciwnicy, jakby się

wzajemnie obiw'ali, obtańcowują się.

Pierwszy atak następuje ze strony Po

laka. Brzózka celnie trafia, ale na-

tychmiast mu się rewanżuje Czech,
atakując głównie dolne partie Polaka.

Runda bez wyrazu, % lekką jednak

przewagą Majdloch a.

Drugie starcie. Majdloch rozpoczy-

na bardzo szybkim atakiem, trafia

parę razy^ celnie. Brzózka star a się

kontratakować, jednak bez większego
skutku. Ciosy Czecha są celniejszs.
Pod koniec rundy żywiołowe ataki Po

laka i parę jego sinych ciosów, mi-

mo to rundę wygrywa minimalnie

Majdloch.

Trzecie starcie. Majdiloch czysto tra

Ba w kontry, które stosuje teraz re-

gularnie na żywiołowe ataki Polaka.

Brzózka lekko krwawi i słabnie. Pod

koniec rundy jednak zrywa' się do

gwałtownego ataku 1 przypiera Cze-

cha do liny, gdzie ładuje mu serię w

zwarciu. Runda raczej wyrównana.

Wyniki awycięża na punkity Brzó-

ska.

4:0

Waga kogucia: Muslay — Grzy-
wocz. Od pierwszego gongu Polak ru-

sza do ataku, pięknie punktuje, Czech

jest zdezorientowany. Próbuje kontro

wać, jednak bez skutku. Parę gwałto-

wnych ataków Czecha Gtrzywocz do-

skonale wyłapuje na rękawice i na-

tychmiast przechodzi do ataku, zada-

jąo krótkie, celne eiosy. Runda wyso-

ko dla Grzywocza.

Drugie starcie. Nieustanny atak Po

laka, który wyraźnie przeważa tech-

nicznie i nadal czysto trafia, Czech

•łabnie. Runda Grzywocza,
Trzecie starcie. Zaraz na początku tej

rundy Polakowi wychodzi silny sierp,

który rzuca Czecha na liny. Milślay Je-

dnak okazuje się bardso odporny i «ta-

ra się cięgle atakować, nadziewając się

jednak na kontry Polaka. Runda Grzy-
wocza.

Wynik: swyclęża na punkty Grzy-
wo es.

v

4s2

Waga piórkowa: Kellner — Antkie-

wicz. Polak odrazu rusza do ataku, jed-
nak Czech ma doskonałą defensywę 1

dobre uniki. Ciosy Polaka pruję prze-

ważnie powietrze. Pod koniec starcia

dwa sierpy Polaka dochodzą na punk.
ty. Runda lekko dla Polaka.

Starcie drugie. Antkiewicz atakuje
dół i parę lewych ląduje celnie. Czech

eoraz celniej kontruje i umiejętnie
wstrzymuje ataki Polaka. Antkiewicz

bije otwartą rękawicę. Runda lekko

dla Antkiewicza.

Trzecie starcie. Polak rzuca się z fu-

rią do ataku, parę razy sięga przeciw-
nika, ale sam otrzymuje silny hak. Po-

lak nadal nacięty i coraz częściej na-

dziewa się na kontry Czecha. Pod ko-

niec Antkiewicz jakby trochę słabnie.

Runda remisowa.

Wynik: zv;yc:?ża na punkty Kellner.

Polska prowadzi 4:2.

Cli

Waga lekkat Sadek — Rodak (Rade-
mach er). Od pierwszej wymiany ciosów

zaznacza się przewaga techniczna Pola-

ka, który ma lepsze zwarcia i regularnie
obrahia dół przeciwnika. Pod koniec

starcia silna wymiana ciosów. Polak ma

parę ładnych uników. Runda lekko dla

Rodaka.

Drugie starcie. Rodak atakuje coraz

ostrzej, przechodzi do zwarcia i wycho-
dzi s ciosem. Kontry Sadeka nie docho-

dzą celów. Pod koniec starcia Czech lek

ko słabnie. Runda dla Rodaka.

Trzecie starcie. Polak atakuje seria-

mi. Sadek otrzymuje ostrzeżenie za

trzymanie. W ostatniej minucie tej run-

dy silny lewy hak Sadeka ląduje celnie

na punkcie i robi widoczne wrażenie na

Polaku. Mimo to randa dla Rodaka.

Wynik: wygrywa na punkty Rodak.

8:2

Waga półśrednia: Krocak — CŁych
ta. Czech, bandzo silnie zbudowany,

Chyehła nieco niższy wzrostem,. Po

gongu Polak odrazu rusza do ataku,
ustawicznie zmienia dystans i punktu-

je lewą. Czech mało ruchliwy, sztyw

ny, caatuje wyłącznie na cios, do któ-

rego Chyehła go nie dopuszcza. Run-

da dla Chychły.

Drugie starcie. Polak atakuje w dal

szyrn ciągu 1 w połowie rundy nadzie

wa się na dwie kontry Czecha. Kro-

cak często przytrzymuje i walczy nie-

czysto. Pod koniec rundy Chyehła do

skonale atakuje serią, która robi na

Czechu widoczne wrażenie, Krocak je
dnak szybko dochodzi do siebie. Run-

da lekko dla Chychły.
Trzecie starcie. Krocak coraz wię-

cej dochodzi do głosu, lecz jego silne

ciosy nie są celne. Chyehła przeważa

technicznie. Dwa sierpy z lewej do-

chodzą celu, jednak Czech pod ko-

niec znów przechodizl do ataku. Run-

da min'maln'e dla Chychły.

Wynik: zwycięża na punkty Chy-
ehła.

• 8j4

Waga średnia: Svarko — Pisarski.

Czech nieco niższy i krępy. Po gongu

Pisarski rusza do ataku, punktując le-

wę prostą. Czech narazie nie może zna-

leźć na to odpowiedzi, walczy chaotycz-
nie i stara się atakować s doskoków.

Runda lekko dla Pisarskiego.

Drugie i starcie.Eplok sto suje^. nadal

swą taktykę i stara się poprawiać pra-

wym sierpem. Czech jednak umiejętnie
blokuje i natychmiast rzuca się do ata-

ku. Jeden z ciosów Czecha ląduje cel-

nie. Pod koniec rundy Pisarski punktu-

je sześć razy pod rząd lewą prostą. Run

da lekko Pisarskiego.
Trzecie starcie. Czech przechodzi do

gwałiownego ataku z półdystansu. Po-,
lak słabnie i nie może go już utrzymać
w pełnym dystansie. Ciosy Czecha są

celniejsze. Pisarski wyraźnie słabnie. Je

go lewe proste nie dochodzą już celu.

Runda dla Czecha.

Wynik: zwycięża na punkty Svarko.

Polska prowadzi 8:4.

Orzeczenie sędziów w tej walce nie'

zadowolona publiczność przyjmuje dłu-

gotrwałymi gwizdami.

ka dochodzi do celu i Czech znajduje
się przez chwilę na deskach. Wydaje się
jednak, iż upadek ten nie był wynikiem
ciosu, lecz, że Czech się polłizgnął. Na-

tychmiast też zrywa się i rusza do gwał-

townego ataku. Runda lekko dla Szy-

mury.

Trzecie starcie. Szymura w dalszym
ciągu atakuje i w pewnym momencie

Czech znowu znajduje się na deskach,
lecz i tym razem nie jest to wynik sil-

nego ciosu Polaka, lecz poprostu Czech

został popchnięty przez Szymurę. Za

chwilę lewy sierp Rademachera ląduje
celnie. Polak jednak przyśpiesza tempo

i wychodzi mu parę celny ciosów z obu

rąk. Runda lekko dla Szymury.

Wynik: zwycięża na punkty Szymura.
Prowedzi Polska 10:4.

12:4

Waga ciężka: Livansky — Klamecki.

"Pierwsze starcie rozpoczyna się od ba-

dania i żaden z przeciwników nie może

zdobyć się na atak, tak że sędzia zmu-

szony jest interweniować, nakazując
walkę. Polali rzuca się. do natarcia, ale

doskonała kontra Czecha osadza go na

miejscu. Za chwilę celny sierp Czecha

dochodzi celu. Polak rewanżuje się rów

nież celnym sierpem s prawej. Runda

dla Czecha, -t

Drugie starcie. Polak wzmacnia

tempo. Dwa jego proste są celne. Na-

stępuje gwałtowna wymiana silnych
ciosów. Jednym z ataków Polali przy

piera Czecha do lin. Klimecld ładuje
doskonałą serię W zwarciu. Runda

lekko dla Klimeckiego.
Trzecie starcie. Polak ciągle w a-

taku. Jest bardzo szybki. Zbiera pun-

kty lewą. Livansky rewanżuje się
silnym sierpem z prawej. Znów silna

wymiana ciosów. Tempo szybkie, wy-

jątkowo szybkie, jak na wagę cięż-
ką. Livansky celnie,trafia w dół. Po-

lak jednak bez zmrużenia oka przyj-

muje ten cios i znów rusza do natar-

cia, przypierając Czecha do lin. Run-

da raczej remisowa.

Wynik: zwycięża na punkty Kli-

mecki. Ogólny wynik meczu 12:4 dla

Polski.

Sędziowali na punkty: Lajos (Wę-
gry), Bem (CSR) i Urbaniak (Pol-

ska). W ringu na zmianę: Valecky
(CSR)i Łaukedrey (Polska). Druży-

nie polskiej sekundował Feliks Sztam

drużynie czechosłowackiej Herget.

St. Gostomski.

Go mówiono po
Vednuka, kierownik drużyny CSR:, —

Drużyna polska miała kondycję 1 żywioło-
wy, choć często chaotyczny atak. Pięścia-
rze mają cios, ale z techniką jest gorzej.
Antkiewicz tauiuje I nie podoba'mi się.
Przegrał zasłużenie. Majdloch był lepszy
od Brzózki, bo bił celniej i walkę wy-

grał. Największa krzywda stałe się Livan-

sky'emu, kóry wygrał walkę z różnicą,
przynajmniej 2 punktów. Z waszych pię-
ściarzy najwięcej podobał mi sią Rodak,
dalej Chyehła, Szymura i Grzywocz. Brzóz-

ka jeszcze surowy. Klimecki był tylko sil-

niejszy fizycznie. Z mojej drużyny najlep-
szy był Kellner, dalej Svarko, Liva&kyl
Majdloch,' Sędziowania niezbyt szczęśliwe.
Wynik 10:6 dla was byłby na pewno spra-

wiedliwszy.

Dem,' sędzia punktowy: — Zdumiony
byłam słabą (orrpą Antkiewicza. U nas

zawiódł częściowo Majdloch, najlepiej
zaś wypadli Kellner i Uvansky, który
"'moim zdaniem walkę wygrał. U was naj-
więcej podobał mi ślę Chyehła.

Valecky, sędzia ringowy: — Technicznie

nasi pięściarze byli lępjsi. Wasi. natomiast

mieli doskonałą kondycję. Wynik stanow-

czo za wysoki. Remis byłby najsprawied-
liwszy. Livansky walki nie przegrał, po-

dobnie Jak i Majdloch. Polskich bokserów

klasyfikuję następująco: Rodak, Chyehła,
Szymura, Grzywocz; naszych: Kellner, U-

vansky, Majdloch, .Svaffco. Najsłabszy u nas

byl Muslay, który zawiódł zupełnie.

Kellner: — Sądziłem, że Antkiewicz jest
groźniejszy. Walczy nie czysto. Tylko je-
den jego cios trochę poczułem {W wą-

trobę). Sądzę, że wygrałem.

Livansky: — Klimecki okazał się wytrzy-

mały na ciosy, gdyż wsacjziłem mu duio

celnych kontr. Polak ciągle pcheł. Uczy-
łem, że nie wytrzyma trzeciej rundy. Mi-

mo to Jednak, walki nie przegrałem. 1

nas zawiódł, trochę Majdloch, ale walki

też; nie przegrał. Podobał mi się u was

Chyehła. \

lajos, neutralny sędzia węgierski: —

Z waszej drużyny podobał mi się najwię-
cej Grzywocz; z czeskiej Kellner i Svarko,
Antkiewicz wyraźnie bez formy. Wynik
meczu uważam za sprawiedliwy.

Derda, kapitan sportowy PZB: — Do wa-

gi półciężkiej wszyscy nasi pięściarze
walczyli poniżej swej normalnej formy.
Szymura był na ringu zbyt „elegancki" I

dopiero' podobał mi się w trzecim star-

ciu. Antkiewicz, niestety, nie jest w tej
chwili w formie. Liczyłem na Klimeckiego
I, jak się okazało, nie zawiódł mych na-

dziei. Walkę swą bezwzględnie wygrał.
Na ogół z przebiegu meczu, mimo dobre»

go dla nas wyniku, nie jestem zadowoio-

ny. Nienadzwyczajną formę naszych pię-
ściarzy usprawiedliwiam początkiem se-

zonu.

Sztam: — Klimecki wygrał swą walkę I

zaimponował doskonałą kondycją. Za-

wiódł natomiast Pisarski I, mimo prote-
stów widowni, twierdzę, że walkę swą

przegrał. Dobry był Chyehła I Brzózka,

który zaimponował żywotnością I kondy.
cją, nie pesząc się swym groźnym prze-

ciwnikiem.

Antkiewicz: —- Nie jestem w formie, ale

sądzę, łe walkę swą wygrałem. Kellnec

Jest bardzo tradnym przeciwnikiem I ma

piekielny cios z prawej. .

Szymura dość oryginalni.e ujmuje klasy-
fikację naszych bokserów. Twierdzi on m.

In., źe Antkiewicz miał walkę bezwzględ-
nie wygraną, natomiast Grzywocz prze-

grał. Pisarski nie wytrzymał kondycyjnie,
a Chyehła mial wyjątkowo trudnego prze-

ciwnika, który mimo pozdrów jest bokse-

rem dobrym (mowa tu o Krocaku).
S. «,

wyjemy umiar w ocenie
(Dokończenie ze str. 1-ej)

x przyczyn, która przyczyniła się do na-

szego Zwycięstwa była większa rutyna

ringowa polskich zawodników jak np.

Grzywocza, Rodaka, Chychły i Szymury.
Poza tym Polacy lepiej rozwiązywał?
walki taktycznie.

Osiągnęliśmy wysokie zwycięstwo.

Mówiliśmy o wyrównanej drużynie,
ale nie można stąd wyciągać zbyt
optymistycznych wniosków. Nie ża-

pontlnajmy, że w trzech ostatnich

wagach reprezentowali nas zawodni-

cy,3⁄4którzy?wi sumte mają* jak^olę z<fó,j

je, 105 lat. Te 105 lat wiele mówi i

nie wymaga komentarzy. Nie ma co

ukrywać, że ci trzej zawodnicy zbli-

żają się do schyłku swej kariery, a

wciąż jeszcze nie widać zastępcy dla

Szymury i Klimeckiego.

NASZA KLASYFIKACJA

Najlepiej z ósemki polsklaj wypadł
Rodak. Walczył on mądrze, systema-

tycznie, demolował siły przeciwnika,

atakując dolne partie. Na drugim
miejscu stawiamy Grzywocza, ale

podkreślamy, że miał on słabego
przeciwnika^-! chyba ^ajęłabszego z

Przed i w czasie

10:4

Waga półciężka: Rademaclier — Szy-
mura. Początkowo obaj przeciwnicy ba-

dają się wzajemnie i Szymura pierwszy
rusza do ataku, atakując duł przeciw-
nika. Szybkie kontry Czecha dochodzą
celu. Sędzia ringowy (Czech) uspakaja
Sztam a, który z rogu udziela wskazówek

Szymurze. Runda remisowa.

Drugie starcie. Szymura rusza do ata-

ku, lecz ciosy jego nie są zbyt celne i

dwukrotnie nadziewa się na kontry Cze

cha. Wreszcie silna prawa prosta Pola-

Sylwetki pięściarzy CSR
Majdloch, waga musza, mistrz CSR, bral

udriał w Olimpiadzie, gdzie uzyskał 4

miejsce, lyla lat 19. Stoczył dotychczas
80 walk. Przynależność klubowa SK Hra-

ni ce, zawód szofer.

Muzlay, waga kogucia, mistrz ' CSR. Ma

lat 18, Jest najmłodszym zawodnikiem eki-

py. Dotychczas stoczył £0 walk I należy
do SK Bratlslava. Zawód automechanik.

Kellner, waga piórkowa, mistrz.CSR. Z

zawodu urzędnik kolejowy. Stoczył w swej
karierze 90 walk. Ma lat 20.

Sadok, waga lekka, ma lat 22, Jest mi-

strzem armii CSR. Należy do ATK Praga
i rozegrał 90 walk. W . życiu prywatnym
Sadek jest urzędnikiem firmy Bata.

Krocak, waga pólśrednia, jest wicemi-

strzem CSR I ma lat 23. Zawód — urzęd-
nik firmy BatjL Należy do klubu Batin —

Batov i rozegrał 120 walk.

Svarko, waga średnia, wicemistrz CSR.

Stoczył dotychczas 180 walk I ma lat 24.

Zawód — mechanik.

Rademacher, waga półciężka, mistrz CSR

i mistrz Armii CSR. Stoczył dotychczas
100 walk. Z zawodu Jest kelnerem ma lat

23 I należy do ATK Praga.

Uvansky, waga ciężka, mistrz CSR I

mistrz Wojsk Alianckich. Ma lat 26, należy
do SK Pardubice, z zawodu mechanik.

W sumie drużyna CSR liczy 175 lat.

LEŻANKA SZYMURY

Szymura już na kilka godzin przed
meczem prosił, aby organizatorzy przy-

szykowali mu odpowiednią „leżankę" w

szatni, aby mógł do czasu swej walki

wypoczywać.

KANT PISARSKIEGO

16 lat temu walczyłem w Poznaniu

przsciwko Czechosłowacji — opowiada
Pisarski — był to wówczas mój pierw-
szy mecz międzypaństwowy. Wtedy to

SZWAICARSKA MŁÓCKA LIGOWA

GENEWA (Obsł. wl.) . Wyniki I-ej ligi
szwajcarskiej: Lugano — Locarno 3:0, Bel-

linzona — Lauaanne 1:2, Young Fellows—

Grasshopors 0:3, PC B-leI — Chlano 1:2,
Servette — Grenchen 1:3, FC Basie — TC

Zurich 3:1.

LIGA AUSTRIACKA WALCZY

WIEDEŃ (ObsI, wl.) . Rezultaty I-ej ligi
austriackiej: Wacker — Austria 1:0, Admi-

ra — Sportclub 8:1, Rapld — Hochstadt

2:2, FC Wion — Oberlaa 6:0, Vienna —

Fiorisdorf 3:2.

WE FRANCJI PROWADZI REIMS

PARYŻ (Obsł. wl.). Lider tabeli i-ej ligi
francuskiej Reims stracił wprawdzie 1 pkt.
w remisowym meczu z Nancy 3:3, nie od-

dal jednak prowadzenia. Wyniki ostatniej
niedzieli: Lille — Racing Club de Parts

2:3, St. Etienne — Sochaux 1:1, Strassbourg
Cannes 1:0, Nice — Colmar 2:0, Toulouse

Montpellier 4:1, Metz — Marsellie 1:4, Sete

Rennes 0:0.

Prowadzi Reims — 20 pkt. przed Racing
Club de Paris — 1? pkt. i Marseille —

13 punktów.

UPADEK TENISA

Angielskie Ministerstwo Oświaty zanie-

pokoiło się upadkiem tenisa w Wielkiej
Brytanii I poslanowio udzielić Związkowi
Tenisowemu zapomogi w kwocie 1600 fun-

tów (2.600 .000 zł), celem szkolenia, kształ-

cenia młodej generacji tenisowej:

NIEUDANA PROSA CONSOUNIEGO

RZYM (ObsI. wl.). Mistrz olimpijski I re-

kordzista świata w rzucie dyskiem, Con-

solinl, usiłował poprawić na zakończenie

sezonu swój najlepszy wynik. Nlastoty,
przed zawodami spadł ulewny deszcz l

Consoiinl uzyskał tylko S2.3S m. Rekord

wynosi 55,33 m.

Na tych samych zawodach mistrz Wioch

w rzucie oszczepem, Mateuccl, uzyskał
64,22, c? Jost najlepszym wynikiem, Jaki

padł w oszczepie w ciągu ostatnich 12 lat

na terenie Wioch.

w szatni przed meczem zostałem zno-

kautowany, obwiem wstałem nagle i glo
ivq uderzyłem o kant. Straciłem przy-

tomność; mimo to po dojściu do siebie

walczyłem i wygrałem.

PO BRATERSKU

Brzózka stanął na wadze z nadwagą
13 gramów, ale ponimoaż i Czech w wa

dze średniej miał taką samą nadwagę
obie strony zgodziły się na tolerancję.
W ogóle Brzózka zrzucał około 1,5 kg,
mniej więcej tyle samo zrzucał Antkie-

wicz, który byl przygotowany do walki

w wadze lekkiej.
— Dobrze stało się, że Antkiewicz nie

walczył w lekkiej, gdyż byłby na dol-

nym limicie, co byłoby niebezpieczne—-

mówił Sztam.

DOKOŁA TORMY

Odnośnie zawodu jaki sprawił Torma

krążą różne plotki. Według oficjalno}
wersji Torma ma chorą rękę, natomiast

opowiadają na ucho, że podobno chciał

on lecieć do Poznania samolotem, a po-

nieważ drużyna jechała koleją obraził

się. (K. G.) j

NIECHAJ ŻYJĄ., ŻYJĄ. NAMI

W czasie walki Szymura — StKie-

macher niemal cała widownia zaczę-

ła śpiewać; Sto lat, sto-łat f- Po zwy-

cięskiej walce również Frankowi od-

śpiewano tę samą pieśń.

BEZ KOŁYSANE.

Przed rozpoczęciem meczu spiker,
który czuwał nad porządkiem W hali

ciężkiego tprzemysłu, tak ogłosił: —

Prosimy, aby zachowywać się na

balkonie bez kołysanki < nie mówić

niepotrzebnych dowcipów.

GDZIE FILMt

Na balkonie znajdowało się miej.
sce, zarezerwowane dla operatorów
Filmu Polskiego; miejsce to, nieste-

ty, świeciło do koAca meczu pustka-
mi

NA GOLABA

Przed samym początkiem meczu o-

kazało się, ie kostiumy zawodników

polskich ł czechosłowackich niemal

zupełnie się nie różnią. Wobec tego

bokserzy nasi walczyli obnażeni do

K. G.

ósemki czeskiej. Natomiast Chyehła
miał ciężkiego przeciwnika, dobrego

taktyka.
W pierwszej rundzie Czech poswo

lił się atakować tak, jakby chciał

próbować siły Polaka i wyczerpać

go. Krocak dobrze się krył, odbierał

pomyślnie natarcia Chychły, który w

tym dniu był wyjątkowo agresywny.

Natomiast już w 2-giej r. Krocak

sam próbował atakować i trzeba przy

znać, że kilka ciosów zapisał na swe

konto. Chyehła był trochę zaskoczo-

ny. ł. nie. potrafił tak ^dokładnie Skon-

trować, jak na to go było stać w

ępprzectaich wąlkaęty. Dopiero w ?-ej
r„ gdy Czech był już zmęczony, Chy-
ehła zdobył się na celne riposty,

MŁODOŚĆ I DYNAMIKA

Powracamy jeszcze dó BrzóskL —

Zawodnik ten mimo, że — zdaniem

naszym— przegrał walkę, jednak
pozostawił po sobie dobre wrażanie

i podobał się. Pomysł kpt. związko-
wego, wystawienia go do reprezenta-

cji raczej należy uważać za pomyśl-
ny. Brzóska wniósł na ring wiele dy-
namiki 1 to, co w języku piłkarskim
nazywa £ię ciągiem. Piotrkówianin

wykazał najwięcej żywotności ze

wszystkich naszych zawodników 1

może właśnie tą żywotnością wpro-

wadził w błąd sędziów punktowych,
którzy na jego konto zaliczyli nawet

ataki spalone na panewce... W każ-

dym razie Brzózka w spotkaniach z

zawodnikami mniej stylowymi, niż

Majdloch, będzie bezsprzecznie bok-

serem bardzo niebezpiecznym i przy-

sporzy reprezentacji naszej punkty.
Chwilami Brzózka przypominał w

swych akcjach sławnego Rotholca.

Grzywocz miał dobry dzień i rów-

nfeż wykazał „ciąg". Dużo boksował

tym razem z dystansu.

BOKSERZY KIEIC W KRAKOWIE

WISŁA - GWARDIA 11:5

KRAKÓW, 7.11 (Tel. wł.) . Pięściarze Wi-

sły mieli ciężką przeprawę z ósemką kie-

leckiej Gwardii, choć,wygrali 11:5.

Szczegółowe wyniki były następujące
(na pierwszym miejscu bokserzy Wisły):
Wojtusik wybrał na punkty z Dudałą, Gler-

giel zwyciężył przez k. o. w II r. Fur.

manka, żywiecki wypunktował Podsiadły,
Sidelnlkow przegrał przez I. k . o. z Lat-

kowskim, Llpeńskl wygrał przez t. k . o . z

Tarasowem, Matula zremisował z Baranem,
Glerasłńskl uległ na punkty Kurkewl, Rył

/znokautował w II starciu kapustę.

Sędrlował w ringu Mikołajczyk, na

punkty — Moszkowskl® Pietrzykowski I

Pitman.

BIERNAT TRIUMFU» W KRAKÓW»

"KRAK6W, 7.11 (Tel. wł.) . Na zakończe-

nie sezonu lekkoatletycznego odbyty się
trzy biegi na przełaj. W konkurencji se-

nlorów zwyciężył Biernat (Wisła), przeby-
wając dystans około i, km w 16:27,1, przed
kolegami klubowymi:' Smlertklem, Wielor-

akim I Niemczykiem HKS, (Zakopane).
Wśród Jjjnlorów. (dystans. 2,5 km) zwycię-
stwo przyznano Grochowskiemu (Cr.)
Pierwszy , na mecie Larys (Wista) został

zdyskwalifikowany. W konkurencji kobiet

twydężyla Bulżanka (Olsza).

OttZTYN PROSTU»

Mazurski OZLA Jake uzupełnienie do ta-

beli 10-du najlepftych , wyników lekko,
atletycznych nadesłał rezultaty Abram-

sklego T. w oszczepie 52,<8 I Rutkowskie-

go 61.2 — 400 pł

Na konto Antkiewicza należałoby

zapisać, że dużo trafiał w dolne par-

t: e, ale jeśli chodzi o ciosy w górę—»
to te zawodniły w celności. Jego'
przeciwnik Keller nie jest należycie

docenionym zawodnikiem. Bokser ten

posiada znakomite kontry, które na-

szemu Kaszubowi sprawiły wiele

przykrości.

Pisarski, jak zwykle, brylował tech»

niką, do chwili, gdy miał siły, aby u»

trzymać przeciwnika w respekcie

swym lewym prostym.

JECHAŁ BEZ tfoilM)

Szymura wygrał nieznacznie z Ra»

demacherem. Nie miał on swego naj-
lepszego dnia. Napróżno czekaliśmy
na „dyszle", nie oglądaliśmy ciągłości

akcji. Szymura często atakował z po

chyloną głową, na co mu już zwraca-

no uwagę w Budaoeszęie, W rezulta-

cie w 3 r, został kontuzjowany w

brew. Wydaje się nam, że przed wal

ką nie miał dostatecznej ilości sparria

gów, Franek jednak dzielnie się trzy-

ma! i walkę wygrał na finiszu, dzięki

wielkiej ambicji. Rademacher jednak
był szybszy w swych akcjach.

Klimecki był w doskonałej kondy»

cji. Zawodnik ten walczący z dużo •

młodszym Livanskim zdobył się na

tempo, które mogło naprawdę zaimpo
nować. Klimecki był dobrze przygo-

towany, wypadł o wiele lepiej, niż W

Budapeszcie. Natomiast zdaniem mo-

im, nieco zawódł Liyańsld, który

wprawdzie miał ładne kontry, ale nit

potrafił zdobyć się na bardziej sku-

teczny atak, Mam wrażenie,, że zawo-

dnik ten zahamował się w swym roz-

woju.

NIE GORSZY

Jeśli chojdzi o Czechów, to należy

się jeszcze pochwała Sadkowi, który
istotnie fest zawodnikiem nie wiele

gorszym od Petriny. Chłopak ma dłu-

ręce, rozporządza dużym repertu-

arem ciosów i wyczuciem kontry.
M'ał on pecha, że trafił na Rodaka b.

dobrze usposobionego. Zwycięzca Pi-

sarskiego Svarko nie jest asem, a!e

jest dobrym wyrobnikiem. Silny fizy-
cznie szybko wyprowadza awe ciosy.

Wydaje się nam, że Kolczyński ma

szanse z nim wygrać w Warszawie.

PROSTUJEMY

Na zakończenie prostuję wiadomość

podaną uprzednio, te neutralny sędzia
Węgier Łąjos Nagy nie przyjechał do

Poznania. Przybył on dosłownie w o-

statniej chwili na mecz i to bez wi-

zy... Można sobie dośpiewać, jakie
miał trudności, aby dostać się do Po-

znania. W ringu prowadzili walki na

zmianę p, Valecky (CSR (rozpoczął
on

^ mecz) z Łaukedreyem. Obaj spi-
•ali się dzielnie poza małymi niedo-

ciągnięciami, polegającymi na zbyt-
nim tolerowaniu przytrzymywania, sto

sowanego przez niektórych zawodni-

ków, Czesi przybędą do Warazawy we

wtorek rano. Jako rezerwowych przy

wiozą Netukę i Matejczyka w pMr-
kowej,.

K. GryźeweM
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przyczyną łamania kciuków

21 października odbyło się posiedze-
nie Kola Warszawskiego Lekarzy Spor
toit-ych. Wygłoszono na nim referaty:
dr Łukasik „Odchyleniu somatyczne
u kandydatów do Akademii Wychowa
nia Fizycznego", dr Sidorowicz J<port ROZPOZNAANIE URAZU KCIUKA

sach zamachowych przez I kość śródrę-
cza, która w dodatku podparta od stro-

ny reszty palców wałkiem z bandaża, tra

ci możność amortyzowania uderzenia.

a społeczne zagadnienia schorzeń narzą

du krążenia" i referat dr. Albrychta,
który w skrócie drukujemy poniżej.

Z MATERIAŁU C. S, M. wynika, że

wśród urazów w sporcie, urazy ko»u

ka stanowią na ogólny liczbę wszelkich

wypadków około 6%, liczba ta obejmu-

je urazy części miękkich. Urazy w za-

kresie kości I palca i I kości śródręcza

tj. złamania wynoszą 3% wszystkich zgia

szujących się do Poradni chirurgiffinej
C. M. S., co czyni w sumie 9% wszyst-

kich sportowców zgłaszających się do ciii

rurga.

Wynika z tego, że przeciętnie co 11-y

chory zgłaszający do-^gabinetu urazowe-

go, przychodzi z powodu kontuzji kciu-

ka, a z tego mniej więcej co trzeci zgła-
dza się z uszkodzeniine kości. Sportem,

który ilościowo daje tego rodzaju przy

panków najwięcej — jest boks. Spośród

sportowców zgłaszających się do CMS z

dolegliwościami o których mowa — j/3
stanowią bokserzy. W boksie ze statysty

ki prowadzonej przez mnie w WOZB za

okres roczny 1947/48 wynika, iż wśród

bokserów, uraz kciuka stanowi przeszło
40% wszystkich wypadków i pozycja ta

jat równa tak popularnemu uszkodzeniu

w boksie, jakim jest pęknięcie łuku

brwiowego.

BANDAŻOWANIE '

Mechanizm złamań I kości śródręcza
i kości policzkowych I palca u bokse-

rów, polega na uderzaniu, przy zadawa-

nia ciosów zamachowych, odpromienlo-

wą krawędzią dłoni, a więc cała siła ude

rżenia skupia się bezpośrednio na ko-

ściach I palca, prostopadle do ich osi po

dłużnej. Momentem, usposabiającym do

urazów, a szczególnie do złamań o któ-

rych mowa, jest sposób, w jaki zawodni

cy bandażują sobie ręce przed założe-

niem rękawic. Wygląda to w ten sposób,
że okręcają s»l.>ie wielokrotnie dłoń i

podstawowe paliczki 3-ch palców, licząc
od 2-gicgo bandażem elastycznym, po

czym osobno' robią kilka-tur tymże ban

dażem, dokoła podstawowego paliczica
I palca; pozostałą część bandaża zuży-

wają do owinięcia nadgarstka. Przepiso-

wy rozmiar bsndaża bokserskiego wyno

si 21⁄2 ni długości i 5 cm szerokości.

W tyrb warunkach, w kącie jaki two-

rzą zc sobą u swych podstaw palce I - II,
twórz' się, coś w rodzaju walka z ban-

daża, który działa jak rozporka, rozsu-

wając od siebie stawy śródręr.zno-pnlco-
we I od II i powodując odwiedzenie I ko

ści śródręcza. W rezultacie daje to przyj
mowanie całej siły uderzenia, przy cio-

Max Schmellng rozegrał w Berlinie mecz

bokserski z Vogtem. Spotkanie zgroma-

dziło 20.000 widzów. Okazało się, że

43-ieIn i pięściarz już jest tylko cieniem

boksera, który niegdyś zdołał znokauto-

wać Louisa. Schmeling przegrał na punk-
ty i zakończył mecz ledwie trzymając się
na nogach. Po walce oświadczył, że de-

finitywnie wycofuje się z ringu.

Vogt, zwycięzca Schmeiinga, jest przy-

pu;zczalnie tym samym zawodnikiem,
który w 1936 r. zdobył srebrny medal

olimpijski.
W kilka miesięcy później Szymura zre-

misował z Vogtem w ramach meczu Pol-

ska — Niemcy w Dortmundzie.

Rozpoznanie urazów kciuka jest ła-

twe. W przeciwstawieniu do uszkodzeń

np. stawu kolanowego, gdzie moment

urazu często bywa nieuchwytny i cho

ry nie potrafi powiedzieć, co było po

wodem bezpośrednim tego, iż po pewnym

czasie odczuwać zaczął ból,' zawodnik

zgłaszający się z uszkodzeniem paica,
zawsze podaje dokładnie okoliczności,
sam moment i mechanizm obrażenia,
gdyż w tej samej chwili zaczął odczu-

wać silny ból oraz przy każdych następ

nych uderzeniach. Drugim momentem,

charakteryzującym uraz jest obrzęk ca

lego kłębu palca dużego spowodowany
wylewem krwawym. Trzecim charakte-

rystycznym momentem jest zwiększone
ucieplenie obrażonej okolicy.

Następnym objawem jest ogranicze-
nie ruchu wprost uwarunkowane bólem

i obrzękiem oraz duża bolesność przy

ruchach czynnych i biernych. Jeśli' w

grę wchodzi złamanie, to skrócenie jest
na ogół niewidoczne i raczej mamy do

czynienia tutaj ze złudzeniem skrócenia,

wynikłym na skutek obrzęku, a co za

tym idzie deformacji kifbu kciuka i je.
go paliczka podstawowego. Nie do pomi
nięcia jest też duża bolesność przy obma

cywaniu palca i kłębu szczególnie nad

stawem śróręczno palcowym i sLawern

śródręczno nadgarstkowym w zależno-

ści od okolicy urazu.

KONIECZNY JEST RENTGEN

Rozpoznanie szczegółowe, to jest

stwierdzenie, czy mamy do czyniona z

obrażeniem części miękkich ,czy też li o

ści jest bardzo trudne, ponieważ obja-

wy tak złamania, juk i urazów elemen

tów miękkich w tych wypadkach po-

krywają się pravie zupełnie. Wyjątek

stanowią tylko rzadko występujące zła-

mania z dużym przemieszczeniem, dają-

cym się stwierdzić palpacyjnie, lub też

takie, w wypadku których jesteśmy w

możności stwierdzić przesuwanie się
czy też tarcie odłamów kostnych. Stąd
wniosek, iż aby ustalić na 100%, eey

mamy do czynienia ze złamaniem kciu-

ka, czy tylko z urazem elementów to-

rebkowo więzadłowych, należy w każ-

dym wypadku, jako regułę, wykonać zĄę
cie RTG.

Z naciskiem chcę podkreślić, że przy

ustalaniu różnicowania pomiędzy ura-

zem bez złamania a złamaniem nie ino

żna się kierować nasileniem objawów
wyżej podanych, jak bóle, obrzęk, og.n

niczenie ruchów itd., ponieważ nie mu-

szą, lecz mogą i często bywają one nie

proporcjonalne do jakości i wielkości

uszkodzenia.

JAK LECI

Po ustaleniu rozpoznania, gdy wynik
RTG upewnił nas o istnieniu złamania,

należy w pierwszym rzędzie dążyć do

uzyskania prawidłowego ustawienia z

równoczesnym daniem warunków zrośnię
cia przez unieruchomienie. Obrzęk w

związku z wyżej omawianymi urazami

nie był w materiale CMS nigdy prze-

szkodą do czynnej interwencji. W przy

padkach złamań lub nadłamań bez prze

mieszczenia, szczególnie w okolicy stawu

śródręczno-palcowcgo nakłada się Ojyi-
trunek gipsowy dokładnie domodeiowa-

ny w niewielkim odwiedzeniu na okres

około 3 tygodni.
W przj padkach złamań u podstawy

kości śródręcza, mających tendencję po

ich ustaleniu do obsuwania się, stara-iiy

się zawsze osiągnąć prawidłowe ustawie-

nie przez odpowiedni modelarz gipsu

podpierający i spychający trzon kości

śródręcza ku wewnątrz, tak, by płaszczy-
zna tłamania trzonu kości stykała się z

całą płaszczyzną złamania podstawy ko-

ści śródręcza.

Unieruchomienie takie pozostawia się
na okres 5 tygodni.

Wszystkie dotychczas załatwiane w

CMS złamania, które zaliczyć możemy

do grupy Beneta załatwiano bez wycią-
gu.; mimo to we wszystkich wypadkach
osiągnięto korzystne wyniki. Po zdjęciu
opatrunku gipsowego z reguły wykonać
kontrolę rentgenowską na kliszy, a na-

stępnie przechodzi się na kąpiele solan-

kowe dłoni (około 10 dni), masaże 2 mm

kłębu i przedramienia i ruchy czynne.

Powrót do czynnego życia sportowego

następuje po 11⁄2 miesiącu od chwili

zdjęcia gipsu.

/Wag r-^m^jgcfe Wmr&Mmw/m/

odzyskuje formę
ani przegrywają Sili

Radomiak dzięki sobotniemu zwycię-
stwu nad Budowlanymi 11:5 wysunął

się na drugie miejsce w tabeli mi-

strzostw okręgu warszawskiego. Zwy-
cięstwo gości jest wielką niespodzianką.
Wskazuje ono, że ratlomiacy odzyskują
iormę. Finisz prowincjonalnego zespołu

wypadł jednak zbyt późno. • Radomiako-

wi nie łatwo będzie utrzymać się na dru

giej pozycji, eo zapewnia prawo udzia-

łu w „-walkach o wejście do Ligi. Budow-

lani mają większe szanse ua zdobycie
tytułu wicemistrza Warszawy.

Na meczu z Budowlanymi wielki

Na sobotnim posiedzeniu Zarządu

i'olskiego Związku Hokeja na Lodaie

główną uwagę poświęcono rozlosowaniu

tegorocznych rozgrywek Ligi hokejowej.

W myśl uprzedniej uchwały każda pa-

ra gra mecz i rewanż przy czym gospo-

darze wymienieni są na pierwszym

miejscu.
Jako termin wyznaczono 8 i 9 stycz-

nia oraz 15 i 16 stycznia dla pierwszych

gier. W razie obopólnej zgody można

rozegrać mecz i rewanż na tym samym

boisku.

Losowanie przeprowadzone przez

ppłk. Gęsiora dało następujący rezultat:

1) Lecliia (Poznań) — Cracovia (a),
2) ŁKS — Wisła (b),
3) Legia (W-waf— KTH (c),

4) Siemianowiczanka — Siła (Giszo-

v,iec) (d),
5) Pomorzanin — Piast (Ciesz.) (e),

6) KKS Mysłowice — AZS (Lublin)

(f).

W razie wycofania się Wisły miejsce

jej zajmie Polonia (Bytom), tak jak w

wypadku wycofania się Siemianowiczan

ki w miejsce jej wskoczy Baildon.

Losowanie II-go rzutu duło następują-

cy rezultat. O pulę finałową walczą 22 i

23 oraz 29 i 30 stycznia „zwycięzcy" ze

spotkań:c—f,b —d,e—a.

Spadek, rozstrzygnie się się pomiędzy

„pokonanymi":f—c,d —b,a —c.

Finał rozegrany zostanie systemem

punktowym pomiędzy zwycięzcami gru-

py finałowej w dniach 4, 5 i 6 lutego.

ŁKS ZASILI ZARZĄD ŁOZB

Zatarg ŁKS — ŁOZB zakończony został

definitywnie. ŁKS nie tylko wrócił do roz-

grywek o mistrzostwo drużynowe Łodzi,
ale ma desygnować ludzi do pracy w

zarządzie ŁOZB — jak oświadczył jeden
z członków komisji PZB, wyłonionej do
zbadania sprawy zatargu.

Potwierdzenie tej wiadomości znajdzie-
my w najbliższym czasie w oficjalnym
komunikacie, wydanym z okazji zakończe-
nia zatargu.

PŁYWACY WARSZAWY
NA DWÓCH FRONTACH

W najbliższą niedzielę, 14.11 br. repre-

zentacja pływaków Warszawy zmierzy się
na basenie Polskiej YMCA z reprezenta-
cją Łodzi. Jest to czwarte z kolei spot-
kanie tych miast o puchar dyrektora
GUKF-u inż. Kuchara. Dwukrotnie wygrała
Warszawa, raz Łódź. ^

Pływaków' stołecznych oczekuje również

drugi męcz. .międzymiastowy w dniu,, H.:1.1
z Poznaniem. Mecz ten odbędzie się w

Warszawie.

WARTA KLUBEM POCZTOWCÓW
W związku z połączeniem sią Klubu

Sportowego „Warta" ze Związkowym Klu-
bem Sportowym „Pocztowiec" w Pozna-

niu, wszystkie sekcje jportowe ZKS . Pocz-
towiec" i KS „Waria" łączą sią w pocz-

towym związkowym klubie, kióry p.-. :yjął
nazw»: „Związkowy Pocztowy Klub Spor-
towy Warta w Poznaniu".

Emil Zatopek, najlepszy długodystanso-
wiec Słowiańszczyzny, pożegnał niedaw-

no stan kawalerski. Na zdjęciu widzimy
go w czasie ceremonii ślubnej. Małżonką
Zatopka jest rekordzistka CSR w rzucie

oszczepem Ingrova. Prawdziwie sporto-
we małżeństwo

icia
XIGK

Hslsisiki-W smszsiwsi
Bokserski Związek Fiński nadesłał do

PZB ofertę rozegrania meczu P.olska —

Finlandia w, połowie grudnia w Polsce.

Termin ten nie odpowiada PZB, nadto

Finowie są winni mecz rSPtinżowy War-

szawie, który powinni rozegrać w naj-

bliższych miesiącach. Tak wi-sc PZB uwa-

ża, że najprzód powinien być mecz War-

szawa
— Helsinki w Finlandii, a dopiero

później nadejdzie czas na spotkanie mię-

dzypaństwowe. ,

inuiiif święcili bracia Wwiak, MśtBf

swych przeciwników pokonali prsec

k. o. Pierwszy wygrał a Selmę, 'drugi a

Kossowskim, a więc bokserami, ns®j%gf.
mi uśpioną niezłą markę.

; WifksE| ale*

spodziankę stanowi porażka KMMW>

skiego. Zawodnik Budowlanych' pe'-' wal*

ce z Zagórskim stracił wiele ze swej
porności na ciosy.

Najciekawszą walkę zakon esoną remi.

sem stoczyli w wadze piórkowej
dzan (R) s Tyrał» (B).

W wadze muszej Baranowski . (X)

przegrał z Makowskim (B).

Pozostałe wełki «kończyły sśg-preai
czasem, czego dawne liie było
czach wyrównanych zdawało się wtff-

łów.

Wachnicki (R) podda! łi; w pierw,
szej rundzie Tyczyńskietnfl.

Czortek (R) zdobył punkty wstaw*

rem. Wasiak I (R) wjrgr»} " > ^tlittif'

przez Ł k. w 2 r^ WSsiak.ir{R)jM
w 1 r. z Kossowskim takie pn«s t. k.«,

W wadze półciężkiej Kotkowski (R)
znokautował w 2 r. Kołacza; iSóWiftild

(R) w ciężkiej w 1 r. Ścibora.

Sędziował w ringu kpj. Gronowski,
na punkty Sucharda, Kraśniki'i Ajfcww
ski.

SKRA — UeiA 11:1

Spotkanie outsiderów tabel)ni* :ft'ale-
żato do zbyt ciekawych. Zwyeięiyłij.za.
ilużenie Skra 11:8.

Z zainteresowaniem oczekiwano .wysy-

pu Sawickiego,' sprawcy" kontuzji ' ZagóN
skiego. Legionista jest bardzo prymityw- .

ny i hęlduje główkowaniu. . ftozporzętfia
też niezłym cioiem. Posłał nim kilka, ra-

zy na deilci Pietrusika, ńieilety o«irzeie-

nie zniwelowało efekt cioiów. Pietruiilt,
wykazujący więktzę inicjatywę zwyciężył
nieznacznie, lecz zasluieńlę. "•

Mylnym werdyktem wydaje się być przy.
znanie Wdowiakowi (L.) jemiiu z Pietrza-
kiem. Wdowiak blaznowiit zapominając •

walce.

Dobrym materiałem rozporządź*" iSfifó^

koguciej — Kubowicz tł' fttłin^ag'^
Gmura. Szybciej powinien: 40^3⁄4 dlf£ło-

IU Kubowicz.

W 'zespole Skry najlepiej wypadli Jani-

szewski i Kwaśniewski, flach zbyt. wcze-

śnie uwierzył w silę. swego cioiu.

Sierpiński (S.) przegrał, z Owsiejewem,
Całka (S.) poddał się w l r. Kubbwicie-

wi. Blach (S.) wygrał p/zfż t. k. o. Śr
3 r. z^Zyglińskim, Pietrzak (£.) . zremisował
z Wdowiakiem, Janiszewski; (S.) pokonał
przez t. k . o. w 3 r.Gmuręi Kwaśniewski

(S.) zwyciężył na pkt. Strukowicza, Pię-
Irusik (S.) wygrał na .punkty z Sawickim,
Zawitkowski (S.) zdobył punkty w., o. -

' ^ęatłowsi ł* Mlngifc^fcattki, na pankty:
Ukomski; 'Karpiuk: i>,stąjcinen.

DRUŻYNOWI MISTRZOSTWA WOZI

• potk. pkt. it. zwyc.

1) Gwardia ? 11 114:2*

2) Radomiak 1' r 45:4*

3) Budowlani s » 44:44

4) Skra r '7. 55:S7

5) Polonia 7 i 49:43

6) Legła ł 1 49:?5

orlowców polskich w roku 1948

li GA ANGIELSKA /

LONDYN (Obsł. wł.) . W meczach I-ej
Ligi angielskiej padły następujące rezul-

taty: Arsenał — Birmingham City 2:0,
Aston Vi Ha — "Bumley 3:1, Blackpool -

Newcastle United 1:3, Bolton — Manche-

ster City 5:1, Derby — Middlesbrough 2:0,
Huddersfield — Chelsea 3:0, Liverpool —

Portsmouth 3:1, Manchester United —

Everton 2:0, Sheffield — Preston 3:2, Sun-

derland — Sftoke City 1:1, Wolverhampton
Charlton 2:0.

W tabeli prowadzi nadal Derby, które

w 16 dotychczasowych spotkaniach nie

poniosło ani jednej porażki.

IIGA SZKOCKA

GI.ASGOW (Obsł. wł.) . Ostatnie wyniki
I-ej ligi szkockiej: Aberdeen Falkirk

1:4, A bion Rovers — Dundee 0:6, Clyde —

Ce.iic 0:4, East Fife — Third Lanark 4:0,
Hearts — Patrick Thistłe 1:3, Morton —

Motherwell 1:1. Queen of the South —

st. Mirren 3:2. Rangers — Hibernian 2:4.

W tabeli prowadzi Hibernian.

HOKEIŚCI CZESCY BIJĄ FRANCUZÓW

PARYŻ (Obsl. wł.) . Hokejowa reprezen-

tacja CSR rozegrała Viż Paryżu spotkanie
z Racing Ciub de Parls wygrywając 4:3.
W Paryżu spodziowano się naogół ła-

twego zwycięstwa Czochów. wygrali oni

jednak dopiero po ciężkiej walce.. Czesi

wyszli na lodowisko zmęczeni zaledwie

na 4 godziny przed meczem znaleźli sią
w Paryżu i w rezultacie zawiedli kondy-
cyjnie.

Bramki dla CSR zdobyli: V. Zabrodsky
2, Słowik i Kobrakov —

po jednej. Strzel-
cami dla Racingu byli: Genest, Druin I
Mc Gibbon.

DELANNOIT MISTRZEM EUROPY

BRUKSELA (Obsl. wl.) . Osierocony przez

Cerdana tron misfrza Europy wagi śred-

niej zajął Belg Delannoit, który po 15-to

rundowej walce pokonał na punkty Ho-

lendra van Dama. Zwycięstwo Belga było
minimalne i jedynie dziąki kontuzji pra-

wego łuku brwiowego jakiej doznał Dam

udało się Belgowi zdobyć tytuł.

NOWY SUKCES MILLSA

JOHANNESBURG (Obsl. wł.) . Mistrz świa-

ta wagi półciężkiej Anglik Freddie Mills

pokonał w 8 rundzie przez k. o . mistrza

wagi ciężkiej Unii Południowo-Afrykań-
skiej Ralpha. Mec: ten był ostatnią elimi-

nacją do walki o tytuł mistrza Imperium
brytyjskiego w wadze ciężkiej. Po swym

zwycięstwie. Mi,is spotka się w walce o

(y.uł z jego dotychczasowym posiada-
c-em

— Woodcockiem.
Mills był przez wszystkie rundy stroną

atakujacą i * 4 s,arcly pos,a' Ra'pha

pięciokrotnie na doski. Ralph po raz

pierwszy p-zegral przez k. o . w swe, ka-

rierze zawodowej. Mecz zgromadził 24.000

widzów.

ZA TYDZIEŃ rozpoczynamy wiel-

ki tradycyjny konkurs - plebis-

cyt, w którym nasi Czytelnicy wybio-

rą 10-ciu najlepszych sportowców pol

skich, a z tej czołowej stawki najlep-
szcio z najlepszych.

Tegoroczny plebiscyt niewątpliwie

zgromadzi przy urnach, podobnie jak
w podobnych pleb-'scytach, organizo-

wanych przez „Przegląd Sportowy"
przed wojną, wszystkich, kiórym za-

leży na podkreśleniu zasług, tych

sportowców polskich, którzy swoją

przede wszystkim pracą, postawą,

taktem, osiągnięciami wreszcie zasłu-

gują na szczególne wyróżnienie i po-

chwałę w opinii sportowej.

OWE dziesięć nazwisk najlepszych

sportowców polskich jest jak

gdyby symbolem i syntezą wysiłku

wielotycznej armii sportowców pol-

skich, jest wyrazem ich pracy na bo-

iskach i ringach, bieżniach, na kor-

tach, planszach, na lodowiskach, czy

skoczniach narciarskich — słowem nai

wyższą- nagrodą za trud ich mozolne-

go treningu i walki, w której sporto-

wiec w szlachetnej rywalizacji zwy-

cięża dzięki żelaznej sile woli i har-

towi ducha

Plebiscyt nssz pos
! ada już tradycję

n
; slrda.W c

:

ągu wi«!u lat tego trwa-

nia. Czyteln'cy nasi nauczyli się oce
_

niać obiektywnie zasługi poszczegól-
nych kandydatów, potrafili znajdo-
wać ciężar gatunkowy pojedyńczych
sukcesów, potraf-li wreszcie na szalę
zasług dorzucić walory fair play i ca-

łokształtu ictfo sylwetki moralnej. Za

wodnik, obwołany przez Czytelników
za' najlepszego sportowca, ma za so-

bą vox populi i możny protektorat o-

pinii sportowej.

©

BM

Przy ocenie, poszczególnych kandy-
datów należy brać pod uwagę kryte-
ria następujące:

•TN Wartość bezwzględną danego
V J wyczynu sportowca, tzn. sto-

sunek jego wyn
:
'ku do rekordu

świaia, względnie —

w dz ! edzi-

nach, w których wyniku nie da się

zmierzyć sekundą czy centymetrem
— do umiejętności mistrza świata

(mistrza olimpijskiego).

Wartość propagandową po-

szczególnych zwycięstw, za-

równo w kraju, jak i zagranicą.

©Sylwetkę moralną kandyda-
ta, iako człowieka i dżentel-

mena, jako przykładu, który sta-

wać by należało pa wzór - innym i

wzór godny naśladowania.

DOPIERO po wszechstronnym i ko

niecznie obiektywnym zsumowa-

niu wszystkich plusów i nrnusów,

wymienionych wyżej pozycji, Czytel-
nik może wydać swój sąd i sformo-

wać swą listę dziesięciu najlepszych
sportowców polskich w r. 1948 . Jak

widać, sprawa nie jest taka prosta i

łatwa i w żadnym wypadku n'e wol-

no do niej przystępować pow
:
erzcho-

wnie. Rzecz wymaga namysłu, rozwa-

żenia, wnikl'wośc' i pewnego czasu —

odpowiedzialność bowiem za wybór
kandydatów jest duża.

DALSZY tok plebiscytu wygląd-i
następująco: na kuponach, które

zaczn
f
emy drukować za. tydzień, tj.

14 i'stop"da wpisywać należy bardzo

czytelnie nazw'ska'i w kopercie prze

syłać pod adresem: Redakcja ..Pr.^e-

rflądu Sportowego" Warszawa,. ul.

'Mokotowska 3 (z dopiskiem na ko-

egoii
I percie „Konkurs — plebiscyt"), i Ku-

pony drukować będziemy do dn'a 1

grudnia. Przyjmowanie odpowiedzi

zamykamy definitywnie 4 grudnia br.

i (ważna jest data stempla poczto-

I wego).

Technika obliczania punktów jest

następująca! Za pierwsze miejsce
na każdym 10 pkt., za dru

gśe — 9 pkt. itd. aż do dziesiątego,
za które przyznawany jest 1 pkt
Aby lepiej sobie uzmysłowić prze-

robimy to na przyk!adz'ę.

j.iUby syntezą wszystkich nadesła-

nych odpowiedzi plebiscytowych.;
tak jest istotnie, świadczy o tym naj-

lepiej fakt, że wśród tysięcy nadsyła-

nych w dotychczasowych podobnyęh
konkursach - plebiscytach „Plueglą*
du Sportowego" tylko wyjątków®
zdarzało się, aby kto<-z uczestników?

konkursu odgadł listę ostateczną bez-

błędnie. W tym roku sprawa motta

bedzie łatwiejsza, ale może te£ i trttd

niejsza.

Udział zatem naszych Czytelników

Sportowiec X zdobył dajmy na jj
w konkursie polega na tym, ś# tó-

to'na 1 900'kimonach 1-sze miejsce,H'/ właściwie nadesłany, i wypefnifóit
co równa się 10 000 pkt., na 270 ,f "non pretenduje do jednej e :jprcaft,

kuponach ten sam snortowiec ina-j których listę przedstawimy w jfednym
lazł się na 2-fim miejscu, co mno-

^

"ajbliźszvch numerów,
żone prżez 9 da?e mii 'dalsze 2.430 Premie te zdobędą' kupony, które

pkt., na 23 kuponach zajął 4-te-| fc
edą 'dnntvczne z Hstą •• ostatecfiaą,

miejsce, co daje (mnożone przez 7) bądź też będą się nsłfflnief' od tref
— 161 pkt . na 10 kuponach ten różn ;

ły.
sam sportowiec miał 6-te ,nreisce "A"

(mnożone przez 5), co daje '50 pkt. Z. K . LHbFn. Oczywiście mogą bji
i wreszcie na 5 kuponach był na na liście umieszczane kobiety. Wśikk

'0-tym miejscu, co daje mu 5 pkt. | Pani wie (bośmy to już poprzednio
W simiip v.''t>.c sportowiec X zdobył i podawali), że kobieły zajmowały w

— 12.646 pkt.
Sportowiec Y zdobvl 900 p? erw-

«zvch «rr^sc (9 000 rkł). R00 —

dni*'"* "300 nkt) 300 — trze-

r'rli rkt) i 1.TP — eswsrlvcb

fl 0C0 r.ht) —; co w sunre daję mu

19.650 r>kt.,

TAK wygląda jedna część n»«srs)!o'

plebiscytu, tycząca wyłącznie
wyboru 10-ciu najJepszvch '

sportow-

ców polskich w r, 1948

Tcraż przejdźmy >akol'ei do częśc
:

dr.ugiej — konkursu, naszych Czytelni

przedwojennych konkursach • plebi-
scytach bardzo poczesne miejsce,

Edward, Lesrno. W skali ogófeof;®!

sViej. Trzeba jak najbardziej ppzhyś
ii", dzielnicowego szowinizmu,

i Piłkarz — Kielce. Naturalnie, im I

piłkarze. A że wybór nie je®t Iktwf
— to v.'Mnie dlatego-trzeba aię
brze zastanowić.

Optymista — Zabrze. Niąeh,P.a«
p->-ó—na w .«kali mędzynnrodówej,

S. K-ski. Była w poprzednim na*

'«ym .Tunerze zam'ęszćzona' lista Boj-
ków. Jak wiadomo, „ ostateczna lista . lepszych lekkoatletów — MH«BM|>
10-ciu najlepszych sportowców jest-Pana dokładni*.
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Polonia — ZZK Poznań 8:2 (2;Q).
Bramki d3a Polonii zdobyli Swicars

i Ja&nUiki; dla ZZK Wojciechowski I

i Białas. Widzów okuło ł-000. Sędzia
Michalik z Krakowa.

7iZK: Ławniczak; Sobkcwiak, Woj-
ciechowski I; Słoma, Tarka, Matu-

szak; Kołtuniak, Anioła, Tumasz,
Białas, Wojciechowski II.

Polonia: Borucz, Wołosz, Pruski;

Szczawiński, Brzozowski, Łabęda;
Jaźnicki, Swicarz, Gierwatowski,
Ochmański, Przepiórka.

Był bo meca, w którym Polonia

wyzyskała niemal 90 procent szans

bramkowych, podczas gdy Kolejarze
poznańscy zaprzepaścili niemal Iden

tyczną Ilość. Fakt ten zdawał by się
wskazywać, że wynik nie jest spra

wledliwy. Wskazywała by na to rów

nłeż 1 krzywa przebiegu opotkanfti,
w którym piłka przebywała więcej
na połowie gospodarzy, niż gości. —

JeśU, mimo to, powiemy, że w su-

mie rezultat jest sprawiedliwy, to

wychodzimy s następujących zało-

żeń.

Przede wszystkim: nieumiejętność

wyzyskiwania najlepszych okazji mu

si być sklasyfikowana ujemnie, po

drugie Polonia jako zespół robiła

wrażenie równiejsze, niż ZZK, gdsie
popełniano niejednokrotnie kapitalne
Kędy. Wynikały one w znacznej mie

rze z nierównych kwalifikacji tech-

nicznych zawodników i tak np. wy-

kopy, Jakie zaprodukował parokrot-
nie Sobkowiak, były wprost skanda-

liczne. Pod tym względem miejsco-
wi byli stanowczo lepiej oszlifowa-

ni. Wreszcie taktycznie Kolejarze
również wiele grzeszyli szczególnie
na tyłach i st^d też powstały obie

bramki.

Gdy chodzi o grę zespołową, to

warszawianie stosowali Ją bardziej
umiejętnie do drugiej połowy, póż- !

piej kontakt między liniami stal się!
luźniejszy. Trudno ocenić, esy nastą

piło to wskutek wyczerpania, czy j
też z powodu zwiększonej energii
biegowej Kolęjarzy. W każdym ra-

sie poznańczycy w drugiej części gry

po kilku minutach przewagi Polonii
zaczęli operować ceraa sprawniej l

ambicją oraz pracowitość^ nadra-

biali niedokładność podań, która jest

również ich mankamentem.j

MLLTEJ OSTRO, A DOKŁADNIEJ

Tyczy się to przede wszystkim pi-

łek, jakie Idą. z formacji defensyw-

nych do przodu. Taki np. Słoma gra

zupełnie dobrze, Jest często przy p:ł-
ce, którą podaje jednak przewetnlfl
ostro, górą. Pół biedy Jeszcze, Jeśli

idzie ona na skrzydłowego, gorzej
kiedy Bkierowana jest do środka,
gdzie trudno Ją przejąć i gdzie prze-

ciwnik majrc frontalne ustawienie

może łatwiej do niej dojść. Niezłe

były natomiast kombinacje napadu.
W pierwszej fazie środkowy Tumasz

parokrotnie ładnie wypuścił skrzy-
dłowych. Napastnikom, a w szcze-

gólności Aniole i Białasowi mamy za

złe, że czasami zbyt długo przetrzy-

mują piłkę, puszczają się na dryblin
gi. W niektórych wypadkach daje to

pożądany efekt i samodzielna taka

uporczywa akcja Białasa przyniosła
wyrównanie, Jednak inna Jest spra-

wa przebojów pod bramką a inna

gry w polu. Przetrzymywanie piłki
hamuje płynność akcji 1 naraża ca

potłuczenie nóg.

ANIOŁA JAK ANIOŁ

W ataku gości pierwsza lokata na-

leży się Aniole, który był wczoraj
bardzo dobrze usposobiony i od pier-
wszej do ostatniej chwili mocno ab-

sorbował przeciwnika. Anioła miał

przed przerwą wybitnego pecha, wy-

szedł dwa czy trzy razy doskonale

przed bramkę i... pudłował. Białas

potrzebował sporo czasu, by się ro-

zegrać. W drugiej połowie nie ustę-

pował prawemu łącznikowi. Tumasz

rozpoczął grę w dobrym stylu, póź-

niej jakoś się zagubił. Obydwaj skrzy
dłowi nie zademonstrowali wielkiej
klasy, nawet powiedzielibyśmy, że

ustępowali trójce środkowej, mimo,
iż mieli kilka okazji do wybicia się.
Na dobro Kołtunlaka zapisujemy
piękny ostry strzał, który Borucz

unieszkodliwił. Sztuka strzelania wy

maga gwałtownej poprawy. Dość

pudeł, produkowanych przez zarod-

ników poznańskich była bowiem nie-

dopuszczalnie wielka. Tyczy się to

zarówno napastników, którzy mają
częstokroć trudności % oddaniem

momentalnego strzału E ruchomej
pozycji, jak L. pomocników.

Słoma, jak powiedslelifimy, sdener

wowany widocznie nieudolnością na-

pastników wit wsiął na muszkę
bramkę. Miersfi jednak bardzo nie-

dokładni® i wssystkia głlki przecho-

dziły nad poprzeczką. Podobny los

spotkał kilka strzałów Tarki.

Przy okazji pytanie: czy dopraw-
dy piłkarze polscy nie moją już ru-

szyć mocniej dowcipem i wykombi-
nować coś innego, niż walenie przy

wolnych prosto w „mur" przeciwni-
ka? Czy czasami lekkie podanie w

bok nie rozwali slruteczniej zaporę,

niż bombardowanie na siłę?
Pomiędzy pomocą i atakiem ZZK

w pierwszych chwilach nie było do-

statecznej łączności, mimo że obaj
łącznicy nie żałowali nóg, w drugiej
części gry sytuacja poprawiła się
wydatnie, co było zasługą Poloni-

stów, których łącznikom nie chciało

się chodzić w tył.

DWA KOLOSY

Pojedynek Tarki z Gierwatowskim

zakończył ąię per saldo raczej zwy*

cięstwem poznańczyka. Później Tar-

ka zapoznawszy się z systemem prze

ciwnlka lepiej się ustawiał 1 nie pu-

szczał niebezpiecznego napastnika.
Nawyczka Glerwatowskiego cofania

się w głąb (nie Jest to zresztą błę-
dem) ułatwiała środkowemu pomoc-

nikowi ZZK operacje i pozwalała
częstokroć na dalekie wysuwanie się
do przodu.

Matuszak miał trudniejsze zadanie,
gdyż wpadł na ruchliwego Swicarza,
to też gra jego nie wpadła w oko.

Wojciechowski był pewniejszy w wy

kopach, niż partner i zdobył bram-

kę z ładnego rzutu wolnego, to też

należy mu wybaczyć inne błędy. Ła-

wnlczek w bramce wykazywał brak

rutyny; pierwsza padła z winy jego
niefortunnego wybiegu.

Całej defensywie ZZK brak w go-

rąpych momentach spokoju, to też

obie bramki były do pewnego stop-

nia wynikiem chaosu, jaki powsta-

wał na tyłach w obliczu nacierają-
cego „wroga".

OBIECUJĄCY POCZĄTEK

Polonia początkowo mogła się po-

dobać. W drużynie nie było prawie
słabych punktów, mimo że lewa stro

na napadu s miejsca wystartowała

gorzej. Trzymała się natomiast bar-

dzo dobrze obrona i pomoc. Borucz

doskonale się ustawiał, miał wiele

szczęścia puścił bramkę, którą
powinien był obronić. Dobiegł on w

porę i dobrze do rzutu wolnego, bi-

tego przez Wojciechowskiego I, ob-

liczył źle podskok i piłka przeszła
nad palcami pod poprzeczką dostat-

ki.

Pruski, Brzozowski, WOIOBB wal-

czyli twardo i nieustępliwie, to też

napastnikom ZZK ciężko było dojść
do prostego strzału. Niemniej jed-
nak przy drugiej bramce Białas o-

kazał się bardziej energiczny i opa-

nował sytuację. W tym wypadku
Borucz był już bez winy.

Szczawiński i Łabęda pracowali
uczciwie 1 gdyby łącznicy Polonii

pamiętali o konieczności cofania się,
w okresie naporu przeciwnika, po

przerwie, kto wie, czy doszło by do

wyrównania.

Napad Polonii gra1 chwilami bły-
skotliwie. Gierwatowski był ruchli-

wy, szybko się decydował i zupełnie
dpbrze zatrudniał sąsiadów. Po prze

rwie nie umiał znaleźć sobie właści-

wego miejsca, i właśnie wówczas,

kiedy należało raczej wesprzeć mo-

cno zaabsorbowane tyły, stał bar-

dziej wysunięty, niż uprzednio.

Swicarz górował techniką i umie-

jętnością zwodzenią ciałem. Szedł na

zmiany 1/ zapuszczał się nawet aż do

pozycji Ochmańskiego. Wraz z Jaź-

nickim tworzyli dobrze rozumiejącą
się parę, której jednak po przerwie
zabrakło już... pary.

GDY NIE DOPISUJE CZUCIE

Ochmański miał kilka okazji do

zademonstrowania Swych umiejętno-
ści strzałowych na daleki dystans.
Nie miały one dawnej dokładności,
to też szły obok celu, mimo że nie

brakło im właściwej dynamiki.

Polonii należy postawić zarzut, że

prowadząc 2:0 nie umiała zastoso-

wać odpowiedniej taktyki, by utrzy-

mać zwycięstwo.
Gra była od pierwszej chwili ży-

wa i zapowiadała się ciekawie. Póź-

niej były już szare okresy. Po przer

wie Polonia przycisnęła Kolejarzy,
którzy szybko uwolnili się z przewa-

gi i przejęli inicjatywę.
Pierwsza bramka padła już w 11

min., kiedy to Swicarz przytomnie
wyzyskał niefortunny wybieg bram-

karza ł wpakował piłkę do pustej
bramki. W 24 min', atak Polonii wy-

wołuje zamieszanie wśród Kolejarzy,
Jażnicki wyskakuje z tłoku i celnie

strzela.

Trzeba było aż 25 minut gry i rzu

tu wolnego przeciw Polonii, by ZZK

zdobył pierwszą bramkę przez Woj-
ciechowskiego I, który strzelił ze

znacznej odległości ładnie pod po-

przeczkę nad palcami Borucza. Wy-
równująca bramka padła w 31 min.,
kiedy to Białas atakowany ze wszy-

stkich stron, utrzymał piłkę przy so-

bie i w ostatniej chwili strzelił.

Sędziował uważnie p. Michalik Z

Krakowa. Nie uznawał on słusznie

nastrzelonych rąk, chcielibyśmy je-
szcze by stosował przyjęty na mię-
dzynarodowych boiskach zwyczaj
nie wstrzymywania gry, gdy druży-
na poszkodowana zostaje przy piłce.

(T. Id.)

i lis
wyjaśnia naoczny śwPadek p. Michalik

Zwycięstwo piłkarzy CSR z Au-

strią wywołało memniejszą sensację
niż wiadomość o meksykańskim sy-

stemie, zastosowanym przez Cze-

chów. Na czym polega ten system—

zapyta wielu. Na szczęście możemy

odpowiedzieć, po wyjaśnieniu tajem-

nicy prztz świadka triumfu Czechów

sędziego Michalika, z którym roz-

mawialiśmy po meczu ZZK — Polo-

nia.
— Trudno Jest właściwie mówić o

systemie — rozpoczął znany sędzia.

Było to zastosowanie jedynego sche-

matycznego raczej pociągnięcia, któ

rym zaskoczono Austriaków. W 3—

4 minuty po przerwie prawoskrzy-

dłowy Czechów zwiał nagle na lewą

stronę i nikt nie myślał o zastąpie-
niu go na prawym skrzydle. Wszy-
stkie ataki Czechów kierowane by-

ły od tego momentu lewą stroną,

macanie wzmocnioną. I zanim. Au-

striacy zorientowali się, ie kryją pu-

ste pole na prawym skrzydle CSR—

Czesi mieli już dwio bramki zdobyte.
— A inne nowości w zespole cze-

skim? — pytamy.
— Zdecydowano się wreszcie na

zastosowanie systemu WM, rezygnu-

jąc z kombinowania „czeskiej ulicz-

ki" ze szkołą wiedeńską i systemu

WM, nad czym pracowano dość dłu

go. Zdaje się, że stara szkoła, której

mistrzowie — Austriacy doznali po-

rażki nie dozna już wskrzeszenia w

Czechosłowacji i zacznie wymierać
W Austrii.

Jeden z działaczy austriackich, z

którym długo rozmawiano po meczu,

nie mógł znaleźć żadnego argumen-

tu przeciw WM. Nie chwaląc go, po-

wiedział:

— Mogliśmy przegrać i 1:7.
— Trzeba przyznać, że Austriacy

grali na oko dobrze. Ale system,

atosowany ongiś z powodzeniem

przez „Wunderteam" zawiódł całko*

wicie. Środkowy pomocnik Austrii

przez ostatnie pół goćtóiny nie do»

chodził w ógóle .do piłki tak był wy-

pompowany.

— Bardzo dziwnym jest fakt —

kojjtfynuuje Michalik — że w druży-
nie CSR, którą zestawiali Słowacy

grało zaledwie 4-ch Słowaków, o któ

rych mówiło się, że tylko oni mogą

w Czechosłowacji stosować grę WM,

mając ją Już dobrze przyswojoną.

— Triumf piłkarstwa czeskosło-

wackiego na zakończenie sezonu wy-

wołał wielki entuzjazm. Dancik, by-
ły internacjońał, ktćry trenował re-

prezentację CSR przed meczem, in-

spirator „meksykańskiego systemu"
(był z Bratysławą w Meksyku) stał

się w ciągu jednego dnia bohaterem.

la Legię 4tl (2s0)
POZNAN (tal. wł.). 7,11. Warta —

Legia 4:1 (3:0). Bramki dla Warty
zdobyli! Csapcsyk 3, 1 Weis z korne-

go, dla Lc!*U MordnrskL

Legia: Skromny, Serafin, Waskman,

Waśko, Szczurek, Milczanowski, Ko-

tlarski, Dzięciołowsld, Oprych, Gór-

ski, Mordarski.

Warta: Krystkowiak, Weis, Sta-

niak, Danielak, Groński, Kaźmicr-

czak, Gierak, Jóźwiak, Czapczyk,

Skrzyp niak, Smolaki,

Drużyna poznańska wyszła na bo-

isko z ambicją odniesienia zwycię-

CHORZÓW, 7.11. (tel. wl.) . Ruch—

CracOYia 1:2 (11). Brrmki iJobyKs

Różpnkowsld i Radoń dla Cracovii,
dla R-,'c!tu — Cebula. Sędziował p

D-bert. Widzów 12 tya

Ruch: Brom, Giebur, Motrys, Ssusz-

czyk, Bartyla, Kamiński, Przecherka,
Cieślik, Alszer, Cebula, _Ż>irek.

Crecovla: Hymczak, Gędłek, Gli-

^.3.5, Mazur, J^loiiski I, Jabłoński II.

Różan^owski, Różankowski I, Szew-

czyk, Radotf, Szelijfa.

Dwa pkt. wyv/ozla Cracovia z

Chorzowa, zrehabilitowała się za wio

senną porażką i umocniła pozycję I -

dera tabeli IU'owei. Zwycięstwo nie

może być w żadnym wypadku kwe-

stionowane. Cracovia była drużyną
lepszą i całkowicie na wygraną zasłu-

żyła.. Pewnego rodzaju rewelacją była
gra atrku krakowskiego, który w

takim zeslaw
:

eiy'u grał po raz pierw-
ary. Bystrość piłkarzy krakowskich

uwidoczniła się w idealnym niemal

kryciu i celności podań, którą nie-

stety, nie cieszyli się zawodnicy Ru-

chu.

. Najlepszą linię mieli krakowianie

w pomocy, Hora, m
;
ao braku Par-

pana, była silnie zespolona i nie wy-

puszczała napastsików chorzowskich

sipod kontroli. Bracia Jabłońscy bły-

snęli dobrą formą, popieraiąc atak

celnymi podaniami. Para obrońców:

Gędłek i Glimas — zrazu niepewna,
w miarę gry jednak rozkręciła się,
dobrze współpracując z pomocą. Hym
czak w bramce nfe miał specjalnie
dużo roboty i w nielicznych wypad-
kach pewnie interweniował. W ataku

Cracęvii na środku zabrał Szewczyk.
Wydawało się, że kierownictwo zre-

zygnowało już z tego gracza i przez

lelka m
:

esięcy nie widziano go na

boisku. Powrót jego korzystnie wpły-

nął na grę ataku krakowskiego, któ-

rym dobrze kierował. Szybki i bar-

dzo ruchliwy, stwarzał groźne sytu-

acje i bramki Cracovii 3ą jego zasłu-

gą. Również bardzo podobał się pra-

weskrzydłowy Różankowski. Kilka

rajdów 1 centry w linii pola karnego
były ładne. Radoń, poza strzeloną
bramką, specjalnie się nie wyróżnił,
a lewoskrzydłowy Szeliga w drugiei
połowie cofną! się całkiem do tyłu.

Ruch potwierdził jeszcze raz, że

znajduje się w słabej formie i że już
nie jest greferja ptsechwtiltlesŁ Spe-

cjalnie raziła niecelność podań. Brak j
iu systemu i uparta gra napastników j
na przebój. Na lewym sikirzyd/le zade- '

biutował Żurek i wypadł n/eźle. Po-,
moc Ruchu, mając nowy nabytek w

'

Kamiński,m, cały czas musiała grać w

tyle z uwagi na stałą przewagę Cra-

covii, a tym samym nie mogła wspie-
rać ataku. Z obrońców lepszy Morys.
Brom za puszczone bramki winy nie

ponosi.

Grę rozpoczął Ruch i w kilku

pierwszych minutach mdał dość diużą
przewagę. Alszer, Przecherka i Żurek

strzelają obok bramki. Kontrataki

Cracovii też mijają się z celcm. W 8

m. rzut wolny w stronę bramki Ru-

chu egzekwuje Gędłek i trudny do

obrony strzał staje się łupem Broma.

W 11 m. Ruch ma okazję do zdoby-

cia prowadzenia, ale Alszer za po-

woli dochodzi do piłki, któira staja
Eię łupem obrany. W 19 m. Craccvia

atakuje, ładnie wypuszczony Radoń

strzela bramkę, ale sędzia dopatrują
się spalonego. W 5 ta. później Cebu-

la w zamieszaniu podbramkowym u-

zyslcuje prowadzenie. Bramka ta by-
ła bardzo wątpliwa, bo jeden z o-

brońców stał w bramce i wybił piłkę.
Sędzia uważał jednak, że spoza linii,
W 38 m. Szewczyk wypuszcza Różan

kowskiego, który ostrym strzałem w

róg wyrównuje. Od tej chwili przewa-

ga gości. Po przerwie Ruch atakuje,
ale po 15 m opada z sił, oddaje ini-

cjatywę w ręce gości, którzy już jej
n'e tracą do końca spotkania.

W 26 m. Radoń zdobywa prowa-

dzenie i uzyskuje wynik dnia.

stwa i to jej się udało. Narzucając
silne tempo odrazu przejęła inicjaty-

wę. Nie bawiła się w przetrzymywa-

nie pillti i w linii ofensywnej strzela-

no z każdej pozycji. Sukces swój za-

wdzięcza \7-rta w dużej mierze rów-

nież przestawieniu swej drużyny. Na

kicrow»
;
lka napadu dano Czapczyka,

który inteligentnie kierował wszelki-

mi akcjami i sam dużo strzelał, czego

dowodem 3 zdobyte przez niego
bramki.

w pierwszej połowie. Atak warszaw

ski co prawda przez dłuższy okres

przebywał pod bramką gospodarzy,

niestety jego nieproduktywna gra

wszerz boiska nie mogła przynieść re

żdtatu.

Szczurek na środku w pomocy był

słabszy, niż zwykle, trudno mu było

utrzymać szybkiego Czapczyka. Prze-

grywał w większej części pojedynki.

Obrońcy byli bardzo niepewni do

przerwy, później s''ę mocno podciąg-

nęll.

Po 9 minutowym bombardowaniu

bramki warszawskiej Czaipczyk uzy-

skuje po rzucie rożnym głową' pierw-

szą bramkę dla swych barw, W 32 m.

«ut karny za rękę Waksmana; zamie •

nia pewnie na drugą bramkę Wajs.
Po

1
zmianie strori^juS-^^^&.^CjfóiP*

Rolę stopera powierzono Grońskie-

mu, który swą grą wzbudzał podziw.

Wszędzie go było pełno, wyrastał

jak z pod ziemi tam, gdzie któryś Z

napastników warszawskich zapędził

sięj;'i,zą.2daleko",' djsielaifirseKun%w.ąh_
mu Kaź-mierczak i-Dan^elak^-Stanow-il"'-

oni dla anemicznego ataku gości mur .

j , . „ j„, • czyk zdobywa dalszą bramkę noe uzna
n:e do przebycaa, przy czym dosko- 7

_

' M ^

...

nale zasilali whsny atak piłkami. Je- | n «' edaak P» ez

M*ego,
na skutek

śli nawet napastnikom warszawskim
1

^lo^o. W 2 min. póime, Skrom-

udato się sforsować linię" poanpńskiej !
1 C2a

*
c

*V
k startWą ^nocześnie

pomocy, akcie trafiały na Stanika i ' do P"? «VTM Poznańczyk wy-

Wajsa oraz Krystkowiaka. j F***^" bramkarza Legii i posyła
nad n?m piłkę do pustej bramki. Od -

R.-LZ tylko Mordarski zdobył cel ma tąd dłuższą chwilę Legia przyj-
rzeri i w 22 min. po p-zawe strzeM muie -^ciatywę, lecz dopiero w 22

min. zdobywa przez Mordarskiego je

dyny punkt. Jeden z wypadów Warty

kończy się silnym strzałem G
:

eraka a

piłkę odh
;
tą przez Skromnego umiesz

cza Cznoczyk po raz czwarty w br*m

ce gości.

KLASA A
Ruch (Piaseczno) — SXS 2:1 (2:1). Nie-

ipodziewana porażka zoipolu warazew-

ikiogo, który byt Jednym z poważniej-
szych konkurentów do tytułu mistrzow-

skiego. Bramki strzelili: Machaj i Domini-
czak dla Ruchu, oraz Wlerzchucki dla
SKS-u. S'qdziowal słabo Buśkiswicz. W

przadmeczu 2:2 (2:0).
Żyiardowianka — ladnoii (żabionlec)

5^1 (5:6). Bramki zdobyli: Sied.ecki (4) i
Oracz (1) dla gospodarzy, oraz Stolar-

czyk (karny) dla Jedności, żyrardowianka
nie wykorzystała rzuiu karnego. Sędziował
Komorowski. Rezerwa goici oddała wal-
kower 0:3.

Karyniont — Legia Ib 7:8 (5i&). L-egia
jast obecnia najpoważniejszym kandyda-
tem do spadku. Bramid: Cybulski (2), Bo-
rowiecki (2), Olszewski (2), Weber (1). W

przedmeczu wygrał Marymont 10:2 (5:0).
Gwardia — Samorządowiec 1:2 (0:2).

Siała przewaga pokonanych. Bramki: Ślad-
kowski (2) dla Samorządowca, oraz Ma-
ruszkiewicz II dla Gwardii. Sądriował ta-

zarewicz. W przedmeczu wygrał Samorzą-
dowiec 4:3 (2:0).

Znicz — Polonia Ib 1:1 (0:f). Najwięk-
sza seflsacia rozgrywek niedzielnych.

BIEO NA PRZEŁAJ W BYDGOSZCZY

BYDGOSZCZ, 7.11 (Tel. wl.). Na zakoń-
czenie sezonu "lekkoatletycznego przepro-

wadził pomorski OZIA biegi na przelej
dla juniorów I seniorów. Na trasie 1 300 m

dla juniorów stanęło 12 zawodników, z

których pierwszy przybył do mely Kę-
dzierski (HKS) w 4:15,8, 2) Woźniak (MKS,
Inowrocław) 4:25,5, 3) Popko (SPD) 4:27,9

Seniorzy mloli do pokonania trasę 2.400
metrów. Na starcie stanęło 6 zawodników,
z których plorwszy do mety przybiegł
Waińlowskł (HKS) w 9:45, 2) Kaczmarek

(HKS) 10:00,8 , J) Dublenlca (8PD) »0:05,8.

Bramki: Tc ber dla Polonii i Lewandowski
dia Znicza. Sędzicwel Boski.

TABEM

piet. st. br.

1) ŻyrardowiBt>Vł 12: 2 22:10

2) Znicz 11: 3 14:10

i) SKS 1Q: i 14-r

4) Gwardia 7

5) Marymont ¢:8 15-1/
6) Samorządowiec 6:5 1G-

7) Ruch 6:£ 16'(.
8) 3edno51 4:6 9:17 .

9) Polonia Ifc 4:1C 1J-24

10) Legie Ib S:1S 11 J9
KLASA B

Plest — Oki)Cl« 1:2 (1:3). Zaległy mecz,

przyniósł niespodziewane zwycięstwo dru-

żynie warszawskiej nad liderem grupy.

Cramki zdobyli: Wójcik i Kulesza dla

Okęcia, oraz Nowak dla Piasta. Sędziował
słabo. Kopka. W przedmeczu wygrał Piast
3:0 v. o.

KLASA C
Iskra (Żyrardów) — Warszawianka 2:4

(2:1). Bramki: Borowski (2), Wożniak (1),
Koczewski (1) dla gości, oraz Pikula;

Cybulski dla Iskry. Sędziował b. dobrze
Piotrowski. •

Lotowiec — Wicher (Kobyłka) S:1 (2:0).
Bramki dla Lotowca: Łakowiec, Sabiano-
wicz I Kozłowski: S. Andrzejewski.

Zwarci — Wiehoi (£ombo:tóro) 0:5 .y . o .

Mazur — Vjflcher (Orójac) 0:1 y. o .

fjBpriód (Sochaczew) — Jaktorów 0:S
«alkowsi.

.uxista — Ząbcovla C:S v. o .

-lelany — Mewo S:1 (4:0). Bramki dla
•>ian: Baiklowlcz (3), Terlikowski I (1) |
rllkowski li (1). S. Sokołowski,
'oczliłwioc — Ślart (V/-v<a) 3:3 v. o .

fargowienka — Prrysrloić 0:3 v. o .

Jtuiowlankn — Lech (Jolonkl) 4:2 (1:0),
arsmkl dla gospodarzy Staszewski (2),
Slodziak (1), Grzywacz II (1). 8. Pietraś

z przeboju honorową bramko.. W 1'nii

ofensywnej najsłabszym byl l-^ra ra-

zem Jóźw! aik, któremu n
:

c nic wy-
^

rKodziło. Gierak na prEY.-.-Tn skrzy
i d!e popisywał się swoimi biegami i

! dość łatwo w pi?rwEZ?j połowie prze

j chodz
:

ł przez Serafina dokładn
:

e

centrując. W drugiej połowie, kiedy

j pod koniec zawodów gra się zaostrzy

ła, został sfaulowany przez 5eraf:'na i

z ciężką kontuzją kc! = ra cdn:es
;
cny

; do szatni. Prawt?op o dcl-i
:

em-ion

i zerwane ścięgna i w dalszych roz-

grywkach już udziału nie weźmie. j POZNAŃ, 7.11 (Tel. wł.) . Poznaniacy
Również Dsn

!
elak ule?} w 32 m'n, j bynajmniej nie byli pewni zwycięslwa

kontuzji i statystował do końTM me- Warty nad Legię. Saofer taksówki, któ-

czu na prawym skrzydle. Lewa stro-' ra uwoziła nas ze stadionu skarżył się,
na Warty była b. n?ebeap:ec?.nsi, przy' że przegrał zakład, stawiając na Legię,

czym niezrncr^wnny Smćls-J-i f — Sam jestem Warciarzem, ale jeden

Skrzypniak zasłużyli sob"'e na uzna- j s członków Zarzędu Klubu radził mi w

nie. ' I ten sposób postawić — mówił nam s

Legia iako całość zawiodła. W dru.' nieukrywraią. ironią o pesyniist;""i

żynie były tylko dwa jasjljsze punk-,^
ziałaczu

-

ty, a to: Skromny w bramce, który
kilkanaście rasy bronił brawurowo o-

raz niezmordowany V7?ćko, który
dwo

:

ł się i troił. Mecz przebrała Le-

gia przede wszystk'm przez linię na-

*

Lesia grała właściwie W dziesiątkę.
Już w pierwszych minutach kontuzjowa.

x:y został Szczcrrk, który odigd statysto-

wał. W drugiej połowie Szczurek powę-

padu. Do przerwy oddano na bramkę • drował na prawa ekrzydło,. gdzie odpo-

Warty z nielicznych wypadów tylko czywał tak jak w pierwszej połowie

jeden celny strzał, zresztą efektów- ' czynił to na tej pozycji Szaflarski. Woj.
• e obroniony przez Krystkowiska I skowi nie mieli żadnego pożytku B pra-

Po ZTria.nie pól, Warta popuściła, ' wo
i strony sweso napadu. Dzięciołow-

zmęczona silnym tempem narzuconym okazał się stanowczo za słaby na tak

ciężki mecz.

Jedwabnik (MI!=nAW[,k) _ p>om!eA
(Sionle) 2:S (1:J). Mgc, 0 mo-a!ny tytu|

mistr-a klajy C na' rąk 1946. Błamkl dla

gości: Safarzyńskl (2), 7M0rskl II (7) Mi-
losławs!:!' (1) i Iwanicki (1). Sędziował
Wojtłowskl.

Kozłowski (PogoSj zgłosił swój . akcel
do warszawskiej Gwardii.

Wilczyński (Polonie) mo w najbliższym
czasia powrócić z Ostródy, gdzie odsłu-

guje wojsko, by zasilić jzeregi Legli.
Plndor (łyrju^owionkn) uległ na moczu

z Ruchom (Piaseczno) zlamsniu obojczyka
i bidzie musiał pauzować do wiosny

Samorządowiec (W-vro), który nie sta-

wił się na mecz mistrzowski z JadnoSclq
(Żabieniec), odwołał się obecnie do Za-

rządu WOZPN, celom anulowania walko-
weru (decyzja WG I D) 1 powtórzenia za-

wodów

Boisko Warty j=st napewno najgorsze,
na jakich rozgrywa się spotkania ligo-
we, Mimo, iż 4 dni minęło odkęd spadł
deszcz, grunt był błotnisty a pod bram-

kami stały kałuże wody.
*

W pierwszej części Warta'miała zde-

| Cydowaną przewagę, ale napad jej g0.

! nrzcpaszcił wiele wyśmienitych sytuseji.
i Choć gospodarze zasłużyli bezwzględnie

,na zwycięstwo nic mogli jednak za-

chwycić.- Drużynie starczyło sił tylko na

3 kw.pdrnnse. W drugiej połowie Donie-

Ink został przeniesiony w stan gpoczyn-

ku do nnpndu - Warta grała jednak •

wiellej ambicją za co należy jej ślę uzna

nic. (wk)
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Garbatiia miała szcząście
i wygrała z dobrą Tnrnoviq 3:1

KRAKÓW, 7. 11. (Tel. wł.) Gar-

barnia — Tarnovia 1:1 '2:1). jefiu
stawką, zawodów jest iik swana

„egzystencja w ladze", a mało ru-

tynowany, choć uważny 1 sprawie-
dliwy sędzia ma .obrzydzonego
żynia", to fakt ten świadczy bardzo

korzystnie o dyscyplinie 1 mo-ale

sp-irtowym obu zespołów. Gdy zać

weźmiemy pod uwagę, że Tarnovia

Już w 2 min. meczu prowadziła 1:0

z samobójczej bramki 1 była zespo-

łem lepszym, jeśli idzie o płynność
akcji i zrozumienie gry zespołowej,
to wtedy tym wyraźniej uwypukla
się niesłychana ofiarność Garbarni!,
grającej ostro, ale- w granicach fair.

Nie opuściło Garbarni szczęście w

tym meczu. W okresie wzrastającej
przewagi drużyny tarnowskiej, przy

stanie 3:1, kiedy internacjonał Bar-

wiński przeszedł do napadu, wyka-
zując równie wspaniałą jak w obro-

nie formę, wtedy szereg niskich

strzałów Tarnovii minęło cel o cen-

tymetry, względnie grzęzło w rękach
doskonałego Jakubika.

Tarnovia oprócz Barwińskiego mla

ła doskonałe punkty w prawoskrzy-
dłowym Kuczyńskim, w obecnej swo

Jej formie kandydacie do reprezen-

tacji Krakowa.

Mecz był żywy, ciekawy... dener-

wujący dla zwolenników Garbarni,
gdyż pierwszy atak Tarnovii zakoń-

czył się dla Garbarni tragicznie. Pi-

rych ubiegł Jakubika I przerzucił
ponad nim piłkę w Btronę bramki, a

nadbiegający Rakoczy, chcąc rato-

wać, wepchnął ją do elatkL Entu-

zjazm, z jakim powitano ten suk-

ces Tarnovii, świadczył dobitnie, że

na widowni znajduje się co najmniej
połowa tarnowian. Mieli oni rozra-

dowane miny przez 25 minut, W 25

minucie wyrównała Garbarnia przez

Pawłowicza, który dobił rzut wolny,
bity przez Koryesewskiego. W kilka

sekund później zdobyła Garbarnia

prowadzenie, gdy po centrze Parpa-

na, Pirych skierował piłkę do wła-

snej bramki. p0 tej bramce Dwu-

rainy ustąpił miejsca Rychlickiemu,
który do przerwy miał wiele sposo-

bności wykazania swych walorów.—

Szósta minuta po przerwie przynio-
sła 3 bramkę dla Garbarni, zdobył
ją Pawłowicz., po akcji z Parpan^h.

Sześć bromek na stadionie ŁKS-u
ŁÓDŹ, 7.11. (tel wł.). ŁKS

niia Bytom 3:3 (1:1). <>

Polonia: Kopczyński, Szmyd- Śalik,
Komórkiewicz. Lelonek. Szymonek.

Od tego momentu inicjatywę prze- ! Szmigowski. Trampisz, Szmidt, Kula-

jęła Tarnovia i przeważała już do ' Wiśniewski

końca zawodów, ale dzielna posta-
wa Garbarzy i pech w załodze na-

pozwolily na zmianępastników nie

wyniku.
Garbarnia: Jakubik, Ziemba, Ra-

koczy, Lasiewicz, Tyranowski, Bie-

niek, Parpan, PawłowJcz, Nowak,
Boryszewski, Kucharski.

Tarnovla: Dwurażny, (Rychlicki),
Pirych I, Barwiński, Krymski, Ko;

zioł, Roik II, Kuczyński, Roik III,
Kokoszka, Binek.

Sędzia Wiciński z żywca.

Polo- A skoro bramkarza zasłużyli na wy- pod bramką gospodarzy jedynie dla-; gach gospodarzy : podwyższyć wynik,
różnienie, nie trudno się domyślić, że tego, że defensywa ŁKS-u przypomi-, Łodzianie szybko Jednak otrząsają się
ob« napady — nareszcie, nareszcie!-- na|a swa grą

- dziurawa pajęczynę, j z tremy i gra wyrównuje się. W 20

strzelały dużo i stosunkowo celnie. ;
^^

fct6rą 2 ł^twościn mógł się; minucie strzał Patkoli trafia w spo-

Jedynie Baran pazed przerwą stara! prześlizgnąć duży żuk i małe mużzks ' jMiic słupka z poprzeczką Pod bram-

, wyróżnić od reszty i strzelał... w Nawet wćv/czas, gdy goście wzmóc--1 ka piłka ginie-w lesie nóg. Dotyka |ą
ŁKS: Szczumyfaki. Włodarczyk,, niebo Po meczu obie drużyny acho- nil,: swó; blok <Jefensvwnv i zostawili i w końcu ręką lewy obrońca Salik,

11 Łuć
Kopera. Pietrzak, Ho-, dziły 2 boiska wyraźnie niezadowo-; w iini; napadu trzech oiłkarzy, napad sędzia dyktuje rzut karny. Słaby, pla-

gen4orf, Baran, Janeczek, Patkolo,, lone, obie były najzupełniej pewne?.. ten bar(łz0 często stwarzał
^^

„:e.; SOwany strzał Patkoli broni Kopczyń-
Lącz> i' że właśnie na nie uwziął się los w j bezpiecznych sytuacji, noszących zaw

f ski. W 25 min. strza* Wiśniewskiego
Sędziował Kukucki (Gdańsk). Wi- . sposób najbardziej złośliwy. i g2e zarodek bramki. Jedynie Łuć II napotyka na drodze do bramki słu-

dzów około 8.000. lwu- »»•
. »». , w obronie stanął na wysokości zada- ; oek. Po wyrównanej grze, gdy zda-

n., <,. „

1 CZY NARZEKANIA

Był to naprawdę dziwny mecz, go- .

dny spotkania, w którym mała nie- j
BYŁY SŁUSZNE?

uwaga mogła kosztować zbyt wiele... * Raczej nie. Obie drużyny poza za-

W sumie padło 6 bramek, za które J ciętością nie potrafiły wnieść do gry

nie ponoszą najmniejszej nawet odpó- ( pierwiastki znamionujące prawdziwy
wiedrialaiości obaj bramkarze. Byli! futboL Atak Polonii będąc najsłab-
oni najlepszymi piłkarzami na boisku. | szą częścią drużyny często gościł

Gracz strzela juz nesein

W rekordowo krótkim czasie (15
minut) odbyło się wczoraj zebranie

członków Polonii i ZZK ;rWarBzawa,
mających zdecydować o dalssycli
wspólnych losach. Nie doszło do te-

go, gdyż w przeddzień zebrania

GUKF powołał w Polonii Komisary-
czny Zarząd, do którego weszli: ob.

Wołania, mjr. Rykiert i adw, Kali-

nowski. Zawiadomił o tym zebra-

nych delegat GUKF ppłk. Czarnilt,
który otworzył zebranie.

Zarząd komisaryczny, mający
w uprawnienia do prowadze-
nia agend przewidzianych statutem,
kieiować bodnie Polonią aż do Nad-

zw.; -izajncgo Walnego Zgromadze-
nia .

I uPN reprezentował na zebraniu

ob. Nowak, który w krótkim prze-

mówieniu scharakteryzował sytuację
polskiego piłkarstwa po wydarze-
niach, którymi zajmowały się komi-

sje PZPN.

wycofała obu łączników głęboko do ty

hi, kto wie, jak potoczyły by się losy.
ŁKS skłonny'do ciągłych, oryginal-

nych eksperymentów i tym razen po-

stanowił przeprowadzić zmiany .w

swym ataku. Zaniechano tego oczy-

wiście tego podczas gry i dlatego
Łącz już na początku spotkania zna-

lazł się aż na lewym skrzydle. Błęd-
nie zestawiona przez kierownictwo

linia ataku była • głównym powodem
tego, iż nie był on. produktywny i nie

potrafił odzwierciedlić cyfrowo swej
KRAKÓW, (teL wł.). 7.11 . Wisła -| Cztery rzuty rożne dla Wisły oraz j Kohut na prawym bądź na lewym przewagi po przerwie. Jedynie wszę-

AKS 4:0 (0:0). Mecz Wisły z AKS-em j kłlka
ostrych strzałów obronnych skrzydle, a kiedy Gracz już wraca po j dobylski Patkolo starał się łatać

był prawdziwą biesiadą dla zwołaniu- | Przez Przywiędę, a po drugiej stro- j odciążeniu tyłów do napadu, ten sy-1 w8zyst]£ie powstałe dziury i pchać
ków „dobrego wydania piłki nożnej" j «we dwa strzały Barańskiego, jeden stem węgierski trwa nadal, przynoś! | ciąSie swych k0Iegów ,J0 przodu; W

Zasługa w tym drużyny krakowskiej, i Spodzieji i jeden doskonale bity rzut, on rezultaty w 12 min. Cisowski z po słabcf formie byli tym razem Baran i

która .przez pierwsze 25 min. dałą
woln

y Przez Karmańskiego a obromo zycji środkowego strzela wspaniale i Hotfendorf.

ny przez Jurowicza, oto bilans pierw j w górny róg bramki, zdobywając dr u- j W Polonii Bytomskiej wartościo-

szej połowy zawodów. , gi punkt. W 6 min. później Gracz po wym zawodnikiem, poza pomocnika-
Po przerwie efekt był fwi lepszy, przeboju strzela obok wybiegającego" mf Lęlonlciem i Szymonkiem, okazał

Już w pierwszej minucie Cholewa o- : Przywiędy i zdobywa 3 bramkę. si? Wśniewski. Jego raidy na lewym
strym wolejem trafia w siatkę, ale z, Czwarta bramka jest dziełem Mamo- skrzydle kończyły się najcześciej nie-

nia. Gdyby Polonia Bytomska nie gra i wało się, że wyn
; k do przerwy pozo-

ła zbyt ostrożnie i za wcześnie nie staje bez zmiany, na minutę przed

prawdziwy ,,'koncert futbolu", nie do-

puszczając w tym okresie do głosu
przeciwnika. Że wtedy Wisła nie za-

znaczyła swojej przewagi ani jednym
trafnym strzałem, to . jeszcze jedna 2

tych zagadek i niespodzianek, dla

której mówi się o pifce nożnej, że jesi
okrągła. Rezbramkowy wynik przed
przerwą jest także sasługą doskonałej
gry Przyw

:

ędy w bramce, or;rz czuj-
ności, ja.ką roztoczył nad Kohutem

grający na środku pomocy Muskała.

Mo i... nerwów zawodzących w chwi-

li, gdy napnrzykład Kohut czy Mamoń,
będąc o k'Ika kroków sam na sam

mii!

we

WROCŁAW, 7.11 (Tel. wł.). We Wro

clawiu gościła drużyna pięściarska war-

szawskiej Gwardii, remisując Zt sw?

imienniczką. Goście wystjpili bez Pa-

tory i Sobkowiaka.

W muszej Kilian (W) przegrał z Kar-

goniem, w koguciej Szadkowskiego (W)
pokonał po ciężkiej walce Symonowicz,
w piórkowej Kukulak (W) przegrał na

punkty z Kaflowskim, w lekkiej Konra-

da (W) wygrał na punkty i Włodkiem.

O etat ni wynik spotkał się z- ostre reak-

cję; widowni- Komuda był lepszy tyl-
ko w I rundzie, w następnych inkaso-

wał dużo ciosów. W półśredniej Tom-

czyński (W) poradził sobie łatwo z Ku

piszem, w średniej Kolczyński (W) wy-

gra) z Domańskim, którego w II i in

rundzie posłał kilkakrotnie na deski, w

półciężkiej' Archadzki (W) wypunkto-
wał Urbanowicza, w ciężkiej Woźniak

(W) przegrał a Brancckim. Wynik w

wadze ciężkiej krzywdzi warszawianina,
który był równorzędnym przeciwnikiem.

korzystać chwilowy chaos w szere-

oissac
WIECZYSTA PROWADZI

boku w kontrataku Kohut strzela równia, który również strzela ją z pozy-1 przyjemny; sytuacjami pod bramką
nież obok słupka z idealnej pozycji, j cji środkowego napastnika. Pod ko- J Gospodarzy,
wreszcie w 6 min. serię bramek otwie niec Wisła ma coraz wyraźniejszą'
ra Gracz, kierując nosem piłkę do 1

przewagę, jedtaak AKS nie dopuszcza j NERWY NIE DOPISUJĄ
bremki po kor nerze, bfym przez Ma- do zm'any wyniku. Od pierwszej do ostatniej minuty
monia- | AKS tfrał w «kładzie: Przywięda,: mecz toczył się w niezwykle poduie-

Nos łącznika Wisły krwawi jakiś Karmański, Durniok, W
:

eczorek, Mu- conej atmosferze. Rozładowuje i ją
czas, ale Gracz nie ogranicza się do skała, Gajdz^k, Kulik, Cholewa, Spo- częściowo Kulawik, który jest po-

rali etalysty, cofa on i pomaga dzieją, Januszek, Barański. średnim sprawcą pierwszej bramki.

k tym okresie defensywie, gdyż AKS Sędzia Stachiewicz, s Torunia przed Strzał jego trafł w słupek, a nadbiega
bramkarzem AKS-u, strzelali zbyt iz atakuje, chcąc odbić utraconą przerwą dobry, po przerwie popełn i jący Wiśniewski uzyskał prowadze-
sł?bo lub niecelnie ' | bramkę. Nieobecność Gracza w przo- k lka większych pomyłek. Widzów nie. inicjatywę dzierżą w swych rę-

_
. . . . . |dzie powoduje „węgierski system o- 20.0G0, w tym dużo przybyszów ze Ślą kach goście, którzy starają się wy-

Po przerwie natomiast bramka fensywny... Cisowski gra w środku, ska. 1
»*-•« -1-...:1 -1 —

AKS-u przestała być „zaczarowaną *

12 min. (między 6 a 18) wystarczyło,

by 'Przywięda trzykrotnie wyjął piłkę
z siatki — i to już przesądziło całko-

wicie o wyn
; ku. W pozostałych minu-

tach raz tylko ieszcze zmuezono bram

karz a AKS-u do kapitulacji, choć

okazji było więcej. Zawinił ti' przy-

tem SR^T/?. n'e odgwizdviąc rzvtn kar

nerto dla W !
sły za podniecie Gracza

w chwili odd?v.'ania strzału na kilka

krojów przed bramką oraz wstrzymu

jąc dwa piękne ataki \V'sły nieistnie-

jącymi spalonymi.

Zwrycięzcy, jak powiedziano Już na

wsitępie, zagrali jeden z najlepszvch
meczów sezonu.

Z jedenastki grającej w składzie:

Jurowr'cz, Kubik, Flanek, Wapiennik,
Legutko, Łvko. Cisowski, Gracz, Ko-'

hut, Ryoa, Mpmoń, trudno kogoś wy-

różnić. Pochwalić jednak trzeba Ju-

rowxza za równie wspaniałą jak efek

towną obronę strzałów Barańslrcgt^ i

Spodzieji oraz Flanka, który był mu-

rem n"'e do przebycia. Lcgutkę wspie
rajpnego dokładnymi piłkami atak o-

raz Gracza i Kohuta. Ten ostatni nie

zapisaf tym razem na swoje kento ani

jednei bramki, ale wyprarował swoim

wsoółpartnerom pozycje strzałowe.

W zespole AKS-u, obok doskona-

łego Przywiędy, dobrze sp
:
rvwał się

do przerwy w roli 6topera Muskała,
w ataku najgroźniejszym był Barań-

ski.

KRAKÓW, 7.11 (Tel wl.) . Po 8 rundzie

znajduje się dalej na czela kl. A Krako-

wa Wieczysta, jedynie spośród 14 klubów,
który nie poniósł żadnej porażki. Na dru-

gim miejscu rezar>va Cracovtt. 3 Szczako-

wianka, 4 Zwierzyniecki, 5 Groble, 4 Ko-

•ons 7 Dsbski. Na końcu tabeli znajduje
się Wisła I B a przed nią beniaminek A

klasy Łobzowianka.

Dzisiejsze wyniki Wieczysta — MoJcice

2:1, Cracovia I B — Fablok 2:0, Szczako-

wianka — Garbarnia I B 2:0, Groble —

rernovia I B 3:0. Dąbski — Okocimski 5:1.

Zwierzyniecki — Łobzowianka 4:3. Korona

Wisła I B 1:0.

WROCŁAW KOŃCZY ROZGRYWKI

WROCŁAW, 7.11 (Tel. wł.) . Ostatnia nie-

dzieła rozgrywek piłkarskich o mistrzo-

itwo Dolnego Śląska przyniosła następu-

jące wyniki:
Mieszko — Garbarnia 3:2 (1:1), Chrobry

Wolność 2:1 (1:0), Victoria — Dziewiarz 4:0

POZNAtf. Dnia 14 bm. rozegrane

zostanie w Pradze międzypaństwo-
we spotkanie hokeja na trawie mię-
dzy reprezentacjami Polski i Czecho

Słowacji o puchar .środkowo-euro-

pejski.

PIŁKA NOŻNA W PUŁAWACH

LUBLIN, 7.11 (Tel. wł.). Dziś odbył się
w Puławach towarzyski mecz piłkarski po-

między Gwardię z Lublina i miejscowo
Wit)q. Zwycięstwo odniosła odmłodzona

drutyne Gwerdll 1:0 (1:0). Iramkl dla zwy-

cięzców uzyskali Pullkowakl 2 I Solda 1.

Widzów pomed 1.000 .

RYBNIK, 7.11 (Tel. wł.) . Rymer —

Widzew 4:1 (2:0). Bramki zdobyli: Dy.
bała i Ruda po 2, dla Widzetva — Mar-

ciniak. Sędziował p. Aleksandrowicz z

Warszawy.

Parada outsiderów przyniosła wynik
zgodny z przewidywaniem. Atut włas-

nego boiska miał wrfyw decydujący.
Zrazu inicjatywę przejmuje Widzew, ale

dobrze grająca defensywa Rymeru z do-

skonałym Gajewskim na środku unie-

możliwia zdobycia punktów. Pierwszą
bramkę w 8 m. zdobywa Dybała. Po ła-

dnej akcji ataku rybnickiego w 28 m.

ten sam zawodnik podwyższa na 2:0.

Po przerwie era staje się bardziej oży-

wioną, miejscami n^wet ostra — koń-

czy się na dobrze w tym dniu usposo-

bionych bramkarzach. W 25 m. bram-

karz Widzewa — Musiał zostaje kontu-

zjowany, a rezerwowy Uptas dwa razy

knpituje. przed strzałami Rudy. Hono-

rowy punkt dla Widzewa w ostatniej
sekundzie zdobył Marciniak-

SZCZECIN, (tel. wl.), W niedzielę
rozegrany został w Szczecinie mię-
dzyokręgowy mecz bokserski, który
zakończył się zwycięstwem reprezen-

tacji Szczecina nad Pomorzem 9:7. N:e

spodzianką spotkania była porażka
Kruży z Meżdżyńskim.

Wyniki: w w. muszej minimalne

zwycięstwo punktowe odniósł Licau

(P) nad Zdzienti ckim (S); w w. kogu-
ciej — młody Bargiel pokonał prze-

konywująco na punkty Kowalewskie-

go (P); w w. piórkowej Możdiyński
(S) wypunktował Krużę (P), w w. lek

kiej — Sadowski (S) pokonał na

punkty Piotrowskiego (P); w półśred-
niej Paliński IJP) zwyciężył przez

techn. k. o . w drugim starciu Wilma-

na (S); w średniej Kaczorowski (S)
zwyciężył Zalewskiego, który został

sdyskwalifiltowany w drugim starciu;

w półciężkiej Wierzbowicz (S) nie

rozstrzygnął spotkania ze Stockim (P),
w ciężkiej Zmorzyński (P) wypunkto-

5

wał Rutkowskiego (S)
Sędziował w ringu ob. Kubick'

(Szczecin), na punkty ob. ob.: Leżo-

hupski, Kaleński i Bochański. Widzów

około 2 tys.

LUBMNIANKA MISTRZEM SZCZYPIORNIAKA

LUBLIN, T.1V (Teł. wl.) . Mistrzem Okręgu
lubelskiego w izezyplornlaku została dru-

tyna Lublinlankl uzyskujęc 6 pkt. stosunek

bramek 42:8, 2) Międzyszkolny Klub Spor-
towy 4 pkt. st. br. 14:38, 3) AZS (zeszło-
roczny mistrz 2 pkł. it. bi. 7:17).

Po meczu treningowym, rozegra-

nym w Poznaniu między dwoma tea.

mami, kapitan sportowy Pacz-

kowski ustalił następujący drużynę:
bramkarz Kasprzak (Czarni — Pd-

znań), rez. Marzec (Stella — Gnie-

zno); obrońcy: śmigielski (Leehia—
Poznań) i Mallcowiak I (Stella); po-

moc: Bzowy (Czarni), Drzewiec

(Chrobry — Gniezno) 1 Zieliński

(Stella); napad: Zielazek (Leehia),
Rogowski (Czarni), Malkowiak II

(ZZK — Gniezno), Adamski (Czar-
ni) i Paczkowski III (Leehia). Na

rezerwowych wyznaczono: Tyczyń-

skiego (Chrobry) i braci Fliników

(Stella).
Oprócz spotkania międzypaństwo-

wego, drużyna polska rozegra w dn.

16 bm., jako reprezentacja Pozna-

nia spotkanie z reprezentacją Pra-

gi. Ekipa wyjedzie z Poznania w

dniu 12 bm., pod kierownictwem pre

zesa PZHT Piękniewskiego 1 kapi-
tana sportowego Paczkowskiego.

DRUGI SUKCES DUNEK

KOPENHAGA (Obsł. wł.) . Podobnie

jak w pierwszym międzypaństwowym
meczu, pływaczki duńskie pokonały po-

wtórnie reprezentację Holandii 3:1.

Wyniki: 100 in st. grzb.: 1) Harup
(D) — 1:15,6, 2) Galliard (H)—1:17,8.
100 m st. klas.: 1) Hansen (D)—1:26,3,
2) Groot (II) — 1:26,2. 100 m st. do-

wolnym: 1) G. Anderson (D) — 1:05,6,
2) TcrmueJen (II) — 1-08,9.

(1:0), TUR (Jel. Góra). — Lustrzanka 3:1

(1:0), Len — • WUZ 1:1 (1:0), Pionier -

PZKN 3:2 (0:1), Patawag — Julia 5:0 (3:0)
Odra — Burza 3:0 {2:0), Gwardia (Kam
Góra) — Gwardia (Wrocław) 3:1 (1:1),
CPM GAŹ — Bielawianka 4:1 (1:0), Żerów

lf Na 2 '°eze!e 0) '

grupy I-ej uplasował ilą ' m,I, " e H P!esze ' 1 konI,e 5 sPTModo-

Mieszko, w grupie II Clirobry I IKS, w weła, że «skończyło się to na kociej
grupie III — WUZ.

przerwą Komórkiewicz fauluje z za

linii pola kairnego strzela Patkolo.

I znów poprzeczka fest na straży.

Odbitą jednak od niej piłkę szybkim
zrywerji dogania Baran i główką umie-

szcza w siatce.

POLONIA MA DOSC

W . początkowych minutach po

przerwie więcej z gry posiadają go«

ście. Jednak jeden z lotnych ataków

łodzian kończy się rzutem karnym.
Bytomianie protestują.' Może mają i

rację, przewinienie nie było złośliwe,
ale przepisy gry w piłkę nożną 13⁄4
nieubłagane. Strzał Barana kończy eg

zekucję. ŁKS prowadzi 2:1. Niedłu-

gc trwa jednak radość, gdy i w 2 min.

później Wiśniewski mija Włodarczy-
ka i podaje piłkę do środka, a tu nad^

biegający Trampisz zdobywa wyrów-
nanie.

Od tej chwili wyczuwa
'

się nawet

na trybunie, że Polonia chętnie zado-

woliłaby się wynikiem nierozstrzyg-
niętym. Goście wycofują łączników,
operując w ataku skrzydłowymi 1

środkowym napastnikiem. A mimo to

w 25 m. po ładnym zagraniu Kulaw-

ka otrzymuje p!łkę Szitt!<Js;wski 5 Po-

lenia zdobywa prowadzenie.

Bramka ta podrywa gospodarzy,
którzy do końca meczu nacierają.
Wyrównanie pada dopiero w 31 min.

ze strzału Patkoli, któremu piłkę wy-

łożył jak na dłoni Janeczek. Walka

staje się bezwzględna. Hogendorf zo-

stafe kontuzjowany bardzo poważnie
i zniesiony z boiska.

Zawody prowadził p, • Kukucki.

Gdańsk, który w momencie, gdy two-

rzył się chaos ną boisku.i gra st.ą-
wała się coraz bardziej ostra nie mógł

opanować sytuacji. Publiczności oko-

ło 8 000 osób. Po meczu kilkuset wy-

rostków starało się „zemścić" na gra-

czach Polonii. Zdecydowana interwen

KLASA A POMORZA

BYDGOSZCZ, 7 .11 (Tel. wl.). O mlsirzo-

stwo piłkarskie Pomorza rozegrano dwa

mocze: w pierwszym Polonia zwyciężyła
Gwardią w stosunku 3:1 (1:0). Bramki dla

zwycięnkiej drużyny strzelili: Czapiewski,
Wolanin I Pyda II. Dla Gwardii: Frey. Sę-
dziował p. Józefowicz z Grudziądza.

W drugim meczu Zawisza pokonała po

wyrównanej grze grudziądzką Wisłą w sto-

sunku 4:3 (2:0). Mecz ten według prze-

biegu gry powinien byl zakończyć się re-

misem. Dla zwycięskiej drużyny po 2

bramki strzelili: Augustyn I Pistorz. Dla

pokonanych: Blank 2 I Kulersk! 1. Sędzio-
wał p. Lewandowski z Aleksandrowa Ku-

jawskiego.

muzyce, (wl).

MISTRZEM WYERZE2A

LUBLIN i 7. 11 . (Teł. wł.) Dziś pu-

bliczność lubelska obserwowała pró-
bny galop Jesienny dwu drużyn, któ-

re awansowały do n Ligi, kieleckiej
Cwardii i Lublinianki. Ciekawe i w

żywym tempie przeprowadzone spot-
kanie zakończyło się wysokim zwy-

cięstwem gospodarzy 8:2 (3:1). Lu-

bltnlanka miała przez oały czas wy-

raźną przewagę, podczas gdy goście
próbowali wypadów.

W drużynie Lublinlankl doskonale

wypadł Sródkowy napastnik Różyłło,
Jezierski 1 środkowy pomocnik CleS-

liński, który wraca do dawnej formy.
Najlepszą linią Gwardii był atak i

rezerwowy bramkarz Karpulewicz,
który uchronił swoją drużynę od wlę
kszej porażki.

Bramki dla Lublinianki zdobyli:
Różyłło S (jedna z karnego 1 jedna
z wolnego), Jezierski, Rożek, Ziółek

7 pkt., 15 17, 5) ooeztewy po 1. Dla Gwardii strzelcami bramek

S Pkt., 15:20, 6) Gryf (WeJ- byli. j jabłoński. Sędziował
Józef Mosser z Lublina. Widzów po-

nad 2.000 .

UNION JESIENNYM

GDAŃSK, 7.11 (Tel. wł.). Zainteresowanie

Wybrzeża skupiło slą na meczu Grom —

Union, mfjącym zdecydować o zdobytłu
mistrzostwa jesiennego klasy A. Zwycię-
żył Union 2:1 (1:0). Za zbyt ostrą grt}
wykluczył sądzia 4-ch zawodników (z Gro-

mu — Chojecklego I Korynta, z Unionu —

Tomaszewskiego I Kalała).

W Gdańsku Stoczniowiec wygrał z Poez-

,o*,<ni K3 5:2. W tym samym stosunku Ga-

dania pokonała w Wejherowie .Grył.

Tebela rczo
r ywek wygląda następująco:

1) Union (Gdynia) 7 g. 13 pkt., 28:10, 2)
ć-roro (Gdvrla) 7 g., 1 0 pkt., 29:8, 3) Ge-

dsnle 7 g.. 10 pkt., 1? :14,. 4) Stoczniowiec

(Gdańsk) 7 g

'Gdańsk) 7 g

tierowo) 7 g.. 5 pki., 1 0:18, 7) Wisła (iczew)
7 g., 4 pkt., 10 21, 8) Unia (Tczew) 7 g.,
i} pfct.. 9:27.

Drukarz — Huragan (2:3). Spotkanie

towarzyskie rozegrane w Wołominie za-

kończyło się zwycięstwem ^.Drukarza" w

stosunku 5:3. Bramki strzelili: Nadworny 2,

Paluszek 2, Komoslńskl 1. W przedmeczu

rezerw wygrał równlet „Drukarz" w sto-

sunku 4:t

YMCA warszawska zorganizowała na

swej pływalni zawody pod nazwą „dnia
sztafet". Nie padły wprawdzie żadne re-

kordy, tym niemniej ' jednak fakt obsa-

dzenia tych zawodów przez wszystkie
czołowe kluby stołeczne zasługuje aa

pochwałę.

Wyniki: .

sztaf. 4 x 200 dow. panów: 1) Samo-

rzqdowicc 11:19, 2) YMCA 11:24,2, 3)
Polonia 13:41,8, 4) SKS 14:06,7;,

3 x 100 zmienny pań: 1) SKS 5:37,

2) YMCA 5.53,8, 3) Polonia 6:20;

S x 50 dow. panów: 1) - Samorzgdo-

wiec, 2:36,4; 2) YMCA 2:38,0, 3) SK5

3:15,5, 4) Polonia 3:18,5;
4 x 100 dow. pań: 1) SKS 7:43,0, 2)

YMCA 8:25,4, 3) Polonia 9:42,3,

5 x 50 dow. młodzików: 1) Ł°gia
3:07,8, 2) Polonia 3:17,4, 3) SKŚ 3:45,8,
4) YMCA 3:58,7,

4 x 100 klasyczny panów:|' 1) Samo-

rządowiec 6:10,6, 2) YMC'A 6:22,0, 3)
Poiunia 6:23,0, 4) SKŚ 6:26,8,

10 x 50 dow.l panów: .1) YMCA 5:24,8,
2) Samorządowiec 5:29,0, 3) Legia
6:08,6, 4) Polonia 6:34,0, S) SKS

6:52,7.
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SzczYpiorniakn
BYDGOSZCZ. 7.11 (7el. wł.). meczu

o mistrzostwo ligi szczyplorniaka Leopolia
pokonała Zjednoczenie w stosunku 8:4.

Serię bramek rozpoczęli goicie,' którzy
prowadzili już 3:0. Miejscowi podciągnęli
na 3:2 i od lego momentu losy rnsczu

ważyły się do i-aócowego gwizdka sę-

dziego <owals^iego z Poznania. -

U gości doDrze zagrali Kulig I Mutke.
U miejscowych Knopf i bramkarz Labenz.
Ola Leopolii bramki strzelili: Kulig 4 I

po jednej: Pasoń, Gnip. Mutke I Heł-

teuer. Dla miejscowych: Knopf 4 i po Jed-

nej Wainsberg i Fiszbach.

Pogoń (Kat.) — Cracovia 7:2 (1:0). Bram-
ki dla zwyciązców zdobyli: pajączek 3, , .

Klukowski i Piechowiak po 2. Dla poko- i stosowały się jelcze do nowyen prze

nanych: lanc i Ciesielski. j pisów, które m. m. wymagają od-
AKS (Chorzów) — AZS (Katowice) 15:7 iniennego sposobu gry pod koszem.

Pierwsze niespodzianki w Lidze koszykowej

Dogrywka w Poznaniu

i zwycięstwo AZS z Wisłą
Pierwszy mecz ligowy w Warsza-

wie z cyklu rozgrywek o mistrzost-

wo pomiędzy stołecznym AZS 1 Zgo-
dą Świętochłowice bynajmniej nie

zachwycił. Oba zespoły dalekie byty
od formy .ligowej', nadto nie przy-

(6:2). Beniaminek ligi stawiał zacięty opór
mistrzowi Polski. Bramki zdobyli dla AKS:
Tiel II — Tle! I i Tabor po 2, Wacław-
ski i Moczvgeba po 1.

Chrobry (Groszowice) — ZZK (Oniezno)
11:4 Bramki zdobyli dla zespołu zwy-' drużynach
cieskieqo: Langosz 4, Gabryel 3, Bielnik . , _ , __

2. Gaweł i Pichura po jednej, dla Kole- zwlaszcza d ° P^erwy. W zespole go-

jarzy - Majerowicz 3. Birgfolder 1. ści najlepszy był szybki i celnie strze

Gospodarze wystąpili z młodzieżą,

której przewodzili siarzy rutyniarze:
Bartosiewicz i Popiołek. Obok bra-

ków taktycznych zawiodła w obu

dyspozycja strzałowa,

Nowi ligowcy. Drużyna Lechii, która w walkach o I ligę straciła tylko 1 pkt.
i zajęła bezapelacyjnie pierwsze miejsce. Stoją od letcej: Goździk, Kamzela,

Kokot I, Kupcewicz, Skowroński, Nawaokwski, Rogocz, Nierychło. Kłęczą:
Smuk, Pokorski i Kokot II

BBęgr. Si, Zakrzewski

i

w czasie

DUMBADZE jest swego rodzaju fe-

nomenem. W żadnym i rautów ja-
kikolwiek zawodnik czy Zawodniczka

nie odbija się tak zdecydowanie od

swoich konkurentów (ek), jak Dumba-

dzc od pozostałych dyskobolek.

Od tegorocznej mistrzyni olimpijskiej
jest Nina Dumbadze lepszą o 11 m; od

byłego oficjalnego rekordu świata Niem

ki Mausrmeyer wynikami: 52,83 (Wro-
cławski) i 53,25 • (uzyskanym w Związku
Radzieckim) jest ona lepsza prawie «

5m.

Czemu zawdzięcza Dumbadza swoje

wyniki ?

Zdaniem naszym: a) dobrym warun-

kom fizycznym, b) doskonałej techni-

ce, c) sumiennej pracy.

Dumbadze przy wysokim swoim wzro

ście jest pięknie i doskonale zbudowana,
jest bardzo Bzybka i wspaniale wygim-
nastykowana. Posiada przy tym — styl
rzutu —

wypracowany i opanowany w

najdrobniejszych ' szczegółach.

STYL

Przy stylu jej rzuca się w oczy: a)
półtora obrotu w kole, h) całkowite wy-

korzystanie potężnej siły odśrodkowej;
c) nadzwyczajna szybkość i.prostota ru-

chów.

Dumbadze nie ustawia się. .bokiem,

jak to powszechnie .dotychczas; stosowa-

no, lecz plecami do kieriuiku rzutu, skut

kiem czego znacznie przedłuża- drogę
dysku i zwiększa jego. siłę odśrodkową.

I

ze

treningów
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ZZ Pracowników Kola) — Koło Słupsk.
Mimo najlepszych chęci nie możemy przy-

chylić się do Waszej prołby. Prenumerata

miesięcznie wynosi 95 zl, wpłacać należy
na konto PKO Nr 1—8005, podając ceł

wpłaty.
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Złożono w Diukami ZMP, Warszawa

Odbito w Drukami „Robotnik" Nr 1

Podobny sposób ustawienia —

przy

nieznacznym odchyleniu pracy nóg —

posiada 'rekordzista świata w tej kon-

kurencji, ConsolinL
ł Półtora obrotu w kole wydaje eńę być

najkorzystniejszym do uzyskania rekor-

dowych wyników. Próby przeprowadzo-
ne w kierunku wykonywania dwóch

obrotów nie dały pożądanych rezulta-

tów.

JAK WYGLĄDA PRACA NÓG

W KOLE?

Przyjmując pozycję wyjściową, Dum-

badze staje przy tylnej krawędzi koła

(palce atopy przy obręczy) — plecami
do kierunku rzutu. Prawą stopę ustawia

około 25 cm w prawo od średnicy ko-

ła, lewą natomiast odstawia w bok i w

tył na taką samą odległość. Prawa sto-

pa opiera się całą swoją płaszczyzną o

ziemię, lewa — wspięta na palcach.
. Po kilku spokojnych przcdmarhach—

wykonanych przy tułowiu wyprostowa-

nym w momencie, gdy dysk znajdzie

się w tyle, Dumbadze rozpoczyna obrót.

Zapoczątkowany on zostaje dość wyso-

kim przeskokiem na nogę prawą, którą
ustawia w połowie koła.

Przeskok ten jest pewnego rodzaju

rytmicznym skokiem tanecznym. Przy

drugiej części obrotu lewą stopę stawia

nieznacznie w bok, w lewo od średnicy
koła.

."O ile pierwsza część obrotu jest szyb-
ka, • tyle druga wprost błyskawiczna.

Przy wyrzucie następuje całkowity wy-

prost' nóg, tułowia i dalekie pociągnię-
cie prawego barku i ramienia. Wszystkie

ruchy wykonane są w szalonym tempie.
Prjy wyrzucie — celem utrzymania rów

ńowagi — następuje przejście na nogę

prawą.

To, eo widzieliśmy u Consoliniego,
że po wyrzucie dysku . i przeskoku na

nogę prawą (na skutek olbrzymiej siły
odśrodkowej) wykonywał niekiedy do-

datkowy jeszcze obrót — nie zauważy-

liśmy a Dumbadze-

łający Skawiński, u gospodarzy, o-

prócz wyżej wymienionych — Popła-
wski I.

Zgoda, która do przerwy wyraźnie
ustępowała akademikom (6:14) pod-
ciągnęła wynik w pierwszym okre-

sie po pauzie do 14:15, a wkrótce do

*16:17. O zwycięstwie gospodarzy
(29; 22) zdecydowała dobra, postawa"
Bartosiewicza i Poptołka.

— Liiożyiismy się z przegraną, ale

przypuszczaliśmy, że AZS będzie mo

cniejszym przeciwnikiem — powie-
dział po meczu kierownik sekcji pif-
ki ręcznej Zgody, Bartos.

Punktami podzielili się dla AZS:

Popławski I 10, Bartosiewicz. 9., Po-

piołek 6, Popławski II 1 Olesiewicz

po 2. Dla Zgody: Skawiński 10, 108-

kilogramowy Wrześniak, Krawczyk
i Kostrusiak po i. Sędziowali: Eber-

hardt (Kraków) i Rusiecki (Olsz-
tyn). Zainteresowanie meczem mini-

malne.

ZZK — WARTA 15:51

POZNAM, 7.11 (Tel. wł.) . Zebrana w sali

ośrodka WF publiczność na pierwszym
spotkaniu o mistrzostwo Ligi koszykowej
mocno się emocjonowała, dzięki szybko
zmieniającym s

:

ę akcjom ł dobrej posta-
wie obu druż> n. Warta od początku za-

Krzentiski

wycofuje się z ringu
W ramach meczu „Pomorzanin" —

„Gryf", stoczył swą ostatnią — 300-ną

walkę, znany bokser pomorski wagi lek-

kiej Krzemiński (Gryf). Krzemiński oświad-

czył, Iż wycofuje się z ringu i poświęci
się pracy instruktorskiej.

W ciągu swej 29-lelniej kariery, na 300

stoczonych walk, KrzemiAski wygrał 270,
w tym większość przez k. o ., zremisował

brała się Alergicznie do pracy nie odda-

jąc prowadzenia w pierwszej polowie.
Po zmianie stron prowadził nawet Już róż-

nicę i pkt. I wszyskto ' wskazywało na to,
że I tym razam zwycięży swego miejsco-
wego rywala. Los chciał inaczej.

Dzięki doskonalej grze Grzechowiaka
ZZK w normalnym czasia zdołał wyciągnąć
na remis »:2?. W dogrywce los uśmiech-

nął się Jeszcze taz poznańskim Koleja-
rzom, którzy w ostatniej sekundzie zdo-

oyli zwycięski punkt 33:31.

Najlepsi w drużynie zwycięzców byli
Grzechowlak i Kasprzak; słabiej niż zwy-

kle wypadł Śmigielski i Jarczyńiici. Warta
miała swój najmocniejszy punkt w Blle-
wiczu I Ruszkiewiczu. Punkty zdobyli dla
•ZZK — Grzechowlak 12, Matysiak 6, Śmi-
gielski 5, Koiasiński I Jarczyńskl po 4
oraz Kasprzak 2; dla Warty RuszkiewiŁz

12, Bilewicz 6, Urbanowicz $, Gotimowski.
i Glal po 4.'

AZS — WISŁA 29:25

KRAKÓW, 7. 11. (Tel. wł.) Lokal-

ne derby AZS — Wisła, będące zara-

zem pierwszym meczem Ligi koszy-

kowej zakończyły aię niespodziewa-

nym, ale zasłużonym zwycięstwem

drużyny akademickiej 29:25 (15:13),
która była lepsza zespołowo. Wiśla-

cy nie wyzyskali szeregu rzutów

wolnych. Punkty dla AZS zdobyli:
Paszkowski 12, Lipiński 7, Obucho-

wićz 6, Kozdrój 4; dla Wiały: Stok

30, Hegerle 7, Pawlik 4, Ariet i Ko-

walówka po 2.

YMCA — TUR 50:32

ŁOD2, 7. 11 . (Tel. wł.) Mecz korzy-
kówki o mistrzostwo Ligi rozegrany

między YMCĄ łódzką a łódzkim Tu-

rem zakończył się zwycięstwem
YMCA 50:32 (2S:17). Gra jedynie do

przerwy była żywa i interesująca,
po przerwie zaś, gdy przewaga YMGI

stawała się coraz bardziej wyraźna,
mecz sta? się o wiele mniej interesu-

jący. Kosze zdobyli dla YMCA: Dow-

Siła złego na jednego. Świcarz~(Nr. 10) ma na karku bramkarza ZZK • I obn

stron obrońców. Gierwatowski (Nr. 9) raczej rezygnuje z walki

Foto Franckowidk — AP1

Anglicy SsifąSzwedów w boksie
rawimi za Stiokholm

ciężki Olsson, którego jednak skrzywdzi,
li sędziowie, przyznając mu niezasłużo-

ną porażkę z Allsoppem • (AngL).
i Wyniki: w muszej Marshall (Angl.)

LONDYNN (Obsł. wł.) . Bokserzy

angielscy zrewanżowali się Szwedom fca

porażkę 6:10, jaką ponieśli przed paru

tygodniami w Sztokholmie i w meczu

rozegranym w Wembley pokonali ich w | pokonał na pkt. Burgatróma (Szw.).

tym samym stosunku. i Anglik był bardziej agresywny i dyspo-

W drużynie szwedzkiej wyróżnił się
Ahlin w wadze piórkowej, który w ład-

nym stylu wygrał na pkt. z Branderem,

uważanym • za najlepszego ^matora

Anglii. Bardzo dobry był również pół-

'^rzemińskf^zentował barwy polski. I ^d 7, Ulatowaki 3, żylicki 11, Bar-

w 5 meczach międzypaństwowych, a 1<! szczewski 1«, Maciejewski 7, Sobo-

razy byl reprezentantem okręgu oomor-! eińskl 6, dla TUR'u: Kopczyński 4,
skiego. Polski Związek Bokserski przyznał j gińczak li Michalak Uj Lachecińsld

zasłużonemu jubilatowi srebrną odznakę ,, u .1
2, Pawlak 5, Grodzki 5, Kulczycki 4.PZB.

Kontredans Sliewadzita

z Jaskóią przeciw
Wiechom

ŁÓDŹ, 7. 11. (Tel. wł.) Włoska

drużyna pięściarska LAZZIO przeby-
wa w Łodzi od dwóch dnL Walczy o-

na 8-go bm. o godz. 19-ej w hali

WIMA z Włókniarzem, zasilonym
kilku zawodnikami. Gdyby Niewa-
dził walczył w ciężkiej, Jaskóła wy-

stąpi w półciężkiej.

nowai silniejszym .ciosem. W koguciej
Morrison (A) wygrał przez t. k. o. w

U r. z Hanssonem (Szw-) rzucając go

czterokrotnie na deski.

W piórkowej Brander (A) uległ wy-

soko na pkt. Ahlinowi (Szw.), ,v lekkiej
Latiham (Angl.) wygrał zdecydowanie
na pkt. z Jeppsonem (Szw.), który wy-

kazał zadziwiającą odporność .i mimo

siedmiokrotnego pójścia na deska do-

trwał do gongu.

W półśredniej Warren (Angl.). prze-

grał nieznacznie na pkt. • Ahnelovem

(Szw.), w Średniej Agland (Angl.) wy-

grał wir. przez t. k. o. w Ir. i Karls-

sonem (Szw.). Szwed doznał kontuzji
łuku brwiowego. W półciężkiej J. Ali-

sopp (Angl.) niezasłużenie wygrał z

Olssenem (Szw.) i w ciężkiej I. Allsopp
(Angl.) przegrał minimalnie na pkt. z

Modighiem (Szw.).

na przekór przeszkodom
Milion pan wygrał ezy teł hono-1 przeszkód, ogólny postęp lekkoatletyki

rarium dostał (oba xjawiska należą do polskiej muai radować.

JEJ TRENINGI

Każdy trening rozpoczyna lekkim, lui

niuteńkim biegiem na trawie- na dystan
sie 200 do 300 m. Następnie przystępu

je do kilkunastominutowej gimnastyki
rozru6zającej. Po pierwszym ruchu, wy-

konanym przez Dumbadze widać, że w

gimnastyce przedstawia wielką klasę.

Gdy organizm jest dostatecznie roz-

grzany. przystępuje do rzutów z miej-
sca, rzucaiar najpi<*rw na kró

-

sze, a na-

stępnie na dalsze odległości Po kilku

dalszych, coraz intensjwiłicj.- zych rzu-

tach. wykonuje kilkanaście rzutów z

obrotim Tak >vygl?do trening Dumba-

dze. Zwrócić należy jeszcze uwajsę na

to,, że. wszystkie jej ruchy są wykony-
wane bardzo miękko, luźno, '.wobodnie.

ale bardzo szybko.

jednakowo rzadkich) — zapytał szef,

widząc mą uśmiechniętą od nćha do

ucha „buzię".
— Ani jedno ani drugie, tylko robię

bilans lekkoatletyki polskiej sa rok

bieżący.
— Nie widzę powodów do nadmier-

nej radości — kontynuował szef — bo:

1) Obóz w Olsztynie nie spełnił, na-

dziei, Jakie w nim pokładano; mamy

trzech — czterech zawodników, których

możemy pokazać zagranicy,

2) Nie mamy w Polsce klubów nie

tylko takich jak ongiś Polonia, AZS

W-wa, Warta ezy Warszawianka, ale nar

wet takich jak prowincjonalna Jagiełło,
nia (Białystok),

3) Nie było mistrzostw juniorów,

4) Na prowincji w miastach od 10 —

30 tys. mieszkańców sekcja lekkoatle-

tyczna jest rzadkością,

5) Mistrzostwa drużynowe Polski zgro

madziły na starcie akurat zespołów tyle,
ile uczestniczy w każdym okręgu piłkar-
skim w jednej klasie tylko...

TO BYŁABY RADOŚĆ

Nie moglerr. jńi dłużej wytrzymać i

chcąc się „odgryźć" na specu od piłkar-
stwa, powiedziałem:

— Pan byłby zadowolony• wtedy, gdy-
by lekkoatleci wygrali i Finlandią, tak

jak to zrobili piłkarze.

Szef odciął się jednak: piłkarze wy-

grali chociaż z Finladią, a pańscy lekko-

atleci nie mają odwagi zmierzyć się'na-
wet i Bułgarią.

Nie' widząc powodów do dalszej dy-

skusji, powiedziałem niespodziewanie:
— To wszystko^ eo pan powiedział,

jest powodem tego, że się cieszę.

— Nie dziwię się wobec tego, łe nie

cieszy się pan sympatią w kołach lekko'

atletycznych. No rób pan ten radosny
bilans — zakończył szef i odszedł.

BIEG Z PRZESZKODAMI

To prawda, że . w lekkoatletyce pol-
skiej jest witle minusów, z których na

uwagę zasługują prócz wymienionych
brak trenerów i fatalny stan boisk (tre-

nerzy radzieccy podkreślali, że na złym
boisku nie osiągnie się dobrych wyni'
ków) 1 dlategc właśnie, że PZLA tn'a

przed «obf do pokonania jeszcae wiek

MIARA POSTĘPU

Czym zmierzyć ogólny postęp? Oczy-
wiście nie. wynikami Łomowskiego,

Adamczyka i sprinterów, ale przecięt-

nym poziomem. A prawie wszystkie

przeciętne 10-ciu najlepszych są lepsze,
niż w roku ubiegłym, prawie wszystkie
10-te wyniki przewyższają swą warto-

ścią ostatnie s tabeli zeszłorocznej, nie-

które zaś są lepsze od pierwszych wyni-
ków zeszłorocanych!

Jak wygląda porównanie a przeszło-

ścią?
Załączona tabela daje nam obraz pol-

skiej lekkoatletyki na przestrzeni' lat

16-tu. Wybraliśmy specjalnie lata olim-

pijskie, by skonfrontować wyniki w okre } cm — wzwyż, ?,0 —

w dal, 5,0
sarh wzmożonej pracy (w 1938 r. odby- ka, ).5,0 — trójskok.

wały mistrzostwa Europy). Praca ta I . Na reziiltat tegoroczny złożyły cip
odbywała się nie tylko ,nad czterema tak dobre przeciętne jak:

Porównanie dziesiątych wyników nastra.

jają Optymistycznie. Mamy średniaków

lepszych, niż w najlepszych zdawałoby
się czasach polskiej lekkoatletyki.

PLON UBIEGŁEGO SEZONU

Jak- wielki krok wprzód zrobiono od

roku ubiegłego?
Stan całej tabeli tegorocznej, a więc

160 wyników wyraża się przeciętną war-

tością według tabeli fińskiej — 763,2
pkt. W r. ub. ta przeciętna wynosiła
742 pkt. Na każdego więc zawodnika

s tabeli wypada poprawa odpowiadająca

0,08 sek. na 100 m, 0,18 _
200 m, 0,44

— 400m,1,0 —800m,2,1 —1500m,
łOjO — 5.000 m, 0,16 — 110 m pł, 0,54
— 400mpł., 0,21m—kula,0,69 —

dysk, 1,04 —

oszczep, 0,90 — młot, 1,7

tycz-

olimpijczykami z r. 1932 czy też trzy-

nastu a r,_ 1936 . Ta rlita miała wtedy

podbudsiwrfcę, gdyż lekkoatletyka była
znacznie popularniejsza, niż obecnie.

A tylko *»Jy" pochwalić się mogą wy-

nikami lepszymi, niż ' obecna czołówką.

1)100m—10,87 —381pkt.,
2) kula — 14,15 — 831 pkt.,

3)200m—22,47 —«21pkt,
4) R00 m — 1:59,47 — 809 pkt.,
5) 5(100 m — 15:47,38 — 803 pkt.

i tak beznadziejne jak:

15) 400 m pł.

16) oszczep
—

- 60,96 _
673 pkt,

53,493 — 653 pkt.

USPRAWIEDLIWIENIL

Stan płotków i oszczepu jest katastro-

falny. .Plotkarze są usprawiedliwieni

tym, że płotki chowa się w rupieciarni

przed specjalistami 400 m, óśzczep, da

się usprawiedliwić tylko brakiem szko-

ły. Nikt nie chce iść śladami Lokajskie-

go, który fantastycznemu wkładowi pra

cy zawdzięczał swe wyniki i. opaiiowanie

stylu, który budził zacliwyt nawet u ta-

kich speców oszczepu jakimi byli Fino-

wie. Tego wzoru nie ma'- kto przypom-

nieć naszym obecnym obiecującym mło-

dzikom, który od dwu lat stoją w miej-
scu.

Do rekordowego poziomu przeciętne-,

go z 1938 r. — 805,5 pkt. brak nam dwa

lata takiego postępu, jakiego świadkiem

byliśmy w roku obecnym. Czy jest. on

możliwy? O ile usuniemy w ciągu tych
dwu lat braki, o jakich mówiliśmy* na

początku artykułu, możemy mieć na-

[dzieję, żc tak. Współpraca PZLA «

GUKF, rozpoczęta nie tak dawno mo-

'
że dać bardzo piękne plony.

1982 1936 1938 1946 1948

I-SZJJ X-t9 1-szy ; X-tH 1-szy X-lH 1-SZJ) 1 X-ty I-BZJJ | X-tp

100 m 10,8 11,1 10,6 10,6 11,0 10,7 11.3 10,6 11,0

200 m 22,0 23,4 22,0 23,2 22,0 23,1 22,3 23,6 21^ 22,9

400 m 49,9 « 52,4 49,6 52,6 49,2 51,8 51,2 53,9 50,1 52,6

800 m 1:56,0 201,8 1:51,7 2:01 1:52,6 • 2:00,8 1:68 2.-05,4 1:87,1 2-00,8

1.500 m 3:54,0 4:15,6 3:54,2 4:14,6 3:54,2 4:10,3 4:09,8 ,
4:21 4:07,4 ,4:14,0

5.000 m 14:41,8 16:40 14:33,4 ; 15:55 14:46 5 15:42,4 15:45,6 16:16,5 15:11 lft20,0

110mpŁ 15,1 16,8 15,5
. 16,7 14,9 16,4 16,1 18,6 15,8 16,9

.400 m pł. 55,4 61,0 56,0 63,2 55,6 60,8 59,f 67,8 58,0 . 62,7
Kula 16,05 12,82 15,52 13;75 15,87 13,43 15,29 12,72 15,95 i 13,29
Dysk 45,72 88,16 • 45,82 41,41 46,98 40,79 43,81 39,05 . 47,46 39,88 I

Oszczep 65,14 54,98 73,27 54,20 62,59 55,12 56,70 49,43 59,11 .50,06
Młot

38, «1 27,46 44,05 32,39 BO,48 35,85 5102 37,32 48,58 38,21
Wzwyż 196 174 191 180 188 180 179 175 181,5 177

Wdał '

726 663 719 673 722 680 702 643 '

729 659

Tyczka
390! 347 407.

, 350 410 .345 380 330 385 837.

Trójakok 14,24 12,24 15,21 13,19 14,66 18,20 14,06 / 12,62 "l4>01 "
'"lMl


