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KRAKÓW 1.XII. (Tel. toł.J. Jed-

nak udało aię przedstawicielowi
Przeglądu Sportowego zdobyć dwie

opinie, bohaterów nadchodzącego
spotkania.

Reprezentacyjny obrońca Craco-
— Gędłek oświadcza stanowczo:

„Wygramy" — i dodaje — zawsze

gramy lepiej, ilekroć fuM w naszym

układzie wydają aię przemawiać na

korzyść przeciwnika. A więc jedna
Kdecydowana wypowiedź.

Tak samo zdecydowanie mówi naj-
śmielszy, jeśli chodzi o łatwość sło-

wa, przedstawiciel Wisły, król strzel-

ców ligowych — Kohut[

Mówi krótko; — Zahartowany!
(w grze krakowskiej znaczy tyle
Mffio co wygramy).

I Jeomn tu wierzyć T Poczekajmy
*» niedzieli, « wtedy będzie wiado-

mói po czyjej stronie była słuszność/

A tymczasem,, co mówią przedsta-
wiciele narządów Cracovii i Wisły.

PRBZXS WI8ŁT DYR. ORZEL-

Ski ocenia szanse foko nadzwyczaj
wyrównane i jest udania, że, o zwy-

*0itec&Oaje

DŁUąot^TUri KAPITAN ZWIĄZ-
KOWY DYR, IXBLBKfA oświadcza,
ię; biorąc pod Uwagę imponujący fi-
nto» Wisty t t'zw. prawo serii, na za-

jedzie którego drużyna Wisły nie

przegrała dotąd w drugiej rundzie,
właśnie trzeba by typować, jako

zwycięzcę, gdyś remis jest niemoż-

liwy. . .• :

PREZES CRACOVII DYR. ŻUR
uwata, ie jego jedenastka zdobyła
jni tytuł moralnego mistrza, a za

tym...

- PRZEDSTAWICIEL OKZZ J. REJ-
: MAK jest zdania, że tylko wygrana

CracovU może przywrócić. jej łaski

zwolenników Garbami. Cracovia

przecież w drodze do mistrzowskie-

go tronu' zepchnęła drużynę ludwi-

nowską do drugiej Ligi, a gdyby te-
'

go tronu nie zdobyła,to ogół kibi-

ców Ludwinowa nigdy by jej tego
nie daroieał.

PRZEWODNICZĄCY KRAKOW-

SKIEGO KS A. RUTKOWSKI sta-1

wia- na Wisłę, rozumując, że przy

wyrównanych liniach defensywnych '

• wyniku zadecydować może lepszy
napad, Wisły.

DR REYMAN JAJV (III) wierzy w

zwycięstwo Wisły. Jego zdanie podzie-

lają b. kięrownjk sekcji p. n. Wisły —

Władysław Żak, sekretarz KOZPN Dem-

bowski, typiijąc nawet wynik 4:1 dla

Wisły.

Całkiem odmiennego zdania jest mo-

torniczy tramwaju nr 90, który powołuje
się na tabelę, zamieszczoną w „Piłka-
rzu" i oświadcza , stanowczo, że skoro

ju* ras zamieszczono Cracovię na pier-
wszym miejscu w

' tabeli, to' „przezwa-

ruńkowo" Cracovia musi być mistrzem.

Przedstawiciel innego środka lokomo-

cji, kierowca iaksoivki nr 25 opowiada
'ię tdecydotvanie xa Wisłą. Tu mam już
do czynienia s .wybitnym znawcą futbo-
K który tdywody swoje popiera: nie-

obecnością Bobuli, Parpana i ewent. bra

kiem Różankowskiego I.
— Kto będzie strzelał w tym na/la-

dzie Cracovii — mówi. A za to w Wi-

śle: Kohut, król strzelców, Gracz, wice

król, Mamoń, Cisowski itd.

Próbuję udać się sa Różankowskim,
który przecież znajduje się na trzecim

miejscu w tym „królestwieale inter-

lokutorowi mojemu przychodzą w su-

kurs koledzy, jak się okazuje, takie wde

cydowani zwolennicy Wisły i podobnie
jak mój rozmówca, wykazuję dużą zna-

jomość tematu.

Duże znawstwo tematu cechuje innego
rozmówcę, metrampaża „Dziennika Pol-

skiego", Stefana Kołbera:
— To jest mecz, w którym nie ma

żadnych papierowych szant. Tu rozstrzy

gną inne względy. Róicnowaga psychicz
na, zachoivanie się widoumi, warunki at-

mosferyczne, sędzia itd. Skłonny był-
bym typować remis, ale ie remisu nie

ma, wtedy...
Jego starszy kolega, Czesław Pająk po

dobnie jak zecer maszynowy, Bolesław

Iglicki oceniają pozytywnie szanse Wi-

sły, ale od innych maszynek dolaatuje
zgodny chór: Cracovia... Crecovia!...

J mądt^ri^Chiy&a iłe zabawię
się w dyplomatę, jak mój sprzedawca
papierosów- Kiedy rozmowa zeszła : (a
raczej zaczęła się) na mecz niedzielny
uprzejmy kupiec mówi z namaszcze-

niem :

— No, w tym wypadku petimy jestem
zwycięstiva Wisły. Trochę mnie zatkało,
gdył kupiec uchodzi sa zdecydowanego
zwolennika Cracorii. ale zanim sdąży•

8 sztafet l_
przybędzie do Warszawy

na Kongres
Zjednoczeniowy

W związku z przeniesieniem ter-

minu Kongresu Zjednoczeniowego
Partii Robotniczych z dn. 8 sa 15

grudnia uległy zmianie terminy
startów 8 sztafet, które przybędą

w dniu Kongresu do stolicy.

Według nowego terminarza po-

szczególne sztafety wystartują z

8-miu krańców Polski w następują-
cych terminach;

Trasa 1 i Gdańska («•«-) — I.XII

2 z Olsztyna (l •! .) — 11.XII

I z Białegostoku (4 et.) — 1J.XII

4 l lublin* (4 et.) — 12.XII

C z ttzoszowa (9 et.) — 7.X1I

t z Katowic (( et.) — 10-XII

. 7 x Wrocławia (• et.) — I.XH

I za Szczecina (10 et.) — 4.XII

Wszystkie sztafety przybędą są

pL Zwycięstwa w Warszawie w

środę dnia 15 grudnia około godz
12. Z pł. Zwycięstwa ulicami: Kró-

lewską, Marszałkowską, pł. Zba-

wiciela i 6 Sierpnia biegacze przy-

będą do miejsca Kongresu —

gma

chu PoI t'-h'!'ki Warszawskiej,

lem odpowiedzieć, 7-letni synek *priedn
jącego, krzyknął % oburzeniem — m tej
pani przed ehwiląy mówił tatuś, ie wy-

gra Crmcotria!
— Siedi cicho bębnie — odezwał się

przyłapany na grubo szytej dyplomacji
kupiec, po czym zrrracając się do mnie,
wyjąśnił:

— My nie. tylko wiemy, co kto lubi

palić, ale w ogóle, co kto lubi.

St. Eabzda

r—100 tys. zł—
ofiarował PZPN

na Centralny
Dom Młodzieży

W( WTOREK ijawiła «1* u priewod-

nicsącege Związku Mledzieły

Polskiej, gen. Zarzyckiego delegacie

PZPŃ, by w ńyłl uchwały Zarządu

więeiyt czek na 1t8.H0 it x przeina-

czeniem na budowy Cenlralnege Dema

Młodileły PelikieJ.

W

przegrywa przez t. k. o.
NASZ SPECJALNY WYSŁANNIK RED. WŁ. GOŁĘBIOWSKI TELEFONUJE:

B UDAPESZT — SZCZECIN 13:13. Wyniki: Liedtke zremisował

z Bednaiem, w koguciej Brzóska uległ wysoko Borsodiemu,
w piórkowej Możdżyński przegrał wyraźnie z Farkasem, W lekkrei

Sadowski uległ Budaioyi, w półśredniej Kazimierczuk wygrał przez

L k. o. w 2 r. z Martenem. W średniej Papp wygrał z Kwiatkow-

skim, w półciężkiej Kubicki przegrał z Kapoesci, w ciężkiej Białkow-

ski przegrał s Bene III.

W ringu sędziowali na zmianę Masłowski (Polska) i Ennler (Wę-
gry), na punkty Łaukedrey \ Tusak.

Węgrzy wygrali mecz ze Szczeci-

nem wysoko ale nie wznieśli się jed-
nak na swój wysoki poziom ze spot-
kania warszawskiego. Wygrali wy-

soko, bo spotkali ósemkę b. nierów-

ną
—

w której obok weteranów rin-

gu (Białkowski i Możdżyńslti) wal-

czyli niedoświadczeni młodzi jak
Sadowski w lekkiej i Kubicki w pół-

i mwm%%fi.«w b

na
Terminarz wygląda następująco:
8 lub 9.I.: I runda — A: Pomorza-

nin (Toruń) — Cracovia, B: Siła

(Giszowiec) — Lechia (Poznań),
C: Wisła (Kraków) — Gwardia

Bydgoszcz), D: Len (Wałbrzych) —

Baildon (Katowice, E: Polonia (Byd
goszcz) — Legia Warszawa), F:

ŁKS (Łódź) — KKS (Mysłowice),
G: AZŚ '(Lublin) — Piast (Cie-
szyn), H: Slemianowiczanka — KTH

(Krynica).

15 łub 16.1 .: I runda rewanżowa

A: CraCovia — Pomorzanin, B: Le-

chia — Siła, C; Gwardia — Wisła,
D: Baildon — Len, E: Legia — Po-

lonia, F: KKS — ŁKS, G: Piast —

AZS, H: KTH — Slemianowiczanka.

S» lub 23J.; runda — grają zwy-

cięzcy spotkań I rundy w następu-

CZ1STOCHOWA ZAWODII

Mistrz okręgu cięrtoehewtklega „Dom

Kultury" nie zgłosił sl* do" rozgrywek o

wejście do Ligi bokserskiej. PZh zwr6:H

się do CzOZB, aby ten wyjaSnlł. dlacze-

go okrąg nie chce. brać udziału w roz-

grywkach.
W Rzeszowie mistrzem okręgu została

drużyna Gwardii. W «praw e dscydi.jsces-
meczu Gwardia - ML wpłynął protest dc

f»ŻB, rozstrzygnięty na korzyłć Gwardn.

ŁKS NA „ETACIE KOLEJOWYM"

ŁKS, skłania sję do połączenia z

ZZK, a. nie jak głoefly poprzednie

pogłoski' * Samorządowcami. Wspól-

na Komisja opracowuje już szcze-

góły tazji.
Mecz pojednania ŁKS — ZZK, za-

razem ostatni występ piłkarzy pod

starymi firmami proponowany jest

na dzień 12 grudnia.

jącym zestawieniu: D — H, G — B,
A—F,C —E.

29 lub SO.I.; II runda rewanżowa.

Zwycięzcy tych spotkań (4 drużyny)
wejdą do puli finałowej, w której
rozgrywki odbędą się w dniach 1,
2, 3 lutego.

me
Zapowiedziany na środę w Pradze

czeskiej mecz Polska — CSR w za.-

paśnictwie nie doszedł do skutku,
ponieważ atleci polscy nie załatwili

formalności i nie mogli wyjechać.
Wobcc tego, że Czechosłowacja za-

proponowała przełożenie meczu

jeden dzień, co również okazało się
niewykonalne, spotkanie najprawdo-
podobniej nie dojdzie do skutku, na-

tomiast istnieje czwarta możliwość

wyjazdu do CSR drużyny Warszawy.

Mecz
Anglia-Szwajcarin
zginął we mgle

LONDYN. Zapowiedziane na śro-

dę 1 bm. międzypaństwowe spotka-
nie Anglia — Szwajcaria, zostało na

skutek zbyt gęstej mgły przełożone
na dzień następny. Jest ciekawe, że

po ogłoszeniu, że mecz zostanie od-

łożony w Londynie rozpogodziło się
i nawet było słonecznie. Jedynie na

boisku Arsenału gdzie miał być
mees

— mgła trzymała się z dziw-

nym uporem.

ciężkiej. Miadziarzy nie zademon-

strowali warszawskiego poziomu,
wydaje się nam że główna tego przy

czyną było zbyt forsowne odżywia-
nie. Węgrzy nie ruszali się tak ży-
wo jak w Warszawie, byli ociężali,
a że w dodatku zawodnicy polscy
zostali umiejętnie nastawieni i nie

szli do przodu, lecz czekali na ataki

przeciwnika, węc też poszczególne
spotkania były wbrew przewidywa-
niom — doś^jiekaHa^J^^i^^pi.^.

Węgrzy mieli przeważnie wy&uit
kategorię niż Poiacyi Wydaje się
nam, że PZB. okazał w stosunku, do

gości zbyt wielką tolerancję. Waior

no ich tylko w Warszawie (tydzień
temu) i jeszcze w Katowicach ma

ich ta waga obowiązywać.

LIEDTKE —NIESPODZIANKA

W zespole polskim b. przyjemną
niespodziankę sprawił Liedtke i je-
mu też należy przyznać pierwsze
miejsce wśród naszych zawodników.

Poznańczyk słuchał się rad sekun-

danta Szydły, który wybrał istotnie

najlepszą taktykę na Bednai. Liedt-

ke speszył Węgra: swą wyczekującą'
postawą, nie dał się wciągnąć w atak

ani w bijatykę, i odebrał tym. naj-
groźniejszą broń Bednaia to jest
kontry. Walka Bednaia z Liedtkem

była najładniejszym spotkaniem wie-

czoru. W 1-ej r. Węgier nadaremnie

oczekiwał na akcję Polaka, próbu-
jąc punktować anemicznym leWym
prostym.

Runda ta była rerlisowa. W dwu

następnych Polak nadal Oczekiwał,
na ataki Węgra, który w zdenerwo-

waniu zaczął popełniać błędy tak-

tyczne, idąc do przodu z odsłoniętą
gardą. Liedtke wyłapywał te mo-

menty i atakował seriami, idąc ład-

nie za ciosem. Sędziowie orzekli re-

mis, wydaje się nam jednak, że Po-

lak Łaukedrey był zbyt szarmancki

wobec gości — tym bardziej, żę

punktowy sędzia węgierski, dal zwy-

cięstwo Liedtkemu różnicą jednego
punktu.

SUKCES KAZIMIERCZAKA

Furorę sprawił Kazimierczak przez

t. k. o . w drugiej rundzie rutynowa-

nego Martona. Pierwsze starcie nie

zapowiadało tego sukcesu! Lewe

proste Węgra raz po raz lądoWaly
na twarzy Polaha, który swymi

krótszymi' rękami nie mógł dosię-
gnąć dhigorękiego przeciwnika. Do-

piero w drugim starciu Kazimier-

czak zapędza Martona do rogu 1 tra-

fia go potężnym prawym sierpem.
Węgier pada na deski, za chwilę
podrywa aię ale poprawka lewym
prostym rzuca go znów na ziemię.
Węgier wstaje, sekundanci jednak
karzą mu. odpoczywać przy linach.

Sędzia liczy do ośmiu IMarton znów

przyjmuje pozycje. Jest jednak o-

słablony Polak doskakuje i zadaję
mu błyskawiczną serię: lewy, pra-

wy.

MARTON NA DESKACH

Węgier wali Się już bezwładnie na

Ing i sędzia Masłowski przerywa,

walkę. .Sekundanci węgierscy nie

chcieli się jednak pogodzić z orze-

ćżWaiSfti «gditegi», twierdiąe, ż* lefa

t jeSzćśe tprzytóińhy - i mógł
kóntynuotirać walkę. Wydaje, aię
nam jednak, że -pęgląęi,. ten, jeat
optjmiśtyegiiy J . .ie ^nMtępiiy dof

Polaka . wykończyłby Węgra, całko-

wicie.

(Ciąg dalszy ńa str. t-ej)
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plebiscytowy
Usta 10-ćin najlepszych spor-

towców polskich w r. 1948

l*«i«tf>iii

iiu, OŁ.1.1, IM*. BmM, J Mmi Papp, Kapoeści •
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ielki finał na boisku Krakowa
A laliza drużyn i ich wartości

CraCovia—Wisła! Ilei ta razy okrzyk
ten emocjonował masy piłkarskie Pol-

ski. Ile razy wprawiał w trans gród pod-
wawelski, gdzie nazwy te są symbolem
samym dla siebie!

Rywalizacja CraeoWi z Wid; ma tyle
lat, ile liczy ich sport krakowski. Histo-

rycy zrobią sapewne poprawki, stwier-

dzą, że przecież istnieją różnice w da-

tach urodzeń, ale panowie profesorowie
. zechcą nam wybaczyć niezupełną ścis-

łość. Dla nas piłka noina krakowska to

przede wszystkim: Cracovia i Wisła.

Pamiętamy je i czasów, gdy Kałuża

pętał się jeszcze po Błoniach, a Reyma-
nom śniły się piękne sny o zaszczytnej
koszulce pierwszej gwiaździstej drużyny.
Pamiętamy groźnych Singerów, Synow-
ców, Cepurskich, Szubertów. Pamiętamy
zacięte czwórboje między pra-rdzeniem
polskiego pi&arstwa: Czarnymi, Pogo-
nią, Craco-dą J Wisłą. Wspominamy o

nich z sentymentem i łezką, jak to dzie-

je się, gdy myśli cofają się do lat wczes-

nej młodości.

.Totei nawet dla „starych wrogów"
krakowskiego piłkarstwa jest dzień nie-

dsielny, w którym zadecydują się losy
pierwszego po wojnie „prawdziwego"
mistrzostwa — wielkim ewenementem.

Tym większym, ie znając doskonała

podłoże, wetuwamy się w nastroje Kra.

kowa. wczuwamy się w gorączkową atmo

sferę, która w tej chwili na kilkadziesiąt
godzin przed decydującym bojem s nad-

miaru podniecenia aastygła w posomym

bezruchu!

Jeśli korespondent nasz tłumaczy
się, że trudno mu było • wydostać
oświadczenia ze strony bezpośred-
nio zainteresowanych w niedzielnej
akcji — to rozumiemy go bardzo

dobrze. Zarówno boWiem Cracovia

jak 1 Wisła zdają sobie sprawę, ie

nie csaa na wielkie słowa 1 zapowie-
dzi. Na boisku przyjdzie pokazać,
ćo kto umie 1 co jest wart,

2ahijemy, źe sugestia nasza, by
mecz rozegrano na Jednym z więk-
szych stadionów krakowskich nie

znalazła oddźwięku. Zainteresowane

kluby nie miały po prostu odwagi.
Kierownicy nie chleli zapewne, by
w rosłe niepowodzenia spotkał ich

zarzut, iż zgodtv na ewentualny wy-

bór boiska przeciwnika, pogorszyli
sytuację. W rezultacie więc tłumy
amatorów piłkarskich pielgrzymo-
wać będą w niedzielę do Ludwino-

wa, gdzie siedzibę swą, ma Garbar-

nia. Nie będzie tam tyle miejsca,
jak na Cracovii czy Wiśle, ale 1 tak

żadne z boisk krakowskich nie zmie-

ściłoby wszystkich chętnych 1 cie-

kawych.

szkoła „yła się w stolicy w daw-

niejszych latach.

Co przyniesie nam niedziela ? W

Krakowie podobno zakłady stoją
10:3 dla Cracovii.

I to nas nie dziwi! BiałO-czerwoni

mieli w rodzinnym grodzie zawsze

więcej popleczników, niż Wisła, Je-

śli w ostatnich latach przed wojną
nastąpiło pewne przesunięcie, to

jednak „stary Kraków" w większo-
ści swej opowiada aię za Cracovlą.
A poza tym działa sugestia. Craco-

via nawet w złych okresach, gdy
szło o walkę z „odwiecznym" wro-

giem wylatywała ponad poziomy,

cóż więc w chwili obecnej, gdy mię-
dzy przeciwnikami nie widać żadnej
'rozpiętości w klasie i umiejętno-
ściach.

Być może, ie wspomnienia daw-

nych czasów mają wpływ 1 na na-

sze rozważania, postaramy się jed-
nak co szybciej uwolnić się spod
sugestii i rozważyć sprawę na zimno.

Analiza możliwości nie jeat łatwa.

Cracovia, jak wynika z zamieszczonej
aa innym miejscu statystyki, grała
przez ,cały rok bardzo równo. Wisła

moie temu przeciwstawić wspaniały
ciąg w drugiej serii gier, kiedy to

szła od zwycięetwa do zwycięstwa.

Zahamowanie się w Łodzi i eięiki bój I Parpana. nie jeet korzystną? Sympa-
w Rybniku były zapewne nastąp-1 tyczny wielkolud krakowski obok

stwem zbytnio rozegranych nerwów, j wielkich zalet, posiada i pewną wadę.
Nerwy i tym razem nie pozostaną Jeet nią nerwowość, wynikająca z

bez wpływu, ale ucierpią od nich obie! wielkiego przejęcia aię zadaniem. W

strony, totei wiele zaleieć będzie od

tego, kto pierwszy otrząśnie się z

niebezpiecznej psychozy.

BRAK. A MOŻE L. NIE?

Cracofia grała w drugiej rundzie

taniej efektownie, mu jednak aa two-

je usprawiedliwienie brak najlepsze-
go zawodnika, jakim jest — Parpan.
Wyda się teraz paradoksem, jeśli po-

wiemy, ie kto wie, ozy nieobee&oić

mecsu niedzielnym nerwy muszą być
utrzymane .<a wodzy, gdyż mogą one

bardziej zaszkodzić, nii... niedokładny
paaaing.

Ale przejdźmy do strony technicz-

nej. Przeprowadzenie paraleli jest o

tyli utrudnione, i* druiyny konipins
ją skład. Tyczy się to raczej Craco-

vii, gdyi Wisła zdecydowana jest po-

dobno wystąpić w zestawieniu z Ryb

co vii domagają się .zachowania aeta-

wienia z meczu z Garbarnią, więc tei

przy przeprowadzaniu; porównań Po-

staramy się oprzeć aa tej właśnie ka-

zić.

PORÓWNUJEMY

Rybicki zajął w ostatnich meczach

miejscemiejsce Hymczaka, gdyi tems

ostatniemu nie dopisywały nerwy. Rj
bicki potrafi, grać tak, by ładna pił-
ka nie weszła do bramki, potrafi jed-
nak w nieocteUwanym ajosneneie gm-

wieść. Jurowicz po przeciwnej «tło-

sie naleiy równiei do zawodników,
przeżywających kafcły meee, aleOMiiej
jednak umie się aa boisku opano-wać
i gdy przełamie początkową tremę —

gra pewnie. W tym wypa&u siły były

Bokserzy węgierscy
W Szczecinie byli słabsi nii w Warszawie

DALEKO POZA KRAKÓW

Zainteresowanie meczem niedziel-

nym nie ogranicza się jedynie do

Krakowa i najbliższej okolicy! Obie

drużyny podwawelslde mają zbyt
storą tradycję, by nie zdołały do tej
pory zwerbować sobie zwolenników

czy też i wrogów poza granicami
rodzinnego miasta. Pamiętamy na

przykład z jaką zaciętością walczy-
ła z Cracovia — Legia, w której
składzie roi się od niewarszawskie-

go elementu. Była w tym nie tylko
ambicja pokonania czołowego ze-

społu ale 1 chęć przysłużenia się jej
głównemu przeciwnikowi. Równiei

widownia warszawska podzieliła się
wówczas na dwa stronnictwa. Nie

brak było widzów, którzy Szczerze

życzyli zwycięstwa, gościom z uwagi
na sympatię, jakimi Cracovla 1 jej

(Doleońcsenie M str. 1-ej)

Stosunkowo nieźle wypadł Kwiat-

kowski na tle groźnego Pappa. Oczy
wiście wędrował parokrotnie na de-

ski, nie tyle jednak razy, ile Kol-

czyński, przy czym pokazał ładne

zwarcia, umiejętnie skracał dystans
i potrafił dość często zagrozić Pap.
poWl swymi ciosamL

W lekkiej wystąpił młody szczecł-

nlak Sadowski, pięściarz miejscowe-
go „Sztormu". Jeat to chłopak o nie-

bywałej ambicji 1 wytrzymałości,
mający wielki instynkt walk. Jego
przeciwnik, Budai stoczył w War-

szawie bardzo ładną walkę z Roda-

kiem. W Szczecinie jednak nie mógł
dać sobie rady z żywiołowym na-

tarciem Polaka, który zasypywał go

gradem szybkich i dość celnych cio-

sów. Węgier jest jednak zbyt ruty-

nowanym zawodnikiem, aby zgubić
się w naławnicy ciosów przeciw-
nika. Przez dwie rundy kontro wal

dość skutecznie, a w trzeciej był już
panem sytuacji, chociaż optycznie

ka jego Jest nadal w gipsie. W lek-

kiej Ratajak był chory, Kudłacik —

powiadomiony telegraficznie o me-

czu
— odmówił startu również tele-

graficznie, motywując to słabym
przygotowaniem. Na szczęście, spot-
kano przypadkowo na ulicy młode-

go Sadowskiego i spytano go, czy

chce walczyć. Chłopek zgodził się
i w rezultacie sp

; sał się wcale nieźle.

PRZEBIEG WALKi

W muszej Liedtke zremisował z

Bednaiem I r. remisowa, obaj prze-

ciwnicy wyczekują na ataki, dopie-
ro pod konieG Liedtke przechodzi na

krótką chwilę do walki w półdystan-

•le i lokuje kilka celnych ciosów.

Niwelując tym poprzednią przewa-

gę punktową Bednała I runda koń-

czy się 20i20. W Dt r. Liedtke za-

czyna atakiem, Węgier brońl aię uni-

kami. Sędzia Masłowski zwraca mu

dwukrotnie uwagę. Liedtke znów

przyjmuje postawy wyczekującą, i

dopiero pod koniec rundy atakuje,
idąc za ciosem t wygrywa ją różni-

cą 1 pkt. W III r. Węgier otrzymu-

je upomnienie za trzymanie, Liedtke

przechodzi do generalnego natarcia,
atakuje jednak zbyt szeroko, ale

mimo to, ciosy jego dochodzą do ca-

lu. Starcie to wygrał również Polak,
Werdykt sędziowski niesłuszny.

Szczecin miał tez Pappa

w SZCZECINIE b. się zmartwi

no wiadomością prasy warszaw

mogło się wydawać, że to właśnie skie >' ic Papp nie b
*

dz!e walcz >ł -
Gd ?

Polak zbiera punkty. Po walce tej | W]ęc zobaczono na
~

otrz
r

widownia gorąco protestowała prze- j
ctwko zwycięstwu Węgra, musimy ,

jednak stwierdzić, że było ono naj-

meczowe

języku — naturalnie tego przemówie-
nia nikt na sali nie zrozumiał.. Neto-

zupełniej zasłużone,
sze

— wysokie.
a co ważniej-

ŁKS-Zednoc^eme 11:3
Ł40Ż. — W towarzyskim meczu pięściar-

skim, który odbył się we wtorek, bokse-

rzy ŁKS-u odnieśli zwycięstwo nad mi-

strzem Pomorza i kandydatem do pierwszej
Ligi bokserskiej „Zjednoczonymi" (Byd-
goszcz) 113. W pólirednlej nie doizlo do

oczekiwanego pojedynku Olejnika z Wi-

kiiAskim, ponieważ lekarz nie dopuicił
Olejnika do meczu ż powodu choroby, a

Wikliński miał 2,5 kg nadwagi. Wobec te-

go punkty z tej walki anulowane.

Najlepszą formą w drużynie gołci zade-

monstrował Kruża w piórkowej, nokautu-

jąc Popielatego, zas w ŁKS-ie dobrze wy-

pad) Pisarski, - który trzeci z kolei swój
mec: wygra) przez nokaut.

Wyniki (na pierwszym miejscu zawodni-

cy IKS-u): w muszej: agresywny Różycki
mając wyraźną przewagą przez wszystkie

NAJBARDZIEJ ZAWIÓDŁ BRZÓSKA
— Całą noc myślałe'm, jak walczyć s

mańkutem. Ale okazuje się, ie prochu
nie wymyśliłem — powiedział nam Brzi

ska po walce. — Nie umiem walczyć s

takimi przeciwnikami i przegrałem za-

sinienie.

Rzeczywiście Węgier lokował s łatwo-

ścią swe prawe prosie, poprawiając czę

ste lewym sierpem ł Brsóeka był zupeł
nie bezradny, a wszystkie Jego usiłowa-

nia do prsejścia na półdystans nie da-

wały rezultatu. Spotkanie to wygrał wy

loko Borsodi.

Kubicki • Ostrowca nie poprawił aię
nie od czasu ostatnich mistrzostw pol-
skich. Jest nadal rozpaczliwie wolny, a

jego elosy lądują bardso niedokładnie.

Najsłabszy a ósemki Węgier Kapoczi
wygrał • nim beg trudu, a w III r. do-

prowadził Polaka do stanu ..groggy".

BIAŁKOWSKI ZBYT WOLNY

Białkowski walcsył ambitnie, ale 1 on

nie ma dobrego refleksu, skutkiem eie.

|« Węgier s łatwością unikał jego le-

wych prostych, a sam punktował ile wla

•to. Trseba przysnąć jednak że Bene III

walcsył faul, bił eaęsto w tyl głowy,
trzymał, ale tolerancyjny aędsia ringo-
wy, Ermler, patrzył prte* palce na wy-

czyny swego rodnka. t)1"= n'-*Vf>w.

skiego sapisać naleiy dułą ambicją.
O Moidżyńskim słyszeliśbi;:;.. że jest

w dobrej formie. Jednak w walce s Far

kanem nie miał nic do powiedzenia ł

zainkasowśł maję ciosów, mimo prób
utrzymania walki w zwarciu.

W ósemce gości najlepszy był Papp
o którym pisano juł tak wiele, że nie

warto zalet jego jeszcze raz wymieniać.
Dc-hne wypadł również „kogut" Borso-

di, który na tle Bnóski wypadł znacz-

nie lepiej, niż w Warszawie.

mał huraganowe brawa. Wołano aa-

Wet „Hebemui Pappem" — tak jak
kardynałowie witają papieia..

WALKA Z GAPĄ
Przy wejściu na halę tłok 1 bała-

gan byl nie mniejszy, nii w naszej
kochanej Ujeżdżalni w Warszawie.

Na szczęście duża ilość milicji po-

skramiała amatorów bezpłatnego wej-
ścia. M'licja grzecznie, lecz stanow-

czo ustawiała posiadaczy Mętów w

kolejki 1 wyciągała z nich gapowi-
czów.

ODŚWIĘTNE KOSTIUMY

Polskim bokserom Szczecin zafun-

dował ciepłe jasno niebieskie kostiu-

my z wielkim gryfem — herbem mia-

sta. Nasza ósemka nie wyglądała w

nich gorzej, nii Węgrzy w purpuro-

wych szlafrokach.

PIĘKNE ZAKOŃCZENIE MOWY

Przedstawiciel Węgrów wygłosił kró

tkie przemówienie w swym ojczystym

miast zrozumiano zakończenie. Węgier' J?c szerokim swingiem w żołądek prze-

ciwnika. Ciosy te godzą kilkakrotnie i

Węgier nabiera respektu. Bełak atakuje
jednak zbyt ływlołowo ~i chóciaż ładnie

idzie za ciosem* inkasuje wiele konlr.

Daremnie trener Szydło ryczy z kąta:
„Spokojnie!*. Sadowski w furii bojosrej
idzie do przodu i wygrywa nie^paeznię

WH
iprawa tteca była przedmiotem ożywlo

naj dyskusji na zabraniu zarządu PZB.

Jak wiadomo, Stsc opuicll swój rodzimy
klub „Concordię" piotrkowską I przeniósł
się do Radomia, gdzie otrzymał pracą.

„Concordia" Jednak nie chce siyszeć o

udzieleniu . zwolnienia Stecowi, uważając,
że jest wychowankiem klubu, któremu

wszystko zawdzięcza.

Zarząd PZB postanowił przekazać spra-

wę Steca do zaopiniowania Rady Kultu-

ry Fizycznej przy KCZZ, ponieważ zarów-

no „Radomiak". Jak I „Concordia" są klu

bami Związków Zagrodowych

Mecz juniorów
Polska-Węgry
na równi pochyłej

Bokserski r.eer juniorów Polska — Wę-
gry, który m'ai sie odbyć w sl/cznlu w

Polsce nie jest pewny, porWeważ Węgr'./
oświadczyli, że chętnie przybędą do Prl-

i1 ski, ale na spotkanie rewanżowe w Bu-

spojrzał na karteczkę i powiedział
wolno, ale wyraźnie „Niech żyje de-

mokratyczna Polska". Tę polszczyznę
nagrodzono wielkimi brawami,

NOWY SYSTEM

Przyjęto za obopólną zgodą nieprah
tykowany dotychczas system punktów.
Tylko dwu sędziów: Polak i Węgier
decydowało o wyniku. W razie ról-

nicy zdań, arbiter ogłaszał remis. Obaj
sędziowie punktowali eałkow':' bez-

stronnie i w czterech walkach obie

karty były identyczne. A w Walce

Liedtkego z Bednaiem Polak przyzna)
zwycięstwo Węgrowi, natęmiast sę-

dzia węgierski uważał, ie Po'ak wy-

grał.

OJ TA WAGA

Wefrey stanowczo odm*»^! waf.,
twierdząc, ie 'Waga natychnrast po

przyjeździe do Polski musi być uzna-

na na przeciąg całego pobyto w na-

szym kraju. Tak więc, kaidy t zawód

ników węgierskich nawet na oko Wo-

rąc miał przynajmniej po dwa kilo nad

wagi.

„LIPA, LIPA"

Pcblłceność szczecińska szczególnie
lubi słowo „lipa", gdy więc ogłoszono
remis

„lipa,

n'ka. Ponieważ jednak i w obozie Cra ^^

riwlCi

Gdyby Cracovia dysponowała trój-
ką obronną: Gędłek, Parpan, Glimas

przyznalibyśmy jej pewną przewagę

nad triem Ku1>ik, Legutko, Filek. Ka-

szuba zastępujący Gędłka spisuje idę
wprawdzie zupełnie dobrze i rokuje
nadzieje na przyszłość, jednak Gędłek
jako środkowy pomocnik nie posia-
da kwalifikacji Parpana, a zapewne 1

nie Jabłońskiego. I. Myśli on przecie
wszystkim o rozbijaniu ataków, nie

pamięta natomiast o pitkach przydat-
nych dla formacji ofensywnych. Dla-

tego tei wydaje nant się, ie f aa tej
pozycji siły tą mnie! więcaj równe.

Gdy chodti o bocznych pomocnlkiw,
» pierwszeństwo prsyanalibyśm» rtarsae

mu Jabłońskiemu dli rutyny i calęt
konstruktywnych. Ale Wapiennik i Fi-

lek powinni i w tym wypadku crówn**

waiyć siły przeciwnika tak, ie i w trae.

elej s kolei formaeji należało by lic»yć
na „równość*.

PUNKT CIĘŻKOŚCI
Jak więc widać, decydująca rela prsy-

peda Uniom ofensywnym. Atak Craee-

vii widzieliśmy parokrotnie. W twar-

dym nieustępliwym boju,, a taki Właśnie

będzie w niedzielę, nie sawsaę umiał

zdobyć aię na energię konitCsnt w wal

ee o punkty. Atak Craeevii na Na MK

mieniu wiele griechów, totei |d>~ cho-

dzi e skuteczność, «stępuje on Wiśle, w-

której szeregach znajduje się tak wybił*
na indywidualność jak Grac?;, fdsie ha-

sa po polu niebezpieczny przebojowiee
i strzelec Kohut. 86''strzelonych . Pf#ez

'Wisłf bramek ma swoją wymowę, totei

gdy chodsi a limę napadu, więeej teo-

fania wzbudza ta spod znaku „białej
gwlasdy".

'Problem tkwi więc w tym, ery defen-

rundę. W drugim Marciu historia się po j eywa CracOvii potrafi utrzymać w'ryzach
wtarza, ale tym razem Budai jest jui, napastników V7isła i znaleść jeszcze doić

W koguciej Brzóska ulegt Borso-

diemu. Jut od pierwszej chwili u-

anaczyła się wyraźna przewaga Wę-
gra, który nie dopuszczał Polaka do

walki w póttyttantfę i nadziewał go

na prawe proste. Od polowy drugie-
go starcia Brnóska rozpacaliwte sta-

ra eię atakować, nie mu jednak ale

wychodzi, jut chaotyczny i «amlart

zadawać clony, pcha. W reaultacie

przegrywa wysoko.
W piórkowej Możdżyfiski praegrfcł

• Farkasem. Wydaje Bię, ie ambi-

cją Polaka było dotrwanie do Hońoa

spotkania i dlatego całą uwa£ę skie-

rował na dostawanie aię do cwarcia,
którj-m chronił 4« przed silnymi 1

dokładnymi Pionami Węgra. Pod ko-

niec n r. Farkas rozbił Możdżyń-
Bkiemu nos i Polak strapił retótę
animuszu. Na finiszu panował nie-

podzielnie Węgier.

AMBICJA SADOWSKIEGO

W lekkiej Sadowski przegrał z Buda-

iem. Polak rozpoczął b. ładnie, ataku-

nastawiony tylko na kontry i właśnie

iteieki nim wygrywa starcie. W IB r.

Sadowski jeet jui wyczerpany, ale wiel-

ka ambicja pcha go do przodu. Ataku-

je. ale zadaje stosunkowo mniej ciosów,
niż Węgier kontr. W rezultacie obaj sę

dziowle przyznają zwycięstwo Budaiowl i my naturalnie

z różnica 5 pki. nych, które w

stł, by tkuteesnle wesprzeć własny atak.

Napad białoczerwonych skazany bowiem

na operacje, oderwane od silnej bazy,
nie da sobie rady.

W powyisiaj ocenie bratie są ped awa

gę jedynie walory materialne. Pamłęta-
0 składnikach piyrhlea-
tskim wypńdlnt odf?!trać

_
W póHrednlej ' Razlmieresak wygrał, wogą decydującą rolę, podobnie jak i

przez t. k . o. w II r. z Martonem. Pierw sa«fśliwy prsypadek.
sSe słsrele wyerwa Węjrier, lokując
rię celnych lewych prostych. Dopiero
pod koniec starcia wychodzi Kazimier,
czakowi pilny prawy cep, który wetrsasa

prteeiwnlklem. Hiatorif II r. podaliśmy
jiri w omówieniu.

BOMBARDOWANIE PAPPA

W średniej Kwiatkowski przegrał \

Pappem. Polak wir. cofał się, oddając
inicjatywę Węgrowi, który jednak nie

potrafił ulokować ani jednego skutecz-

nego ciosu. Dopiero w II starcia Pappe
Liedtke — Bednai — okrzyki I wl wychodzi silny prawy sierp i Kwiat,

lipa" długo rozbrzmiewały, ai j kowskl Idzie na deski. Podrywa się My-
Bednai zapytał się ifcdnego z Polaków skawicznle

co znaczy ten dziwny wyraz. Niestety
nie wiemy, jaką doftrł odpow!edi.

rundy wypunktował wysoko Halaka; w ko i Budai b^li dobrzy, ale ?orsi nii w Wa» '

Zapeszcie - PZB nie ma co liczyć, gdyż
guciej: miody Oiczyk zremisował z ruty-
nowanym Jóżwieklsm. Po pierwszym star-

ciu remisowym w drugiej rundzie obaj
przeciwnicy zderzyli sią głowami, doznając
kontuzji łuków brwiowych. Sędzia przer-

wał walkę; w piórkowsj: Popielaty prze-

grał przez t. k . o. z Krużą. Łodzianin był
do 9-ciu na deskach po czym sędzia
przerwał nierówną walkę; w lekkiej: po

doić ciekawe] walce. Dębisz wypunktował
Baranowskiego; w Średniej: Pisarski zmu-

sił do poddania Się w I r. młodego Gre-

żewsklcgo; w półciężkiej: niespodziankę
sprawił Wieczorek, zwyciężając wyrażnio
Sosnowskiego, posyłając go w II r do

ł-miu na deski; w dqtkloj: po milo cją-^
kawej walce. Grzelak nieznacznie wypunk" 1

towal Chylę.

asawie. Marton przegrał przez chwilę
nienwairi i kto wie. jaki obra* przybrała
by je {to wałka z Kazimierrrakiem, gdy
by toczyła się ona przez pełne trzy

rundyi. Kapoetsi i Bedc III zademon-

strowali dułą szybkość, jak na dwie naj
rięisze kntegorie. Nie są oni jednak ara

mi i wydaja sif nam, źe nawet praecię
tny przeciwnik dalby im radę.

ANTKIEWICZ ZAWIÓDŁ
Z ustaleniem składu Szczecina by-

ły kłopoty podobnie jak w Warsza-

} wie. Antkiewicz nie przyjechał, rę-

byłby to dla Węgrów mecz nleka«o-wy.

Warta
z^prosKonsi do CSR

Warta iwróclła się do PZB e zezwole-

nie na rozegranie dwu meczów bokser-

skich w Czechosłowacji w dniach 4 I t

stycznia. Pierwszy mecz rozegrała by dru-

żyna poznaftska w Pradze z „Sokołem".
PZB skłonny Jest udzielić zezwolenia,

ale tylko w tym wypadku —

o ile War-

ta znacznie wzmocni swą ósemkę zawod-

nikami, pożyczonymi • lanych klubów.

ZA KOLCZYŃSKIEGO

Gdy na ring wszedł Brzóska, wszy-

scy byli pewni jego wygranej z Bar-

sodlm, a poniewai włród publiczności
przeważali warszawiacy, krzyczano
Brzósce „Bij za Kolczyńskiego".

Niestety, w czasie walki więcej za

Kolczyńslrego bił Barsodi, który wy-

grał zupełnie zdecydowanie.

DOBRY TON

Mecz w Szczecinie wywołał duże z

interesowanie i do dobrego tonu nale

żało póiść na niego, Wobec tego wie-

le pań po raz pierwszy w życiu oglą-
dało walki bokserskie. Przez cały czas

zawodów milicja grzecznie wyprowa-

dzała „pod rączkę" te szczecininaaklt
które nerwowo nie wytrzymały.

PUBLICZNOŚĆ ONIEMIAŁA

Mortoit po .raz trzeci podnoat się %

ziemi — jest jednak zupełnie nieprzy-
tomny, stoi z opuszczonymi rękami i

sędzia przerywa walkę i odsyła go Jo

roju, Publiczność z wrażenia najprzód

aby za chwilę wylądować
znów na d»=kach na nlantek sekundy.
Kwiatkowski nie peszy się przewagą Wę
gra i pod koniec starcia udaje mu sif

schwytać Pappa w rogu i zadać ma se-

rię ciosów. W ostatniej aekundne run-

dy Pappowi wychodzi silny dles w folą
dek, ale goni; przerywa wplkę. W 3 r.

lewa kontra Pappa rzuca Kwiatkowskie.

do na deski. Nastspwa seria

zwala Polaka do 6-cin. Kwiatkowski pra.

enie oiWznć i sam, hec etanów, klęka,
<Mae tle wyliczyć do fcmiu. Podejmuje
dale? walkę, jednak * momencie gongu

nłe słyM* leeo a*! nhsf przeciwnicy» ani

ftfła finwwr. Pann ntaktije iesjiHie I

trafia Połiska szerokim prawym sier-

pem, zwalniać go znów na deski. Sfdr.in

roznorzvna lie--nie ! dnniero sekundan

ei wskakują na ring i obwieszczają ko-

niec spotkania.
Wałka w półciężkiej nie miała histo-

rii. Kubicki nrzegral wysoko s Kapoe-
*im I okazał sif smarnnwanym talen-

tem. który nie uescyni? indnyęh posłe-
n*w na przestrzeni ortatnfch ml*?iery

W «r>*kiej Rlnłknwki pnejra? z Be.
""

TH, który był od Polaka ^vbszv 1

Tak czy inąciej, estatni bój będzie
najeięisay. Chcielibyśmy jedynie by lo

tsył się w granicach prsyewoitych t pra-

wdaiwie sportowych. Zarówno zawodni-

ey, jak i widownia, pamiętać tnussę

praez cały e®as, te w gr*e sportowej kii

sj^ikować należy nie tylko suchy wynik,
ale i morale. Mamy niepłonną nadzieję,
ie meti o najwyisgą godność polskiego
piłkarstwa, roaegrany «ostanie w ramach,
godnych tak wielkiej i saszczytnej ta»,

presy.

Miejsca w Lidze

im
191?

1930

19S1

1932

19»

1914

1955

19J7

193!

1939

1941

Wisie
1

1
2

2

i
I
I
4

i
I
t
9

Cracov*a
w Lidze

Craeovla
4

i
1
9

1
4

ł*
1

1
4
9

Wisła

W roku 1933 były dwie grupy, s

których wyłoniono ka^ydatów n». rai

. . ,.,

'
. , , _ , ttrzów i spadkobierców. RrwaJk: kra-

...... , ,
• •••"M żywiołowo atakował, • Wę«fer.i. . ,. 't . •,

-

•,., ,

Mlem.ała , dopiero za chwilę rozległy '-. Wn| wVIe w sumie jednak ....... I kcwsk,e
razem w pierwej i

się oklaski, a Szydło wskoczył na ring

1921 1:5 1:1
1921 1:S- 1:1
11⁄2 0:1 2:1
1931 1:4 2:1
1912 2:2 3:0
19SS i:i 1:0 1:1
1934 0:1 Irt
1933 0:4 SA
193/ 1:1 1:0
1938 1:2 Z:1
1939 1:S

1948 2:0 1:1

1:3

1 ucałował zwycięzcę.

KO

-"»r»9 nieznur-nte. ale zasinienie.

Widzów ok. 5 tys.

W. GotylowM

„ | nuwsKie graty razem w pierwsr
" r i drugiej kombinacji, stąd '4 mecze,

W r. 1936 CracoTia wkl.A.

B-66103
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Smuiny bilans władz ŁOZLA

w
czekamy na wyniki walnego zgromadzenia

Najlepszy gimnastyk na meczu Polska—

Wę&y, Putaky, zdobywca złotego meda-

li, te ćwiczeniach wolnych na Ofimplm-
dzie, popisuje rif na poręczach

f?*? J s*ort afo Hat M przywfl.Jom -MUnH ganftł
.1

rnmi
Stal się - deetę^ | 4. tomy* m.

...

'- ' ««y»Ł6w wychowani. ekywa-

XBMIVOUm CHWTTT

OO POCZĄTKU

4 Łódi była. powojenną kolebką pol-
skiej lekkoatletyki. W ŁoD* MRKM

się w rokn 1949 Polaki Związek Lek-

koatletyczny, do którego Ł. O. Z. L. A.

* miejaba nttoronkował atę bardzo

niewyraźnie. Moie były to skutki usta

lenia Warszawy siedzibą władz cen-

tralnych i cc za tym idzie zawiedzie-

nych nadziei na odgrywanie w pal-
Alej lekkoatletyce pierwszych skrzy-
piąc.

Faktem jest, ie protokół zebrania

organizacyjnego P. Z. L . A . nie mógł
trafić do Warszawy przez długie mie-

siące i zarząd nie wiedział, czym ma

się kierować. Nie pomagały nawet wi

ryty prezesa P. Z. L. A. w Łodzi. Koń

czyło się na obiecankach, ie protokół

dostarczony będzie natychmiast.

Drugim „niedozwolonym chwytem",
zastosowanym przez Ł. 0. Z . L. A.

wobec P. Z . L . A. było postanowie-
nie obesłania zimowych mistrzostw

w Olsztynie. Zarząd okręgu obraził

się, ie zbyt pófno powiadomiono go

o terminie mistrzostw. Wszystkie okrę
gi przyjęły wiadomoM e pierwszych

Weimy Aa praykt.de U*, jedo. a

Bałwlęfcmiyah w Polsoe skupi* robot

nlesych. V lekkoatletyce, onaaej aa

podstawową galąj aportu pm> naj-
wyfcitniejazyoh fachowców, dzieją się
w Łodzi „coda". Doprowadziły one do

całkowitego prawie zdepopularyrowa
nia tej gałęzi sportu na terenie komi-

nowego grodu, choć lekkoatletyka w

Łodzi miała piękne naaae wspania-
łego rozwoju.

W Łodzi, jednym z najmniej zniaz-

czoaych przez wojnę młaet, skupitto
się po wojnie l wielu wybitnych spor

łowców. Zresztą jui przed wojną Łódi

wydała wielu asów i wazyacy oni

chętnie stanęli do pracy, by popula-
ryzować sport w Polsce Ludowej.

Po trzech latach pracy mamy wy-

nik. Zbiorowy liat lekkoatletów łódź

kich, domagających się przeprowadze-
nia przez zarząd Ł.O.Z . L .A. samokry
tyki.

Czy zawodnicy łódzcy postąpili
słusznie?

Trudi.o odpowiedzieć na to pytanie

jednym zdaniem. Trzeba przypomnieć
niektóre fakty, świadczące o niezbyt
ehlobnej działalności Ł. O. Z. L. A.

Łomowskiego anulowany
yścig pracy działaczy lekkoatlstycnych

Przed kilku dniami odbył się w

(Warszawie pierwszy unifikacyjny
kurs dla sędziów lekkoatletycznych.
W kursie, który przeprowadzono

prry poparciu GUKF — wzięli udział

przewodniczący WSS-ów i przedsta-
wiciele Okręgów w liczbie 40 osób.

Zadaniem była unifikacja przepi-
sów. Wydane ostatnio przez P. Z. L .

A., a opracowane przez przewodni-

czącego W. S . S . inż. Ołdaka, przepi-

sy, przedyskutowano szczegółowo i

wniesiono kilka poprawek, uzupeł-
nień J wyjaśnień, które wydane będą
dodatkowo.

Obok codziennych, 6-cio godzinnych

wykładów, obradowano w komisjach,

c nego
Moskiewski „Sowieckij Sport" omawia

w jednym z artykułów fakt rozgrywania
przez drużyny szwajcarskie spotkań z klu-

bami niemieckimi. „ Sowieckij Sport" do-

chodzi do zupełnie słusznej konkluzji, ta

jest to grube przekroczenia przepisów, zs

co należy się funkcjonariuszom szwajcar-
skiego Związku kara.

Pomijając fakł, iż na ostatnim Kongre-
sie FIFA wyraźnie podkreślono zakaz gry

z Niemcami, to przepisy zabraniają człon

kom FIFA rozgrywanie spotkań Z nieczłon

kami tej organizacji. Z chwilą gdy Niem-

cy nie są członkami FIFA, Jest rzeczą

słuszna, by przekroczenia odpowiedniego
paragrafu było napiętnowane.

prowadzono ożywione dyskusje itd.

Dużo cza^u poświęcono na kursie

również tematom wychowawczym,
społecznym i politycznym.

Przeprowadzona unifikacja da jedno

lity sposób sędziowania i interpreto-
wania przepisów w całej Polsce. O -

kręgi przeprowadzą w następstwie
kursy we własnym zakresie. Dąże-
niem okręgów będzie dotarcie do naj-

mniejszych miast i gmin, ażeby wszę-

dzie posiadać sędziów zdolnych do

prowadzenia zawodów gminnych czy

powiatowych. Bez sędziów - organi-
zatorów trudno marzyć o tym, ażeby
lekkoatletyka stała j się sportem ma-

sowym.

Na zakończenie kursu, na wniosek

dyr. Askanasa uczestnicy przyjęli bu-

rzą oklasków postanowienie, przystą-

pienia do współzawodnictwa na polu
wciągania nowych działaczy i sędziów
dla lekkoatletyki. Zwycięży ten, kto

zdobędzie najwięcej nowych zapaleń-
ców.

Wyąięto następujące dezyderaty:

uzupełnienie przepisów rekordami, zi-

mowymi, wprowadzenie trójskoku z

miejsca (w zimę), konkurencji junio-
rów (dysk 1,5 kg., młot 5 kg.), nowej
rzutni do oszczepu itd.

Na kursie zajmowano się nie tylko

przepisami, ale również organizacją
zawodów. Programy zawodów opierać
przede wszystkim na biegach. Cała im

preza nie powinna trwać dłużej, nit

półtorej godziny. Wielki nacisk poło-

ży się na: funkcję spikera, odpowied-
nie ramy organizacyjne, wchodzenie

sędziów razem z zawodnikami do po-

szczególnych konkurencij i schodzenie

razem c boiska itd.

Biorąc za przykład Związek Radzie-

cki uchwalono jak najskrupulatniej

przestrzegać wszelkie szczegóły przy

organizacji zawodów odnośnie przy-

gotowania urządzeń, "przętu itd. Po-

stanowiono też respektować zunifiko-

wane przepisy.

Jedyny rekord Polski, jaki padł w

ubiegłym sezonie w rzucie dyskiem

47,46 nie bidzie uznany z powodu jed

nej „z drobnostek". Okazało się, że

dysk — choć posiadaj przepisaną wa-

gę, nie miał określonych przepisa"ii
wymiarów (był c^sńszy i obie ołasz-

czyzny nie były równe).

St. Z.

miafcsmeteatih

Łó* sMeła fe atoapefewit*.
Po długkfc targach zarząd wydał ko

MObt, pslmląij kłuto* Walał w

«"W otatfytsklck. £s był to akt

rfiiliiilMir, aoAeaiy waoeM M

epamwazdavla „PrurfąAa Sportwwe-
który wychodził wtedy w Lodai.

~ „WWew po w ej aaę4ci daiałaczy
• perto*?eh — ptMltfcay wówosaa, —

którzy poozątfcow* ekcłeii doprowa-
dzić 4o wycofani» mą z mistrzostw, a

pMsiej aaatoao wali metodę „biernego
opora", lekkoatleci otrzymali rwój
chneet xłn*owy

M
.

PRZTDA SIĘ KUKS

UNIFIKACTJNT

Dojnalolć organizacyjną Ł. O. Z .

Ł A. moiaa byłe stwierdzić w tymże

jeezeze roku — 1946 . Mistraoetwa Pol

aki w 10-boju skompromitowały erga

nizatorów. Ł . O. Z. L. A. nia wriał

przeprowadzić mistrzostw zgodnie z

regulaminem. Tylko ae względu na wy

siłek sawodników zweryfikowano mi-

strzostwa.

Mistrzostwa Polski w biegu na

przełaj dla mężczyzn w rokn następ-

nym zakończyły się skandalem Więk
szość zawodników zmyliła trasę, bo

nie była ona wyznaczona należycie.
W bieżącym roku Ł. O. Z. L. A.

wsławił się sprawą Pawłowskiego,
tkwiącą jeezeze . zbyt ływo w pamięci.

Są to fakty wybrane, ale choć ma-

jąca miejsce w doić dużych odftę-
pach czasu, posiadająca ścisły ce to-

bą związek. Łódzką lekkoatletyką po

wojnie kierują od początku te same

osoby. Jak nią kierują, widać ze zbio

rowego protestu łódzkich lekkoatle-

tów, wśród których jest trójka olim-

pijczyków, kilku reprezentantów, mi-

strzów i wicemistrzów Polski. Zawód

nicy ci nie mają pretensji, że starto-

wali niejednokrotnie W warunkach,
których powstydziły by się „Pipidów-

LEKKOATLECI WŁOCH
PRZYGOTOWUJĄ SIĘ

DO HELSINEK

Lekkoatleci włoscy zabrali się natych-
miast po Igrzyskach londyńskich do prać
przygotowawczych pod znakiem Igrzysk w

Helsinkach.

Zawodnicy będę podzieleni na trzy kla-

ty,:. I . serią to czołówka, IL — "zawodnicy
zaawansowani, III — utalentowany nary-

bek. .. ..,,.,.^,. ,

. Dla trzeciej- serii zorganizowana zosta-

nie w roku IM? konkurencja pod nazwę

„Wielka Nagroda regionów". Dla aktywi-
stów pierwszej I drugiej serii przewidzia-
no 10 spotkań międzypaństwowych, 'm. I .

z Wągrami i Finlandię. Włoski Związek
Lekkoatletyczny dążyć będzie da''tego,
by w spotkaniach, międzypaństwowych
można było wystawiać de» każdej konku-

rencji zamlęst dwu — trzech zawodników.

ki' (atut ^H ebaeteeaką" Rp.), ale ża

w ogóle afe startowali, czym odbie-

rane im chęć do pracy aad odbudo-

wą sportu.

Fakty, które wymieniliśmy, dowo-

faą aajocsywWe(o), to łódzka lekko-

atiatyka miała ręoo i aogi (wyniki
• zyskane przez łodzian na imprezach
pozałódzkieh), nie zdała natomiast

głowy,

POTRZEBNE JEST ODŚWIEŻENIE

Sprawa Pawłowskiego, dzięki któ-

rej Ł. O. Z. L. A. zdobył większy roz

gtoe, nit wszystkimi swymi poprzedni
mi wyczynami, moie i powinna przy-

•ayaić się do oczyszczenia atmosfe-

ry. Zwołano mianowicie Walne Ze-

branie Ł. O. Z. L. A* na którym
„odwieezenie" Pawłowskiego nie po-

winno być głównym przedmiotem ob-

rad; Znacznie ważniejszym zadaniem

jest znalezienie odpowiedniego kie-

rownictwa, które rozumną i rzetelną
pracą nadrobi, wszystkie błędy dotych
czasowych, niektórych działaczy.

Mamy nadzieję, że po walnym ze-

braniu Ł. O. Z. L, A. w dn. 8 grudnia
dla lekkoatletyki w największym oś-

rodku robotniczym Polski nastąpią in-

ne,. lepsze warunki rozwoju. Lekko-

atletykę łódzką stać bowiem, by by-
ła aaia wzorem dla hmych miast

Dr Santha jett specjalistą ćsdcsciI

wolnych. AU i JM Mikach dssfaay e/a*-
townłm foto - Fnmekomitk

Wysokie i zasłużone odznaczenia
czołowych działaczy P.Z.A.

Dyrektor OUKF inż. T . Kuchar dokonał
w poniedziałek 19 listopada w Imieniu

Prezydenta R. P . dekoracji Zlotami Krzy-
kami Zasiugl czterech działaczy w spor-

cie atletycznym, którzy będąc uczniami
mistrza Pytlaslńsklego, położyli wielkie

zasługi na polu propagowania i umaso-

wienia, tej obecnie' zaniedbanej dziedzi-

ny. sportu.

Odzńacteni sotlaHt

lugenlasz Chotomskl—

delegat GUKF do spraw sportu atletycz-
nego.

W sporcie pracuje B lat. Współpracow-
nik Pytlasińskiego, propagator idei kultu-

ry fizycznej wiród młodzieży (od r. -1928)
Prezes Warszawskiego Okręgowego Związ-
ku Atletycznego w latach 1932 — 1935. Je-
den z organizatorów I współtwórców Tym-

Komisji Sportowej, . działającej
w Police od lutęgo 1945 r., w zastępstwie
Z«M«?ku Polskich Związków Sportowych.

Prezes WOZA" 1M5 I 194S. w łatach 1944-

1?47 prezes Polskiego Związku Atletycz-
nego. Członek Zarządu Międzynarodowej
Federacji Atletycznej (i. A . W. F .) orał

Międzynarodowej Federacji Podnoszenia

Ciężarów (F. I. H .) .

Mieczysław Szubańskl—

przewodniczący Wydziału Technicznego
PZA, wybitny znawca techniki w dziadzi-

pnewodzi
plotkarzom Europy

Mm\

fmi fe^fS^ie bohaterem ringów USA
Apolityczna polityka sp-ortowa St. Zje-

dnoczonych doprowadza zwolna do praw-

dziwego skandalu. Od pewnego czasu ob

jeżdżą Europę delegat słynnego menażera

amerykańskiego Jscobsa niojaki p. Burs-

*on, którego zadaniem jest werbować bok

serów na wystapy w Madison Square Gar-

den. p. B-urston deklamuje naturalnie o

wspólprecy europejskiej I twierdzi, żo nie

chce pozbawić starego kontynentu najlep-
szych bokserów. Wśród zwerbowanych
znajduje się niemiecki mistrz wagi cięż-
kiej Hoff następca Schmellinga.

Nawet dziennikarzom angielskim wydało
się lo dzivne. By rozwiązać Ich wątpliwo-
ści p Burston oświadczył, ża trudno «ta-

wiai jakieś zarzuty Hoffowl, służył w hi-

tlerowskiej armii — to prawda, ale był...
tylko kierowcą tanku na wschodnim fron-

da.

2da)s> sis, że oświadczenia to nie wy-

mag-; komen^aiiy. Czołgista 'niemiecki,
który zabijał żołnierzy radzieckich Jest
d la p Burstona i jego kolegów najlep-
'zym poleceniem dla • występów w ringu
amsr/t sńskini.

Oficjalni reprezentanci sportu radzieckie
9° niejednokrotnie oświadczali, źe bynaj-
mnisj nia odmawiają Niemcom prawa na-

wiązania sportowych kontaktów, ale podi
warunkiem, że niemiecki sport zostanie

GUKF ROZPROWADZI

SPRZĘT ŁYŻWIARSKI

• - la upowszechnienia lyżwlor
dotychczas na poważne

jdu braku iprzęlu GUKF
. i ^nq Ilość łyżew orał butów

narciarskich I do łyżow. Oprócz lyżow po

pulainych- („Turfy"), do hokeja ora* do

Jazdy figurowej i szybkiej, znsjdujq się
również lyiwy drewniano x niotalówym
oUtzcm, przeznaczono dla wsi.

Sprzęt, zakupiony przez GUKF, zostanie

rozprowadzony w terenlo ,xa pośrednic-
twem związków sportowych I poszczegól-
nych pionów.

zdemokratyzowany i oczyszczony z chwa-
stów narodowo-socjalistycżnych i zdemill-

taryżowany. Z tym może się zgodzić każ-

dy uczciwy człowiek, natomiast postępek
p. Burstona jest łwiadectwem niebez-

pieczno) gry. Jaką prowadzą oficjalne ko-
ła amerykańskie.

Rzadko spotyka się wypadek, by
wśród najlepszych płotkarsy na 110 m

i 400 m spotykano to samo nazwisko.

A na liście najlepszych wyników euro-

pejskich widzimy takiego fenomena w

wysokich i niskich plotkach — Bułań-

czyka (ZSRR). Rekordzista ZSRR wśród

specjalistów na 110 m zajął w bieżącym
roku drugie miejsce i dziewiąte (na
400 ni). Fakt ten wyraźnie przemawia,
by Bułańczyks uznać za czołowego plot-
karza Europy.

W wysokich płotkach najlepszy rezul-

tat osiągnął weteran Lidman, utrzymu-

jący się w czołówce dość długie lata.

ula © „spalonym"
niepokoi liSszcfów piłkarskich

W -kołach piłkarskich Europy Zachodniej
wysuwa tlę ostatnio ponownie szereg

fprmylak e charakterze rewolucyjnym, dą-
żących do zmiany „reguły spalonego".

Jednym J nowatorów jest ingielski
dziennikarz 3ohn Scharpe, który jak wia-

domo, - cieszy się dużym autorytetem
wśród członków Komitetu Międzynarodo-
wej Federacji Futbalowej (FIFA). — Pro-

ponuje on oznaczenie terenu liniami de-

markacyjnyml w odległości » - M me-

trów od bramki, wewnątrz tak nowo pow-

stałej przestrzeni na środku pola. „reguła
spalonego" nie miałaby zastosowania.

Zastosowanie tej formułki, dałoby na-

pastnikom możność wolniejszego porusra-

nia tię na S/4 boiska, co w rezultacie

przyczyniłoby »* do skonstruowania gry

bardziej dynamicrn.J I «"^'P"*"» ^

kawszej dła widza. W porostach dwóch

częściach boiska, stosowano by „regułę
spalonego" w formie obecnie praktyko-
wanej.

John Icharpe utrzymuje, lt P«« "fa-

sowanie proponowanej przar niego Ino-

wacjl, dano by możność środkowomu po-

mocnlkowi odegrania właściwej roli, gdyż
nlo byłby on zmuszony do a

na pozycji trzeciego obrońcy. Pchnięcie
środkowego pomocnika do przodu, przy-

czyniłoby się w pierwszym riędzie
troimaleenia kombinacji eaaedu.

Sądzęe na podstawie odgłosów, jakie
wywołała Inowacyjna propozycja dzienni-
karza angielskiego, należy się spodzie-
wać, ił zostanie ona dokładnie rozpa-

trzone przez miarodajne czynniki.

Inna propozycja dziennikarza francu-

skiego Gabriel Hanot, Idęca w kierunku

całkowitego zniesienia „reguły spalone-
go", spotkała się w 9H% i ocenę nega-

tywną fachowych kół piłkarskich. Dzien-
nikarz francuski uzasadnia swoją propory

cję chęcią zdynamizowania gry w piłkę
nożną i opiera tię na priephech* I uo-

sobię anr » piłka owalną — raffby.
m

Muzeum

Kultury Fizyczne!
Główny Urząd Kullury Fizycznej Jest w

trakcie organizowania Muzeum Kultury Fi-

zycznej, któro będzie obejmować następu-
jąca działy: historia wychowani» fizyczne-
go I «portu, pamiątki, sprzęt sportowy
(modele), budownictwo 1 urządzenia spor-

towo, prasa I wydawnictwa sportowa, na-

grody I odznaczenia sportowe, sportową

Mtukę piastyssaą. filia I łełe»ra*»

Możemy tći przypuszczać, że w przysz-

łym roku na pierwszym miejscu wśród

specjalistów na 110 m ujrzymy właśnie

Bułańczyks.
Walka między plotkarzami Szwecji

i ZSRR zapowiada sit bardzo ciekawie.

Lidmanowi towarzysz; na liście Rendin

i Rissberg. Bułańczykowi natomiast

znany w Polsce Stiepanczonok. Dobrą
pozycję wywalczyli sobie Francuzi. An-

glię reprezentuje stsrzejęey się Finlsy,
który będzie chyba musiał ustępie miej-
sca młodszym.

1. Lidman (Szw.) 14,8;
2, Bulańczyk (ZSRR) 14,4;
5. Marie (FrO 14,5;
4. Rendin (S;>.) " H,*;
5. Braeckman (Belg.) 14,7;
t. Finlay (An^li) 14,7;
7. Frayer (Fr.)! , 14,1;
8. Sliepańczonok (ZSRR) 14,8;.
?. Christophersoft (Dania) 14,ł;

10. Rlssberg (8iyr.) 14,8;
SuvivuO (Finl.) • '14.1;

Na 400 m prowadź? sdecydowanie
Franeuiś. Ariton nie tylko pob9 rekord

krajowy, ale i Europy. Drugi reprezen-

tant Francji zajmoje trzecie miejsce aa

Szwedem LarssonrTM.

W niskich płotkach najnlfdejsze śę:

Franeja, Szwecja i Włochy. Dostanie się
na listę w takę koalicję jest dla Bnłań-

ezyka, specjalisty e^ wysokidi płotków,
wielkim sukcesem.-

1. Arifen (Fr.) .

2. Lars son - (tsw. j
I. Ciea ffr.J. .

4. Mlstenl (W».>
I. Whtttte (Aag.)
i. Stortknibb' (Fin.)
7. Weetman> (fr»:) '

I. Palazi (Wł.)
?. Bułańezyk (Z9RI) U,?i

10. Paterllnl (V/|.) S4,4;
Dziesięty zawodnik ma wynik e 04

sek. rfabszy od rekordu Pobk' ustano-

wionego przed lsty prser Kostrzew-

skiego. Możemy więc west«hn|ć, że edy-

by biegał KoBtrzewW.. Nieśfety stfcry
mi"trz nie biega I nikł ńl«- ehe» Uf frio

śladsmi.

Stceple-ehaw m> meina zaliczyć de

keakureecji pletkewysh, aU maję OM

II,»;
»,»;
SM;

53,4;
55,5;
55,1;

więcej wspólnego z płotkami niż biega-
mi płaskimi. Dlatego też omówimy je

jeszcze w niniejszym artykule.
Czołowi " specjaliści europejscy od

steeple-chase biegają 3.000 m w ezasach,
jakie «sięgają nasi długodystansowcy,
nie majęc de pokonania 35 przeszkód.

Wśród długodystansowców ieftnieje po

dobpa ajrtuacja jak i na 110 m pł. Znów

rywalizacja Szwecji, ZSRR i Francji
Dawni ' mistńowie — Finowie odgrywa-
ją znacznie mniejsżę rolę niż przed laty.

1. SJoestrand (Szw.) 8:59,8;
2. Hagstroem (Szw.) ?:01,G ,

S. Elmsaeter (Szw.) 9:0S,8;
4. Slltaloppi (Fin.) 9:04,4;
5. Pugączewski (ZSRR) 9:0&,4;
4. Pujazon (Fr.) 9:08,¢-.
7.. Przewalskl (ZSRR) 9:11,0;

. I. Gyodo (Fr.) 9:11,<;
?. Soedeitoerg (Szw.) 9:13,3;

10.. Kalnlaurl (Fin.) 9:15,8.

nie sportu atletycznego. Od 1?1S roku
jest czynnym zawodnikiem. Uczeń i współ-
pracownik Pytlasińskiego, x którym wspól-
nie organizował w 1?22 r. Polskie Towa-

rzystwo Atletyczne, wieloletni Jego: kie-
rownik. Młstri Warszawy w latach 1925 —

1928. Wiceprezes WOZA (192? — 19»), Sę-
dzia międzynarodowy od r. 1fJ4. W. ta-

tach 194ó — 1M7 wiceprezes PZA. 35 lat

pracy w ette-tyce.

Wacław Ziółkowski —

prezes PZA. Odznaczony i okazji 15 lat
pracy w atletyce. Czynny zawodnik Od
r. 1922, najznakomitszy aczoA Pyllaslńskło-
go, posiada autorytatywną znajomość ca-

łokształt* zagedfti** technicznych walk

grecko-rzymskich, oraz przepisów, która

prodystynowala go na wykładowcę Aka-
demii Wychowania Fizycznego aa Biela-
nach. W latach 1?24 — WS zdobył pięcio-
krothlo tytuł mistrza Perski. W roku 1?26

zajął trzecie miejsce iw mistrzostwach

Europy w Bud'apeśżcla:~Wteloletnl kierow-
nik sekcji atletycznej WKS logia. W ła-
tach 1929 — 1951 Jest prezesem WOZA, 'od
r. 1935 vlceprezesem PZA. Funkcję kapita-
na sportowego PZA sprawował w r.' 1M4—
1947. Dugoletnl sędzia międzynarodowy.
Na Igrzyskach Bałkańskich w r. 1941. w Za-

grzebiu został odznaczony I nagrodą. Jako

najobiektywnlejłzy sędzia międzyhare-
dowy.

Pletr liiieblewskl —

kapitan sportowy PZA. W sporcie etie-

tycznym pracuje 25 lat Czyny zawodnik
od r, 19«. Członek PTA, uczeń Pytlasiń-
skiego, inakotnicle przyswoił sobie jego
szkolę .którą w późnlejssych latach z po-
wodzeniom stosował. Jako trener-wyćho-
wawca. Mistrz Polski w latach 19J4 —

1924, w r. 19B vlcemlstrz Polski. Pięcio-
krotny zdobywca tytułu młstrra Warszawy.
W latach 1935 — 1934 idobył tytuł mi-

strzowski w S-boJu I 10-boju atletycznym.
Na Igrzyskach Bałkańskich otrzymał II na-

grodę za najlepsza sędziowanie.

Kursy
godne naśladowania

W Szwecji Istnieje tiw. Komitet Sportu

Szkolnego. Tenże właśnie Komitet posta-

nowił w czasie wakacji świątecznych zor-

ganizować dla nauczycieli !• neueiyeletek

w trzech miejscowościach specjalne kur-

sy narciarstwo I łyżwiarstwa, które.

sporty będą w szkołach szwedzkich b. .'In-

tensywnie propagowana.

Również I u nas przydał by się tego

rodzaju kurs, tym bardziej, że ogólną ten

dencją jest forsowanie sportów zimowych.

Sport ncxd Brd ci
Zjednoczenie, które -walczy w grupie

VI o awans do ligi bokserskiej w towa

rzyitwie^lubttnlanki i IKS Wrocław, roze

gra swa spotkania w następujących ter.

minach. Pierwsze w Bydgoszczy tJ bnv. —

z Lublinianką, — 19 bm. wyjazd do WrO'
cławla. 14 stycznia w Lublinie I 24 stycz-
nia u siebie z ItCS-em. Grupa ta odpowia'
da w'zupełności mistrzowi Pomorza I przy

puszczać należy, że „Zieloni" będą umie-
li zdobyć mistrzostwo grupy I ostrogi
pierwszej ligi. Drugi reprezentant ZZK z

Inowrocławia musi w najbliższą niedzielę
walczyć o prawo dalszego startu z silną
drużyną Pafawagu na ringu Poznania.

W sali ZMP rozegrano w niedzielę pier-
wsze w sezonie spotkanie zapaśników
stolicy Pomorza, którzy zmierzyli slly z

ZZK Poznań, w szeregach której wystąpili
między Innymi, — roprorontant Polski Ka-

uch i mistrz Polski Jakubowicz, Goście gó
rówall techniką I opanowaniem. Do naj-
ładniejszych walk zaliczyć można spotka-
nia. w wadze koguciej, piórkowej I lek-

kiej. Miejscowi spotkanie to przegrali w

stosunku 3:5. Poszczególne walki zakoń-
czona zostały następująco (na pierwszym
miejscu miejscowi): Chęciński zwycięża
niespodziani* dobrego Sznajdra w wadze

•Hjszej. Weteran tokolowskl w wadze ko-

guciej położył Balcarka. Doikonl? wal-

czący Keuch już w pierwszych rrtinufach

położył Petera, w wadzę piórkoWej.. Wie-

trzykowskl nie byl równorzędnym przeciw
niklem mistrza Polski Jakubowicza w wa-

dze lekkiej I przegrał w i mlnueią'. to-

boda w wadze półśredniej przegrął do
Mielczaka Już w drugiej minucie. W wa-

dze średniej Szeląg położony zostsł Tak-
że Już w i minucie przez Jankówiąka.
Idzikowski w półciężkiej został zdyskwa-
lifikowany w walce z Krawczykiem, a Bi-

skupski w wadze ciężkiej pokonał w 7-eJ
minucie Nowaczyka. Na macie sędziował
Jeżewski z Bydgoszczy, — a na- punkty
Felchnerowskl z Pomorza I Wojezak'z• Po-

znania.

Drużyna piłkarska ZZK Brdy . gościła w

niedzielę na Wybrzeżu. Rozegrała lam to

warzysklo spotkanie z mistrzem Jesiennym
Unią z Gdyni, zwyciężając 2:0 (1:0). 0ble
bramki dla kolejarzy strzoilł AdamOwicr, a

najlepszym graczem drużyny Okazał Vpfę
Kubalczak.

Bydgoski Klub Wloślarek /znalazł - ,tlę
ostatnio w sprawie spornej o/zwrót iwa'

go szałasu z Wodnikiem na drodze sado-

wej. Dzielno wloślarkl wygrały spfawę,
odzyskały szałas I udowodniły!,, że. umieją
zwyciężać nie tylko • na wodzie.'
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Węgier pokazał doskonały
Nasze prognostyki przed meczem

Katowice — Budapeszt
JAKA szkoda, 2« walka Bednaia z Kasperczykiem nie została

sfilmowana, powiedział jeden z członków zarządu PZB. Bednai

powinien by6 wzorem dla naszych pięściarzy, Dobrze by było, gdy-
by obejrzeli go wszyscy nasi zawodnicy chociażby tylko na ekranie.

Przyłączamy się do tego zdania. Miody Węgier stal się przodsta-
•r cselem pewne) exkoiy boksu — powiedzmy szkoły węgierskiej. Be-

dnai da! piękny pokaz boksu, demonstrując jak trzeba walczyć, aby
•a memu ale dać tlą trallć, a we właściwym momencie przejść do

akutecznej ofensywy.

Bednai jeszcze ras dowiódł, ie lewy.

prosty jest podstawową bronią boksera.!

Dowiódł lei, te Jednym t najtvainiej-
Mamy nadzieję, że Kaspextzak do-

trzyma słowa, gdyż ma ku temu wszel-

saych elementów pięśclarstwa jest do-! kie dane.

(konała praca nóg, dzięki której moina

«niknąć dziesiątków ciosów. j

Podobnym stylem juk Bednai walczyli
I inni boksersy węgierscy, oczywiście w

łlabiiym wydaniu. Przede wszystkim
sokole tej hołdują Farkas i Budai, a no-!

słaby żołądek. Przypuszczamy, ie o tym

Ślązak będzie dobrze pamiętał w Kato-

wicach i rewanż Budaiowi nie uda się.
W półśredniej Sznajder spotka Mar-

tona. Mamy nadzieję, że Ślązak wypad-
nie lepiej, niż Stysiał. .Zwycięstwo Sznaj.'
dra nad Koudelą jest do pewnego stop-

nia legitymacją, po której Ślązakowi
można już stawiać pewne wymagania.

O KONDYCJI MARTONA

Po moczu warszawskim zapytaliśmy

się kierownika drużyny węgierskiej dla-

czego Marton ma taką «łabą kondycję

fizyczną.
— Marton posiada kondycję — dy-

szymy odpowiedź, niestety na mecz war

rę. Nie mamy więc żadnych nadziei, aby
No wara mógł szczęśliwie przetrzymać
bombardowanie węgierskie.

POSTRACH ZE ŚLĄSKA
W półciężkiej walczy Paterok —

po-

strach naszych półciężkich, ślązacy twler

dzą, że bokser ten walczący t odwrot-

nej pozycji znokautuje Kapoesciego.
Nie Jest wykluczone, Ie tak się stanie.

Węgier po dwu ciosach Rudzkiego za-

chwiał się i jak się zdaje, niezbyt jest
wytrzymały na silne uderzenia.-

Wreszcie, w cifłkiej śląsk wystawia
Mleczyńskiego. Nie znamy tego zawod-

nika i trudno nam coś o nim powie-
dzieć. Ssdzimy jednak, ie rutyna Bcne

ssnwski czekaliśmy zbyt długo. Nie tre-
111

«decyduje o wynikach tej walki.

BAZARNIK W FORMIE

W piórkowej przeciwko Farkasowi

wystąpi Bazarnik. Walka ta będzie nie-

wątpliwie bardzo ciekawa. Farkas jest

doskonałym zawodnikiem - o wspania-' to„ w Katowicach będzie lepszy, nii w

w« Papp, który w trseciej rundzie, gdy N « ««ncj kontrze. Podobno jednak Ba- Warszawie i nie mamy wielkich nadziei,
M.tn) .. ł-_- I.Ml 1 t' '/ !1 rruL t«.l *t/ ll (11.K ..I tnpmłn AI.^Ia . . , . , .

by Sznajder uzyskał nad nim przewagę.

nowaliśmy w ostatnich dniach tak jak I

należy, n;:dto na kondycji Martona od-!

biły się niewątpliwie obce warunki i od-

iywianie, do którego nie jesteśmy przy-

zwyczajeni.

Należy się więc spodziewać, ie Mar-

K. Gryiewski

Na ringach Słupska
WTOWARZYSKIM meczu

I

bokserskim

rozegranym w Słupsku, Gwardia po-

konała „Gryf" Wejherowo 10:4. Drużyna
gości zareprezentowala się na ringu słup-
skim dodatnio, był to współ dobrze

przygotowany kondycyjnie, technicznie
musieli jednek uznefr wyższolć słupskich
milicjantów. Wyniki techniczne (na pierw-
szym miejscu zawodnicy „Gwardii"):

W muszej: Niemczyk przegrał przez t.

k. ó. w Ul starciu z Millerem. W kogu-
ciej: Wlenbiekl pokonał Brył* (W). W

piórkowej'. Czarnecki (I) wygrał z Dzion-
kiem. W lekkiej: Zakrzewski (S) wygrał
zdaniem sędziów z Kowalskim (W). Remis
zdaniem naszym byłby sluiznlejszy. W

pólłrednleji Rynkowski (fflupsk) zwyciężył
Damptsa (W). W iredniej: Kulpa (S) wy-

punktował Pipera (W), W pólcląłkioj:
Dobrodziej (S) przegrał nieznacznie z Bor-

kiem (W). W ciężkiej: Motyiińskl prze-

grel z Grzeczkowlczem (W),

RKS „ILIKTRYCZNOSĆ" SŁUPSK -

ZZK „IMKITNI
"

STARGAM 12:4
W ostatnim meczu o mlitrzostwo szcze-

cińskiego OZ» RKS „Elektrycznołć" Słupsk
wygrała w. o. z „ Błękitnymi" Stargard
16-0 ponieważ trzech zawodników «póź-
nlio się na wagę. W meczu towarzyskim
„ Elektryczność" wygrała zdecydowanie z

„Błękitnymi" 12:4. Mecz stał na przeciąt-

hym -poilómle,: pięć walk zakończyło się
przed czasem. Wyniki techniczne (na
pierwszym miejscu zawodnicy „Elektrycz-
hołd')!
i W muszej: Illfllewlcz (!) przegrywa w

I r. przez I. k. o . i Zdzlnnleklm (B). w

koguciej: Hetmanczuk wygrywa z Izydor-
czyklem (B).

i W piórkowej! Możdtyńakl (E), wygrał b.

wysoko » Dzroidem {8): W lekkiej Weis-
brot (I) nokautuje w S r. Idzlnnlcklego
(»)• , .

W półśrednlej Zawtoft nokautuje w S t.

Petzelta (B). W łrednlej Wilman wygrywe

w I r. przez ł. k . o. z Mazurkiewiczem.

W półciężkiej Sawicki (E) nleepodzlewe-
nle w 1 r. nokautuje Kaczorowskiego (B).
W ciężkiej „Elektrycznołć" z powodu bra-
ku przeciwnika oddaje punkty walkowe-

rem. .
*

MRWSZY KROK
Mistrzami bokserskimi pierwszego kroku

Okręgu Szczecin zostali: w papierowej
Awenckl „Gwardia" Szczecin, w muszej
Graczyk „Bałtyk" Koszalin, w koguciej
sałata „llektrycznotć" Słupsk; w piórko-
wej Oross PKS Szczecin, w lekkiej Walter

„Sztorm" Szczecin, w pólłrednlej Szpe-
tulikl Ustka, w łrednlej Urbański „Odra"
Szczecin, "w półciekłej Redllch Ustkę, w

ciężkie] Pniewskl Błękitni StargerA

został przyciśnięty kilka razy do lin 'arnik jest w b. dobrej, formie. Nadto

pnes Kolczyńskiego, potrafił tak wv

|a.! Ślązak będzie więcej wypoczęty, niż Far

wirować, aby wydostać się t matni. Do-

piero pod sam koniec rundy, gdy Pap-

powi odmówiły posłuszeństwa nogi —Węgier zo stał unieruchomiony.

BUDAPESZT - KATOWICE

W lej chwili nie chcemy jeszcze raz

wychwalać bokserów węgierskich — a

tematem naszym jest mecz sobotni Bu-

dapeist — Katowice, Dyr. Zapłatkn,

który obserwował walki vr Warszawie

jui col nie coś wspominał e tym, że

Ślązacy szykują się na śwycięstwo. Czy
istotnie mają szanse? A no zobaczymy.*

W muszej przeciwko Bednaiowi ma

Walczyć ex-mistri Polski — Gumowski,
który przeniósł się na Śląsk. Jesteśmy

zupełnie pewni, ie Gumowski stanie na

a góry straconej poaycji. W koguciej

Śląsk ma byc reprezentowany przez Kas-

peresaka. Poznańczyk jui w niedzielę w

Czasie pomeceowego bankietu oświad-

eaył:

kas. Przypuszczamy, ie sukces Bazami-

ka nie jest wykluczony.

W lekkiej dojdzie do rewanżu Budai
— Rodak. Rodak już w Warszawie od-

krył piętę achillesową Węgra — to jest

W średniej Papp zmierzy się z Nowa-

rę. Nówara nie jest zbyt wytrzymały na

ciosy. Ślązak wiele razy walczył i Kol-

czyńskim i zapoznawał się z deskami. W

czasie mistrzostw w Katowicach —

„Kolka" kompletnie zdemolował Nowa-

ezerwy i jeszcze raz rezerwy
wfsrimldemi powodzenia w mówkach drużynowych

w:f-UBIEGŁĄ niedziele przeprowadzono
Już losowanie pierwszej łazy druty-

nowych bokserskich mistrzostw Polski, to

jast rozgrywek 17 klubów w t grupach.
Jak jut pisalitmy, mistrzowie każdej i

grup mają zapewniony awans do 1-eJ ligi
bokserskiej, która wystartuj* w roku przy

szłym, a wicemistrzowie sformują ll-gą

— Obserwowałem

blę" go napewho!
Bardoslego, «zro-

Oczy i
świata

uszy

WłesH iwtęiet piłkarski ogłosił kalen-

darzyk na najbliższa macza międzypań-
stwowe: Italia — Portugalia 10 lutego w

iolonll lub Gonul. Hiszpania — Italia
1 marce w Madrycie, Italia — Austria 17
lub » kwietnia, Wągry — Italia 12 czerw-

ie w Budapeszcie, Italia — Belgia pod
koniec lipce,

Newlas, polski bokser we Crsnejl, zo-

stał powołany do służby bokserskiej. Ne-

wiaz przyjął obywatelstwo franeuskle.

fan Wafezak, misłrz Francji wagi pół-
łrednlej spotka się 1 bm. w Algierze i

Gilbertem Stoeklam.

łan bobiasi — Polak t Francji walczył
w Belgii w mlejscowoicl Louvlere i zo-

stał pobity w wadze średnia] przes mło-

dego boksera belgijskiego Heyena. Po-
lak wykazał duio ambicji I odwagi, ale
małe tochnlkl.

KRAK6W CHCE WIDZIEĆ KCLCZYŃSKISSO
Krakowska Wisła zaprosiła do siebie

ósemkę bokserską Legii na dzień Bm

ale postawiła warunek, łe Legia mN9i

stswli sie z Kolczyńskim. Wisła zdaje sie

zapomniała, te Kolczyński naloty do le-

społu Gwardii —

a nie Legii...

Olimpijczyk Ślqzak trenuje młodzie*
Kusiły mnie dwa widoki: przystani

1

W T\V, gdzie rozpoczęli pracę liniową I

wioślarze, i „poniatowszczak" rozjarzo-
1

malnie jeździmy w tempie 32 — 35

(Włosi na Igrzyskach Olimpijskich cią-

gnęli na pierwszych metrach 44—przyp.

Ślązak schodzi na aparat i każdego a

trenujących poprawia.
Na basenie znajduje się towarzystwo

ny łunami świateł i jeszcze wspanialej red.) . Od wyścigu, po którym otrzymali różnorakie. Jest tu przewodniczący rady

odbijający się w Wiśle. Nie mogłem ! upominki, siedzą w klubie jak najstarsi
oderwać oczu od Wisły, choć jednoczel-' członkowie, troszcząc sif o najdrobniej-
nie ciągnęły mnie do środka przystani szą rzecz. Stąd ich troska o nową łódź.

wydobywające się i wewnątrs glosy, j z DZIADA PRADZIADA

Stanąłem w miejscu, nie adajac sobie! ¢,, , i ... ., . ,

. w?. » i i wsrod egzaminatorów znajduje się
sprawy, ze Wisła i warszawskie wioilar-' ., . , ,

znany wszystkim członkom wTW przy-
•two to jedno zasadniczo s sobą awią-
lane zagadnienie, które- na próżno.'sta-
rałbym się rozdzielić.

WTW jui od 70-ciu

Maniowy — „Franciszkiem" zwany. Star.

si członkowie pamiętają go jeszcae jako •

lat
j 4-letniego chłopca, którego ojciec rzucił

. , P^PwK-do wody n słowami:
na brzegu Wisły i nie da się z tego'

Na pewno nie opuści ,. . ., .•
du rodzime me przyniósł 1

I „Frinciszek" objął po ojcu funkcję
przystaniowego. Dziś jest wioślarską i

.

— Ucz się pływać pętaku, żebyś wsty

miejsca ruszyć. IN a pewno nie opuści
swej przystani, w której wybudowano
basen zimowy, wl naszych odwiedzin,
mających stwierdzić jak wioślarze naj- encyit]0pe<jj^ j SpCCeni

— co tn gadać—
:

nie ona jedn.ik dość szybko. Bo kapitan
starszego klubu wioślarskiego w Polsce

zakładowej z zakładów chemicznych

„Społem", 46-łetni marynarz, który po

kontuzji nie moie pracować w marynar-

ce, a nie chce rozstać się z wodą. Są
uczniowie i kobiety. Właśnie jedna s

nich opowiada, ie, nie mogąc trenować

razem z koleżankami, usiadła na aparat

7. 7-miu mężczyznami.

GRUNT TO NAUKA

Do kapitana podchodzi młody chło-

pak w uczniowskiej czapce i pyta:
— Czy mogę zapisać się do klubu?

— Oczywiście—odpowiada Matuszczyk.

Widzę radość w oczach chłopca. t?aś-

Lige. Pozostanie więc do rozegrania druga
faza — łazo finałowych walk o mlitrzo-

stwo.

Do tlnaiu wejdą mistrzowie i grup. ale

tym razem, dla zaoszczędzenia terminów
uchwalono system, który nie jest ani pu-

charowym w dosłownym znaczeniu łego
wyrazu, ani też punktowym.

Wszystkie i zespołów niuil ipołkać się
po rezle kełdy i każdym. Ta drułyna, któ
ra zdobędzie .największą ilość punktów,
zostanie mistrzem Polski. W rezle równo-

łci punktów dwu czołowych zespołów. Za-

rządzony zostanie mecz decydujący na neu

trainym. terenie.

Kełdy zespół musi się spotkać I kłt-

dym, ale tylko raz. Nie ma rewanlAw.

Wszystko wiec zależeć będzie od loso-

wania, bo wiadomo przecież, że własny
teren Jest dużym atutem w walce. Może

się więc tak zdarzyć, ta silny zeipół z

tlnaiu wylosuje słabszych przeciwników na

mecze do siebie, a mocniejszych na wy-

jazdy. W tym wypadku zdobędzie punk-
ty, które I tak zdobyłby nawet na ob-

cym ringu, a straci je tam, gdzie mógł-
by nawiązać równorzędną walkę.

Los więc w dużej mierze zdecyduje o

tytule mistrza Polski, nie ma jednak na

to rady, bo przeprowadzenie rozgrywek
systemem punktowym zajęło by zbyt wiel

ką Ilość potrzebnych* do Innych celów

terminów. W roku przyszłym rratomiast-do

pleró po 10 spotkaniach wyłoni się-no -

wy mistrz, a więc zostanie nim (JfUŻyfia
najróżniejsza I mająca najsilniejsze re-

zerwy.

WTO chwili niepodobna przewidzieć
kto zdobędzie w tym sezonie tytiił

mlttrze drużynowego. Nie posiadamy dru-

żyn O skrystalizowanym obliczu,a przede
wszystkim wydaje się, że większoić dru-

żyn przystępuje do rozgrywek bez dosta-

tecznych rezerw. Jak się zdaje, najbar-
dziej wyrównaną i scementowaną ósemką
będzie w tym roku warszawska Gwińdla,
choć I ten zespół nie ma pełnych rezerw.

Obok Cwardii najbardziej niebezpieczne
będzie niewątpliwie ósemka MKS z Gdań-

ska. Klub ten zdołał sobie wychować Jul

kadry młodych zawodników, które wpro-

wadzone na ring w odpowiednim czasie,
mogą zadecydować o losach mistrzoltw.

Warte w tym roku przystępuje do ro«-

gtywek z drużyną złożoną wyłącznie z

młodych zawodników I nie należy się spo

dziewać, aby odegr&ia większą rolę.
Z poważnymi szansami staje do rozgry-

wek zespół Batorego z Chorzowa —

opar-

ty ną takich bokserach. Jak Bazarnik, Bl-

brzyekl, Nawara, Sznajder, Kolonko, Ku-

bicę. ślązacy . jednak mają też. niebez-

pieczne luki.

Przypuszczalnie drużyny łódzkie Włók-

niarz I Zryw będ4 mlsly też coł do po-

wiedzenie. Szkoda, ża w współzawodnic-
twie nie weźmie udziału zeszłoroczny
mistrz ŁKS, który w swym składzie ma po-

ważnych zawodników. Udział ŁKS pod-
niósł by niewątpliwie poziom rozgrywek."

Jest-jeszera zbyt wcześnie,-• aby stawiać

prognostyki. Dopiero po pierwszych me-

czach będziemy mogli się, zorientować w

Mł&eh i rribilitooSelsfch szeregu prowlncjó-
na ych drużyn, które — kto wie, ery nie

sprawią licznych niespodzianek.

pracują w ttv, martwym sezonie.

PIASKARZE W WTW

Słychać donośny głos olimpijczyka
Janusza Ślązaka: Gotowi! — później

spokojniejsze — Piórka nad wodą pro-

szę państwa 1 gwałtowne — „Naprzód!"
Chcąc zobaczyć zimowy trening wiośla-

rzy, zabłądziłem de warsztatu. Nad bę-

dącą w budowie łodzią pólu-yścłgową

pochyliło się kilka osób. Tylko dwie

pracowały przy niej, rełzts badała, czy

nie zrobią ^fuszerki". Wśród egzamina-
torów było kilku piaekarzy, którzy

przywiązali się do WTW po wyściini
zorganizowanym dla nich przez klub z

oknzji 70-lecia islnicnia Towarzystwa.
— To rawolownni wodniacy — mówi!

nnm później kapitnn sportowy Mnłtuz-

rzvk. — wioślarze, ie proszę Mndać!

O-i! nn hamhurkacłi wiosłowali w tem-

pie BO uderzeń na minutę, gdy my nor-

wyższej kategorii.
Rodzinne hl.=-'orie

I wyjaśnia, że szkoła ma pierwszeństwo
WTW mają jui • i Uczniów przyjmuje się dopiero po

tradycję przebogatą. Ojcowie idebywali

tytniły mistrzów przed... dziesięciu laty,
dzieci Hmęc»ą" sif obecnie, Młodsie

pokolenie mml wysłuchiwać uwag fl.ir-

snycli, którzy kontynuują jeszcze do

dziś tradycję czwórek. Robią to co pra-

wda przy... stolikach bridiowych w lo-

prz°dstav.icniu zezwolenia rodziców

i dyrekcji szkoły.
— IIM ludzi muszę mieć, by wytfawlć

pełny «kład? — rapyiuje mnie Matusz-

ezyk. I nie czekając na odpowiedź ty-

suje na papierze olbrzymie „96". Tyle
osób potrzeba dla wypełnienia prozra-

w klasyfikacją bokserów

kału WTW. nie gdy następuje sezon ?.a-' mu. A traeba mleć przecież rezerwy

pominają o kartach. Uczestniczą gremlal I trzeb» je czerpać ze znacznie liczniej-
nic w wWcipach seniorów, dając pray- j szego materiału, bo nie każdy, kto wio-

fcład młodym, jak nnfpży jeździć. Fłuje, może być wioślarzem regatowym.

basen wystawiony WTW czeka na napływ młodych, zdro-PrzecV.cd imy
sumnl^n członków. Na wodzie głębo- vvch i silnych chłopców,
kopci 70 cm ynnjiln je się aparat, przy-1 Tren "nii WTW odbywają się na przv-

por-innincv łi'.dr i pozwalający treno-
^

stani klubowej we wtorki, piątki i nie-

vnć ośmiu wioflnrrom ird-iorr.e«nie. • dziele, W środy, soboty i niedziele ko-

Szerokość basenu pozwala znftosować rzytta * basp«i" Wisła. Czwartki rnrezer.

normnlno win-łn. Na pomoście uwij» się "'owrine są dla kobiet i «rnlorów WTW.

olinini-Yzyk • Slijzpk. nluprwujijc do-; Widzimy więc, ie na basenie ilptawlc*.
kłndnle swych pupilów, Co purę minut | nie wre praca. S. Sienltirski

WEDŁUG ostatniej klasyfikacji mleSlęcZ
nika „The Rth0", w wadze ciężkiej

ns pierwszym miejscu za mistrzem Louisem,
znalazł iię Waicotł, EzzarU CTaria» Jsst dru

gl. Jeo Baksi otrzyma! ósmą lokatę. W pól
ciężkiej: mistrz Freddie Mills, na pierw-
szym miejscu tesnewlch, Tomek Jarosz

spadł ha 10-te miejsce. W łradniej za mi-

strzem Cerdanem utrzymuje się jako pierw
szy nadal Źale-Załęskl, 2) Bert Lytell, 5)
La Mołła, 4) ftoeky. Grarlanó. S) Delsnnoit,
«) Raadik. Na »-tym jest Francuz Ville-

main.

W półłrodnlej mistrz: Ray Robinson, na

pierwszym miejscu Kid Gavllan, W 'okkiej
mistrz: łke Williams, na pierwszym miejscu
Bolanos, w piórkowej mistrz Pep, na pierw
;-ym miejscu saddler, na drugim Francuz

Femechon. w koguciej mistrz: Ortlz, ne

pierwszym miejscu Ferracln. Francuz Modl-

ne Jest na czwartym. W muszej mistrz: Mo-

naghiin, ptarwszy Sandeyron.

Na liście amerykańskiej znajdujemy co-

raz, więcej więcej nazwisk bokserów euro-

pejskich.

KTO IgBZIUH W KATOWICACH
Mecz Budapeszt — Katowice będzie pro-

wadzany na tlngu przez p. Fećcrowicjja
ze Śląska' (na rwianę z sędzią węgierskim).

Jako sędzia eunktowy wyjeżdża do Ka-

towic red. Z . Dali z Warszawy

PttRWSZT KROK W WARSZAWit

ODŁOŻONY
Pierwszy krok bokserski w Warszawie

Zapowiedziany na 4, 5 grudnia nio dojdzie
dó Ikutku w przewidzianym terminie

I powodu braku odpowiedniej sali. Impre-
za ta odbędzie się dopiero 10 — 12 bm.

IIGIA — REPREZENTACJA OLSZTYNA

Bokserska ósemka warszawskiej Legli
w dniu 5 bm. spotko się w Olsztynie z re-

prezentacją tego miasta. Legia wyjeżdże
w twym najlepszym składzie.

Dr Dymitr Dobrowolski U

Istota sportu i jego granlę®

DYSKVSJA i ilypoiviedii na te-'

mat boksu obejmuję coraz więk
i st kręgi. Poniiizy artykuł dysku-
ayjny dr D. Dobrowolskiego omawia

isie tylko sprawę boksu, zahacza

równleł o inne dyscypliny. Autor,

jako lekarz zmstanawia lię u> ogóle
mad iMotą sportu, dochodząc do

pewnych wniosków, s którymi octy-
wiśeit moina sif zgodsiC lub nie.

Ponitwai jest lo artykuł lekarza,

przytaczamy go ft pewnymi skróta-

mi. wobec nawału innego, bielące-
go materiaht) w myli zasady, jaką'
pnyjfliimy. by ludzie interesujący]
sią niprawdf sportem mogli sie na

naszych tamach wypowiedzieć i «>-

srijujć ««>/« eicentualne sn.«łr;eśe-

nia. e takie skreślić sice uwagi.
Oddajemy przeto głos dr Dobrownl-

Mkivmv, sqdztfc, żc jego ivypawiidzi
wnio<n niewątpliwie ssnreg cio'n-

w+'eh elementów do dolstej dysku-
sji /"'"loiifou) i entuzjastów spor•

tu. 'Red.) I

• !

Wypadki tiackodseA cielesnych- fa

Ide *»no'wino w o§fn
! n!ch cr«s«ch

w trakcie zawodów plłkarsktcb, bok

eerskkfc i wywołały iywą dy-

skusię na łaznach pism sportowych
i nle-sportowych. W n-rze 3-cim

kwartalnika „Lekarz Wojskowy" s

br. okazał się mój artykuł ot.:

Istota «porto | {«go granice". Po-

nieważ „Lekarz Wojskowy" jest
pismem i ci ile fachowym, czytanym

przez B'"ellcxne stosunkowo grono

lodzi, pomiąłem więc myśl umiesz-

czenia swego artykułu aa łamach

Przeghyfa Sportowego", jako arty-
Inta dyskusyjnego we wspcffli'aae|
na wstąpię polemice.

FT AŻDY s nas dnskonale zdn'e so-

« b'a sprawę z tego, co to jest
sport i jakie iest jego znaczenie dla

człowieka. Niemniej jednak, niewie-

le osób potrafi określić dokładnie, na

czym polega istota sportu, a tym bar

dziej, gdzie są jego granćce. Postaram

się uczynić to w n
;
n

:

cjszym artykule,
a ponieważ dePnicie, jakie zamie-

rzam podać, są tylko moim osobistym
pog!ąc|cn> na poruszoną sprawę, prze-

to nie roszczę bynajmniej pretensji
do naukowej 4 -łoSci pianych okre-

śleń I rad będę, jeżeli usłyszę głosy

dyskusji

A ui m — na czym polega istota

sportu? Co to jest sport? Jest to u-

Frawilan
:
e różnorakich Ów'c2eii ciele-

snych dla zapewnienia najdosko-
nalszej sprawności cielą ludzk

:

ego.

Takie pojęcie sportu uznawano od

iMdawniejszych czasów. Sięgnąwszy
do historii, chociażby do kultury sta--

rożytnej Hellady, aa każdym kroku

znajdziemy tam przykłady uprawiania
sportu przez szerokie rzesze młodzie-

ży jedynie i wyłącznie W celu uzy-

skania jak najlepszego rozwoju fi-

zycznego.

Do<6 wczeinie jednak do ćwiczeń

sportowych wkrada się nowy czyn-

nik, czynnik emocjonalny,* oo dało

sportowcom nowy bodziec do czynne

go uprawiania ćw czeń cielesnych; mo

ment współzawodnictwa ożywił i u-

rozfflP ! c:ł igrzyska sportowe, zarazem

iednnk stworzył niebezpieczeństwo,
do dziś wiszące npd sportowcami: w

momcnc
:
e zawodów, w obliczu możli-

wości uzyskania czołowego miejsca w

jakiejś konkurencji zawodnicy niejed-
nokrotnie zapominają o zasadzie prze

strzegafllft pewnych granic wysłltu
mięśniowego, narażają na uszczerbek

wszystkie układy organizmu, zaanga-

żowane w czasie ćwiczenia, a więc:
układ mięśniowy, oddechowy, krąże-

| nia i nerwowy. Chcąc wydobyć me-

I ximum Wysiłku, porwdni ambicją Spor
(tową, sawodnicy mimowoli wypacaają

zasadniczy oel sportu. Stąd płyną r64

nego rodzaju urazy aportowe w* po-

staci zerwania ścięgien, wyczerpania

Ogólnego, „przetrenowania" serca i

wielu Innych zaburzeń organicznych I

czynnościowych.

Następstwem tego iest spadek kon-

dycji f: zycznej, krótszy lub dhtisay

przymusowy wypoczynek, nierzadko

poważniejsze leczenie, a później stop-

niowe zdobvwan !
e dawnej sprawności.

W związku z tym zrozumiała fest

rola lekarzy aportowych, którzy mu-

szą badać kondycję fizyczna kandyda
tów do poszczególnych lekcfl sporto-

wych i czuwać nad przestrzeganiem
higieny sportowej,

Przypnmłna ml się wypadek sprzed

ostatniej wojny, kiedy wiród rekru-

tów, przybyłych do kompanii kola-

rzy jed nostkl wojskowej, gdzie pełni-
łem wówczas służbę, znalazł się wie-

lokrotny mistrz Polski, kolarz N. Przy
pierwszym wstępnym badaniu stwier-

dzam u niego organiczną wadę ser-

ca. Whda ta była wprawdzie całkowi

cle wyrównana («kompensowana), lak

jednak wyrodna, te w myil przepisów
wojskowo - lcknrsk''ch dyskwalifiko-
wała kolarza N. do słu?.by wojskowej
całkowicie (katgoria „D"). Skierowa-

ny na komisję lekarską, rekrut N.

zwcln'ony został z wojska „w krót-

kiej drodze"; był to tryb poetępowa-

nla w stosunku do Iwini* wcielo-

nych,

W przyjacielskiej pogawędce z re-

krutem N. doradzałem mu zaniecha-

nie sportu kolarskiego, przynajmniej
W sen«ie ZawodnietWa. Wiem, ie ko-

larz N. rad tych nie usłuchał i nadal

startował w biegach kolarskich w bar

wach swego klubu macierzystego. Wy
buch wojny 1939 roku uniemożliwił

ml przeiledzenle jego losów do koń-

ea. Po wojnie z nazwiskiem lego Już

się nie spotkałem.

Czynnik emocjonalny, o którym
wspomniałem, ma dla sportu znacze-

nie pierwszorzędne. Sport musi być
w swym założeniu rozrywką, w prze-

ciwnym racie nie potrafi pociągnąć

ludzi, zwłaszcza młodzieży; dla tam ej
tylko idei poprawieni» kondycji fi-

zycznej. Stąd płynie charakterygfycz
ae zjawisko, polegające , na tym, łe

młodzież chętniej się garnie dó gier
aportowych, nil do lekkoatletyki, ćwl

czeii na przyrządach ( g! mnastykl.
Niewątpliwie duże znaczenie .wycho-
wawcze mają szkoły ogólnokształcą-
ce, w których wychowanie fizyczne
należy do rzędti przedmiotów obo-

wiązkowych, Tam się wpaja w'mło-

dzie* zamiłowanie do lekkiej atletyki
I gimnastyki, ale jui na terenie szko-

ły wprowadza się czynnik emocjonal-
ny przez urządzanie zawodów we-

Iwnątrc
—

czy międzyszkolnych. Po»

dobmy wpływ wywierają I wywierać

powltjay erg&fllzecje młodzieżtwe.

j Jcżelf natomiast będziemy obserwo

; wnl' młodzież, t tych lub !
ntiych

względów pozbawioną wpływu wy-

i chowawczeffo cr
1
'ołyf to zauwngymy

u niej poc
!
ąg do najbardziej prymi-

tywnych t»|p- M-towych: piflci noi-

nc
!
, koazykóv!<i czy siatkówki. Z te-

go dziecinnego „kopania", czy rzuca-

nia
^4 "--niowo wytwarza się po-

jęcie prawdziwej gry sportowej z jej
regułami i przepVnvi. Czasem taka

„samopas" ehodz&ca młodaiei oddaj»
się pływactwu lub wioślarstwu, oczy-

wiełcie w formie najbardziej prymi-
tywnej, traktując to jednak wyłączn-is
jako rozrywkę, tabawę, nie wiedząc
nic o konieczności zaprawy, o sty-

lach, a tymbardziej iye zastanawiając
itie nnd tym, że nie każdy osobnik,
ze ^\rz?lędu na swą budowę czy kon-

stytucję fizyczną, moie uprawiać ten

czy inny rodzaj sportu, nawet pojęte-

go Jako rozrywka, Nie neguję bynaj-
mniej, że z tych chłopców, „kopią-
cych" piłkę.na łące, czy jeżdżących
„pod .ramą" na ojcowskim rowerze,

niejednokrotnie wyrastają z czasem

prawdziwe asy sportowe. Nie jest to

jednak wcale reguła, a raczej tylko

sjicieęiliwe przypadki,

(DokotcMni* nattqpij
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0 czym mówiq ligowe tabelki
Trzeba grać regularnie

JESZCZE tylko Wid. i Craeovia ma-

M do ułatwienia porachunki ligo.
we; pozostała dwunastka może spokoj-
nie zapaść w sen zimowy. Wiadomo Jut,
ie czwórka, która epusacza I-sx< Ligę
to Wtdsew, Rymer, Garbarnia i Tar-

novia.

Dłaeiego właśnie te eatery ««spoly?
Postaramy się dać na to odpowiedź

przy pomóey tabel, które 14 właściwie

najlepstt statystykę Ligi.

ftbce boisk*

Gry. mistrzostwo ciągnę się na prze-

strseni ośmiu długich miesięcy, zrozu-

miałe wije, ie poszczególne zespoły
przechodzę wahania fermy, maj» swe

waloty i upadki. Należy jednak starać

sic, aby przeciętna fermy była zawsze

utrzymane, bo całkowita jej utrata prze-

kreśla zupełnie szanse.

Prsypatrimy się tabeli I-ej randy:

wygrywać w gościnie

iii 1

I RUNDA

własne boisko

1) Ruch

3) C raco via

») Legia
4) AKS

$) Wista

6) Polonia B.

7) Polania W-wa
» ZZK

9) Warta

10) Garbarnia

11) Rymer
13) ŁKS

13) T«rnoria

14) Widzew

C2
» (X,
1—

— 1

— 3
— 2

2 1
— 3

i 1

1s
3—

— 3
1 4
2 2

— 3

gier pkt. st. br.

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

21

21

16

15

14

14

13

12

12

11

11

io

8

4

Na górze znajduje się znów Cracovia

i Wisła. Tarnovia znów zajmuje trzecią
lokatę, a dalej, kończąc na Widzewie,
idę kolejno kluby z różnicę jednego
punktu. Zjawisko to oznacza, ie wszy-

scy ligowcy wykorzystali w maksymalny

sposób atut własnego terenu. Czy jed-
nak atut ten jest decydujęcym czynni-
kiem w rozgrywkach?

Nie, a najlepszym tego dowodem jest
ostatnia tabelka, wykazująca klasyfika-
cję gier na obcych boiskach;

NA „OBCZYŹNIE"

Ruch, który pięknie wystartował, podi
koniec 1-ej kolejki aacsęł praegrywać,
tracić praewagę, jak« miał nad Craeo-

•i|. Na półmetku oba seepoły miały
już równę ilość punktów. I

W dole tabeli znajdowały się Garbar-

nia, Rymer, ŁKS, Tarnovia i Widzew,'
a więc za wyjątkiem ŁKS-u te wssystkie 1

acapoły, które w rezultacie opuściły 1

Ligę. |

Jaki więc wniosek?

Nie wolno lekceważyć żadnego spot-
kania i należy wsaelkimi siłami dążyć
do równości przeciętnej formy. Odstanie

w tyle na półmetka jest powainyin za-

grożeniem. Najlepsaym tego dowodem

jest zresztą druga nasza tabelka — II-ej
rundy:

II RUNDA

Gier

8

i

£
.8
S

£ Przegrane
13 7• 2 4

13 6 4 3

13 5 3 5

13 5 3 i

13 4 3 6

13 5 1 7

13 4 2 7

13 4 2 7

13 2 4 7

13 3 2 8
13 2 1 10

13 2 1 10
1'3 1 — 12

13 — 1 12

• bce boisko własne boi ko

i.8e 1U 1
«

"a

9

£
B»

P5
Nfc*& * BV

tu

N

£ gier pkt. st. br.

1) Wiała 52— 6— — 13 24 .48:13

2) Cracovia 211 52— 13 17 27:10

1) t arnevia 1— 6 6 — 13 14 28:19

4) ŁKS S14 31 1 13 14 28:26

S) ZZK 12S 42 1 13 14 23:22

6) AKS 223 4 2 13 14 26:27

7) Legia 312 31 3 13 14 22:25

8) Polonia W-wa 214 32 1 13 13 19:22

9) Waru 223 22 2 13 12 .27:27

10) Garbarnia 114 4— 3 13 11 20:30

11) Ruch Jl4 27"113 9 ' 25:26

12) Polonia B. 1i4 21 3 13 9 24:31

1S) Widzew — 14 32 313 9 15:42
14) Rymer —

— 6 32 2 13 8 14:26

1) Cracovia

2) Wisła

3) Ruch

4) AKS

5) Warta

6) Legia
7) ŁKS

8) Polonia W-wa

9) ZZK

10) Polonia B.

11) Rymer
12) Garbarnia

13) Tamo via .

14) Widzew

Tutaj na pierwszych dwu miejscach
znajduję się znów dwa kluby krakowskie,
a trzecie zajmuje Ruch, a więc utrzy-
mana jest kolejność ostatecznej tabeli

rozgrywek.

Dalej widzimy reszlę towarzystwa

ligowego w nieco innej kolcjności riż

w tabeli (uderza ivytoka lokata Warty,
która dzięki temu zdołała utrzymać się
w Lidze), a na szarym końcu widzimy...
czwórkę „nowoupieczonych" drogoli-
gowców!

Okazuje się więc, że gry na obcych
boiskach są najlepszym termometrem

ligowym i bez sukcesów, przynajmniej

Puktów

16

16

13

13

11

11

10

10

8

a

5

5

2

1

st. br.

21:14

28:19

32:24

23:29

24:31

25:33

26:33

14:26

21:29

20:33

19:12

14:31

9:37

10:64

Losy puchniu Kałuży
decydować iię będq na Śluskn

W NIEDZIELĘ rozegrany zosta-

nie w Katowicach ostatni te-

goroczny mecz . o puchar Kałuży
Śląsk —

. Łódź.

Tabela przedstawia się w tej chwi-

li następująco:
. gier pkt. st br1 .

1) Kraków 88 28:18

2) Śląsk 7 8 21:18

3) Warszawa 8 S 18:16

4) Poznań 8 8 21:85

5) Łódź 7 5 10:30

SKŁAD SLĄSKA
NA MECZ Z ŁODZIĄ

KATOWICE. — Na decydujący,' o zdoby-
ciu w raku bielącym

'

pucharu Im. ł . p

Józefa Kałuży, mecz Śląsk - tódt kpi,
Zw. SI OZPN powołał do reprezentacji
następujących piłkarzy: z Kop. Dębiaft-
sko — Budnego; ze „Śląska" (Świętochło-
wice) — Sztolą; z AKS (Chorzów) — Dur.

nioka, wieczorka, Gojdzika, Barańskiego i

Kuliga; z „Ruchu" — Cieślika I Sujicry-
ka; z „Naprzodu" — Stawowego; z Huty
Pokój (Nowy Bytom) — Szombsrą, z Po-

lonii (Piekary) — Siwego; z „Naprzodu"
(Llplny) — Dudę ł z „Rymera" — Pytlika.

' częściowych, na wyjazdach nie ma

I mowy o wspanialej, czy średniej nawet

I karierze ligowej.
Bylibyśmy bardzo radii, gtljby nca-

j leni ligowcy i ci, którzy weszli do Ligi,
' wzięli sobie do serca te uwagi i cyfry.
Jeśli kluby i gracze nie zmarnuję zimo-

wej przerwy, lecz wykorzystają ją na

gimnastykę i zaprawę, to walki w 1949

| roku będg niesłychanie ciekawe i jesz-
cze bardziej wyrównane'niż teraz. A o to

I właśnie chodzi, bo im ciekawsze spotka-
nia, im większa niewiadoma, tym więk-
sze zainteresowanie i lepsza fornia.

i (gw)

Polskie Kolegium Sędziów <;c!ają<

sobie-wagę z niedzielnego spotkania
dokonało ze specjalną pieczołowito*

Scią. wyboru sędziów.

Głównym arb." trem będzie Inż. Brzu

chowski, któremu przy liniach bocz-

nych asystować będą Boski s War-

szawy i Grabica ze Śląska.
Mecz Śląsk — Łódź prowadzi Bu-

kowski z Radomia w asyście Olew-

skiego 1 Motyły 1 Krakowa.

Mec* ftląsk -- Łódź' ma decydują-
ce znaczenie nie tylko dla śląska,
ale i Krakowa,

Kraków utrzyma się na pierwszym
miejscu w wypadku porażki Śląska
lub remisu, ślązacy wyjdą na czoło

tylko w wypadku zwycięstwa; Nale-

ży się więc spodziewać, że mecz ka-

towicki będzie najeżał do ciekawych,
bo wysoka stawka doda zapewne a-

nimuszu obu. walczącym Stronom.

Rezultatu nie należy z góry prze-

sądzać. Kapitan -fil. OZPN zestawił

jut skład, naszym zdaniem dość eks-

perymentalny, oparty zresztą na

szkielecie AKS-u . Żaden z zespołów
śląskich nie moie pochwalić się wy-

bitną formą, a tym samym i słynna
z początku sezonu indywidualności 1

obniżyły swe loty. Mimo więc takich

nazwisk jak: Cieślik, Gajdzik, Dur-

niok, Wieczorek, Pytlik czy Barań-

ski, skłonni jesteśmy głosować za

remisem, a nawet ewentualnym zwy

clęstwem Łodzi.

Łodzianie (jak to widzieliśmy na

przykładzie ŁKS-u i Widzewa) są w

dobrej formie i niewątpliwie dołożą
wszelkich starań, aby efektownie zar

mknąć sezon i dowieść, że nie są

najgorszym okręgiem spośród dopu-
szczonych do gier pucharowych.

Największą jednak radość wywo*

łałby sukces Łodzi w Krakowie, któ-

ry jednego dnia święciłby zdobycie
przez swych piłkarzy tytułów mi-

strza i wicemistrza Polski oraz pu-

charu im. Kałuży, a więc futbolisty
podwawelskiego, który stał się 8ym«
bólem polskiej piłki nożnej. (gva)

ramy urnę
Przeglądu Sportowego"

Raiujęea się przed padkiem Tarnovia

zdobyła w II-ej kolejee ai 14 punktów,
plasujęe się dzięki lopszema stosunko-

wi bramek na III-im miejscu! Wyczyn
nielada, niestety bea rezultatu. Finisz

ciBćtąpił «byt późno.
Widzew , i Rymer nie dały się r.ae-

pchnijć" ae twych ostatnich lokat, a Gar

liarnia, aczkolwiek podobnie jak w I-ej
rondle zdobyła 11 punktów, przekonała

- sic, że dorobek ten byt za nikły.

W górze tabeli Ruęh, który do końca

sezonu nie odzyskał wiosennej formy,
utracił przodujęee miejsce, a na czoło

wysunęła ię wspaniale finiszująca Wisła,

T A ? IELKI konkurs-plebiscyt „Prze-
V V glądu Sportowego", który wy-

łoni głosami naszych Czytelników
10-ciu najlepszych sportqwcow pol-
skich, a wśród nich, chorążego poj-
skiego sportu w r. 1948 — dob'ega
końca. Skrzynka, w której składane

«ą koperly z kuponami pęcznieje z

dn ;
a na dzień i oczywiście nie iesteś-

my w stanie nadążyć z obliczaniem

punktów, co jest żmudne, uciążliwe
i zabiera wiele czasu.

Z

Krakowianie dokonali nielada sztuki w

II-ej kolejce. Na 13 gier zremisowali 2, j
wygrali 11, a nie przegrali żadnej! J

Nic dziwnego, że taki finisz musiał 1 .,«.»,
_

w7--i 1 1-i- • ' 'V(h fragmentów wyn kar Z frag-
dae owoce. Wislacy nadrobili różnicę 7 ' "

punktów, jaka dzieliła ich od lidera i; lTM

lepszym stosunkiem bramek wydostał

D SŁALIŚMY jednak przejrzeć
dslszych ok. 1000 kuponów Cóż

'ię ną ccoło.

o A terać praypatrany się grom na wła

unych i obcych boiskach. Mówi się _
ł

»0 je« fakt — te więcej ssana zwycię-
stwa dr,.)e własny teren I własna publicz
nośr Spójrzmy najpUrw na tabelkę:

U SIEBIE

i
i

*

f
Gier

• X £ Puktów sL br

1J Wisła 13 11 2 22 58:15
2 Crr.covia 13 10 2 1 22 40:12
3l Tatimvia 13 » 2 2 20 33:11

4) Legia 13 9 1 3 19 30:13

5) ZZK 13 7 4 2 18 27:20
6.1 Huch 13 7 3 1 17 39:16

7) Garbarnia 13 7 3 3 17 24:21

8) AKS 13 8 — s 16 27:20

9) Polonia W. 13 1 2 4 16 31:23

101 Polonia B. 13 « 3 4 13 28:22

11) Rymer 13 6 .2 s 14 26:22

121 ŁKS 13 6 2 5 14 34:31

U) Warta 13 S 3 S 13 27:25

14) Widzew 13 5 2 6 12 21:35

Kstatnik piłkarza stolicy
Drugi mecz o moralny tytuł mistrza

ki. C między drużynami Płomienia (Bło-
nie) I rezerwą Skry, zakończył się zwy-

cisslwem zespołu warszawskiego 2:1.

Bramki.zdobyli Nowakowski i Witczak dla

Skry, oraz Jankowski dla Płomienia. O zdo

byciu tytułu decydować więc będzie trze-

ci mecz na neutralnym boisku w Prusz-

kowie. Spotkania to rozegrane zostanie w

najbliższą niedzielę o godz. 12 .

Na ostatni mecz o mistrzostwo kl. A

w Piasecznic (Ruch — Jedność), Kolegium
icdziów wyznaczyło trzech sędziów: głów-
ny

— Wargocki, na linii — Chełmiński i

Hofman.

y» Plenarna zebranie Kolegium Sędziów
WCZPN odbędzie się w sobotę (4 bm.) w

lokalu PZPN o godz. 17 . Poriądek dzlan-

ny przewiduje wręcięnle odznak zasłu-

tonym sędziom i sprawy organizacyjne.
Brak jest punkty 9 wyborze władz, gdy*
do tej pory funkcje - sprawuje komisarz

PZPN — prok. Krukowski.

Mecz Polpnla — Jednolć, wygrany

przez Polonię Z:0, ma byt zweryfikowany,
jako w. o. «la 3edn*4ei, ponfawat maci

rozpoczął się w 22 min. opóźnieniem, spo-

wodowanym brakiem piłki, której gospo-

darza nie dostarczyli na czas.

Tabelka finałowych rozgrywek o m<

stfzosłwe juniorów przedstawia się obec-

nie następująco: 1. Samorządowiec p 7:1

it. br. 14:3; Z. Gwardia 4:1 i S-.2; I. Skra !

4:9 i 7:10; 4.'Legia I 3:7 i S:1*. |

Jj. Ppłk Minecki i kpt. Neuding mają w ;

najbliższych dniach zrzec «ię funkcji spra-

wowanych w WKS legia, by przenieść się
do stołecznej Gwardii. j

Obiecujący zawodnik Polonlł — Wil

czyńskl, pełniący obecnie służbę wojsko-
wa w Ostródzie, otrzymał zwolnienie z Po-

lonii I zgłosił swój akces de warszaw-

skiej legli.
1 Wydział Gier I Dyscypliny WOZPN

ukarał «-miesięczną dyskwalifikacją - 3 .

Brzozowskiego (Polonia), Kozubka (Jed-
ność), leszczyńskiego (Energia), 12-tomle-'

_
.- j 1x1 X Hala.Iar.nn

sta n'rzego jeszcze n'e dnwodzą i nie

można na fch poditawie twierdzić,
że sprawa w tym lub innym swym

uk'ztałtowan:u już fest przesądzona.

Sygnalizujemy jednak, ii na razie

sytuacja jest bez większych zmian w

stosunku do tego cośmy pisali w nu-

merach poprzednich. To znaczy, ie

czołowa dwójka: Antkiewicz i Ło-

mowski prowadzi nadal bardzo zde-

cydowanie, przy czym Antkiewicz

jest przed Łomowsk
:
m Następna trój-

ka to: Adamczyk, Wajsówna i Szymu
ra, do których jednak zbliża się sze-

reg innych nazwiak.

TROCHĘ c'erpl:wo«ci! Jut niedłu-

go wszyscy będziemy wiedzieli

kogośmy wybrali, komu wyznaczyliś-
my czołowe miejsca w naszym spor-

cie Wszyscy, którzy brali udział w

naszym plebiscycie i jui na pewno s

niecierpliwością oczekują ostatecz-

nych wyników.

A przeciei plebiscyt jeszcze trwa,
choć są to jego ostatnie godziny.

Dslś, w myśl naszych zapowiedzi,
umieszczamy ostatni kupon konknr

sowy. Kto jeszcze swego głosu nic

odda* —

ma ostatnią szansę. Kupo-
ny będziemy przyjmować do 4 grad
nia.

Nie znaczy to, ie 4 jrudnia zamy

kemy definitywnie konkursową
skrzynkę Nasi Czytelnicy z prowin-
cji, a jest Ich zastęp bardzo doiy,
znacznie ziesztą większy, nii ma-

my ich ta, na miejsca, « Warsza-

wie, mają wysyłać kupony do i

grudnia włącznie. Innymi słowy ku-

pon do nas przyjdzie pocztą jai po

4 grudnia, niemniej jednak s a-

sadalczym warunkiem lest,
by. z miejsca nadania Hatn wysła-
fly był najpóźniej 4 grudnia — i w

tym wypadku decydować będzie da

ta stempla pocztowego.

KAZUJE s!ę, ie konkurs . ple-
biscyt „Przeglądu Sportowego"

zatoczył kręgi i zdobył popularność

' Niewątpliwie interesujący jest fakt

jak na przykład głosują nasi przyja-
ciele Czechosłowaey, Pozwolimy so-

bie tu przytoczyć w całości treść ku-

ponu konkursowego,, przysłanego nam

m. in przez p. Mirosława Stehlika z

Jablonca nad Nissą (CSR) Chcemy w

tym miejscu podkreślić, że autor tego

kuponu znakomicie jest, jak widać, za

rientowany w naszym sporcie, a głos
jego złoiiny w naszej urnie dowodzi

pełnego ob aktyw
:

zmu i jest szczegól-
nie interesujący,-jako głos cudzoziem

ca Oto kupon p. Stehlika:

1) Antk'ewicz, 2) Łomowskl, 3)
W ' "•>« 4) Wrzes'ńskf, 5) Adam

czyk, 6) Nawrocki, T) Szymura, 8)
Verey, 9) Chychła, 10) Dąbrowski.

•
" LOS jest o tyle charakterysty-

. w czny, ii świadczy o oddźwięku,

' jak' nasz sport ma zagranicą i jaką
| p Jhzczególn: jego czołowi przedstawi-
I c'.eit cieszą się opinią u cudzpziem-
jttw, którzy, rzecz profta, mogą się

zdobyć na pełny obiektywizm.
| Ńiestety obiawami takiego obiekty-
wizmu nie zawsze spotykamy • »'?

wśród naszych krajowych Czytelpi-
ków, składających swe głosy. Z tym

większym przeto uznaniem podkreśla-
my m. in głosy k jkunąstu kuponów

'

przysłanych zbiorowo od nąazych Czy
tęlników z Zakopanego, którzy m

:
mo

' niewątpliwie szczególnych sympatii
dla narciarzy (czemu się nie moina

dziwić), zdobyli się jednąk wszyscy

na pełny obiektywizm i bynajmniej
nie wysuwali wyłącznie narciarzy ną

czołowe miejsca, ograniczając się ie-

; dynie do słusznego akcentowania ich

wkładu w ogólny dorobek naszego

sportu Brawo! To się nazywa rze-

telne, sportowe podejście do tematn,

który staramy się ustawicznie w tym
| właśnie sensie podkreślić na naszych
łnmsch. -

.

j Głosy ę Zakopanego,, głosy rzetel-

ne, przemyślane i sprawiedliwe pow

tarzają się ostatnio corąz częściej. I

one to właśnie kształtują decydująco
przebieg głosowania, co zapowiada,
ie ostateczny wynik, który ustali li-

stę 10-ciu najlepszych sportowców
polskich w r. 1948 będzie sprawiedli-
wym odbiciem najlepszych, najbar-
da'ej wartościowych i cennych osią-
gnięć polskich sportowców w r. 1948

r— jako sportowców i jako pełnowar-
' tośęjowych obywateli naszego społe-
czeństwa.

Ostateczni na boisku Garbarni
rozstrzygnę się losy mistrzostwa

sieczną - Zgudkę "(Jednolć), 3 -mIeslęczną nic tylko u nas, w kraju Otrzymali
- Kisiela (Marymont) I Ityeklego (Me-, w 0itałnłch dniach kilka kupo

(SlS nów, przysłanych n«n z zagranicr

WE wtorek rano ustalili delegaci
zarządów Cracovii i Wisły na

wspólnej konferencji pod przew. pre-

zesa KOSPN, Filipkiewicza, że tere-

nem rozstrzygającego meczu będzie
neutralny stadion Garbarni. Przed-

stawiciele klubów w osobach: prez,

dra Orzelakiego, prez. Paudyna i

Voigta oraz dyr. Zura i Dziubapow-
sklego wyrazili radość, że nie valko-

very i Inne „regulaminowe interpre-
tacje", ale właśnie „walka wręcz"
rozstrzygnie o najbardziej zaszczytu

nym tytule.

Mecz Cracovia — Wisła nie bę-
dzie reklamowany afiszami. Bo i po-

co? Nie ma w Krakowie stadionu,
który by mógł pomieścić wszystkich
chętnych widzów. W kilka godzin
po ustaleniu „miejsca walki" napły-
nęły do Krakowa poważne zamówie-

nia na bilety z bliskiej i dalszej pro-

wincji od Szczakowej począwszy a

na Rzeszowie skończywszy, a gdzie
umieścić przeszło 20-tyslęczną rze-

szę krakowskich zwolenników piłki
nożnej ?

WŚRÓD AKTORÓW SPOTKANIA

Do 3-ciej w tym roku „świętej
wojny" przygotowują . się „wrogie
obo^y" z całą starannością. Mimo

bolesnych kontuzyj, odniesionych w

Rybniku, część jedenastki Wiały (z
uwagi na zajęcia zawodowe) treno-

wała we wtorek przed południem.
Reszta (za wyjątkiem Gracza, któ-

remu lekarz nakazał pauzowanie do

czwartku) odbywała po południu
swg powinność pod okiem Kuchyn-
ki. W tym samym czasie na pobli-
skim stadionie Cracovil ćwiczono *

rówpym zapałem i starannością. Tu

szeregi były mniej liczne, gdyż po-

za usprawiedliwioną nieobecnością
Jabłońskiego i Rybickiego brąk by-
ło obu „Myślenięząn" (Rożankow-
scy). Nieobecność (ł-go: Gienka)
3tała się przedmiotem troskj całego
zespołu, a specjalnie kapitana dru-

żyny E, Jąbłońskego,
— Chcieliśmy — mówi —

w tak

ważnym spotkaniu wzmocnić ofen-

sywę rutynowanym i bojowym na-

pastnikiem. Cóż z tego jednak, kie-

dy z Gienkiem trudno poradzić —

nie trenuje. Wydaje się więc, ie zo-

staniemy w tym zestawieniu, 00

przeciw Garbami.

Nastrój w obu obozach jest po-

ważny. Poraź pierwsjty chyba tak

na ogół skorzy do chełpliwości pił-
karze nie „odgryzają się"; „my im

pokażemy".. Wypowiedzi co do ew.

wyniku są skromne powściągliwe 1

nacechowane dużą dozą ostrożności.

Mówi się raczej o konieczności „do-
grywki" w wypadku braku rpz*tr«y-

gnięcia. Zarówno Wiślacy jak i ich

rywal doceniają wagę spotkania i...

przeciwnika. I jedna i druga stroną

cieszy się, ie o tym „kto lepszy"
zadecyduje bezpośrednie staręlę.

Czarny łącznik Wiały jeszege pwsed
meczem w Rybniku wyraził się, lż

jego najgorętszym marzeniem Jest...

decydujący mecz z... „pasiakami"
(od koszulek Cracoyii w pasy). Przep
ciwny obóz nazywa znów Wisłę
„gwiazdorami" (od b!ałej gwiazdy
na czerwonym polu).

CO MÓWIĄ JfIBICE-f

16 chwilowym zaniemdwjBnlu z

radości jednak w Kraka wła"

rzucono się najpierw do statystyki.
A więc: Wisła już grała raz finał

na neutralnym terenie (z Pogonią
w 1924 r. w Warszawie). 1 przegra-

ła — cieszą się zwolennicy Cracovii.
— A więc teraz kolei na wygra-

ną
— odpowiadają sympatycy Wisły.

A jak było dotąd — ilekroć grano

na Garbarni? To nieważne... bo oto

Grac* zapewnia, że gdyby tak mecz

ten (oczywiście za zgodą nim klu-

bów) zrobić ną stadionie Wiały —

to wówczas w nocy przed meczem

zwolennicy Cracoyii porobili by na

stadionie „rowy pr^eciwlotniaq- . ", by-
le tylko nie da<5 handicapy „wro-

gowi".

I naoęiwrót całe szczęście że ma-

my więc Garbarnię — dodaje popu-

larny internacjonał — jaka szkoda,
że nie sdoiała ona utrzymać się w

I lidze!

Kto ma lepsze szanse ? W grudniu
wygrywała dotąd Wisła — ale znów

Wiała grate ostątpio gorzej, a Cra-

eovla w Ub, niedzielę wzniosła się
ną wyżyny. Miejmy • nadzieję, że w

niedzielę obie. drużyny zagrają tak

jako powinien grać mistrz i wice-

mifitpz ligi —

a szanse
— stwierdzi-

my, że są idealnie równe.

Inne „grono kibiców" jest zdania,
ta strona, która rano przegra na

boisku „odbije to sobie" wieczorem

ną,.. ringu (choć rym do „boiska"
jest inny). Zapowiedziane bowiem

ną sobotę zawody bokserskie Craco-

y|ą — Wisła przełożono na niedzie-

li, Obie ósemki wystąpią w swych
najsilniejąąych składach, boć przę-

dę* stawką jest tu mów tytuł mo«'

ralnago mistrza.
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10-ciu najlepszych narciarzy
Próba klasyfikacji za sezon 1947-48

SZEREGU gałęziach sportu publikowane sa na lamach prasy tak

zwane listy 10-cin najlepszych zawodników. — Publikacje tych Ust

mają niewątpliwie dużą wartość, gdyi bilansują całokształt wyników, pracy

i postępu zawodnika za cały sesoe i aą dla niego ważnym czynnikiem
w jego sportowej pracy nad sobą. — Dlatego właśnie zdecydowałem się
podjąć próbę ustalenia listy ' 10-ciu najlepszych narciarzy w ubiegłym se-

aonie. Z góry muszę śię zastrzec, ie przy zestawianiu list narciarskich w

poszczególnych konkurencjach napotyka sśę na znacznie większe trudności,
jki w innych dyacypUnacłi sportu. Do trudności zasadniczych zaliczę przede
wszystkim: niemożność bezpośrednich porównań czasów czy dłngości osią-
gniętych na różnych trasach ery skoczniach, stosunkowo bardzo małą licz-

bę zawodów większego formatu, o charakterze ogólnopolskim, a wreszcie

bardzo nierówną iormę zawodników zwłaszcza plasujących się na dalszych
miejscach.

Wyżej wymienione i szereg innych I

trudności sprawiają, że ustsl^nie listy sce na M ; strzostwach Polski w Kar-

10 ciu najlepszych narciarzy jest rzc* paczu.

erą trudniejszą, niżby się to na pierw
szy rzut oka wydawało. ,

SK0KI OTWARTE

Układając l
:

sty 10-ciu najlepszych
1 D St. Marusarz, SNPTT Zako-

brałem pod uwagę te kryteria, które. P ane
-

wydawały m: się najbardziej właśc
:
we 2) J. Krzeptowski, SNPTT Za-

i obiektywne d'a oceny wyników.
Sprowadzam je do uwzględniania nie

teore*7cznych mnżliv/ości i teoretycz-

nej klasy, lecz konkretnie osiągnię-
tych wyników w ub

:

efłym sezonie

przez danego zawodnika.

Wyniki te oceniam naturalnie z per

spektywy kategorii i formatu poszczę

gólnych zawodów, na jakich zostały
osiągn'ęte z uwz°"lędnien

-

'em równości

formy zawodnika w ciągu całego se-

kopane.

3) Jan Kula, SNPTT Zakopane.

4) L. Tajner, Watra Cieszyn.
5) Jan Gąsienica Ciaptak, SNPTT

"Zakopane.

6) A. Wieczorek, Klub Narciarski

Szczyrk.

7) M. Gąsienica Samek, Wisła Za-

kopane.

8) J. Gąsienica Józkowy, HKN

zonu. W ten sposób podchodząc, sta- Nakopane.
ram się wyeliminować tak zwane mo-

menty subiektywne.
9) Ex aequo: T. Kozak, Wisła Za-

kopane, J. Schindler, Wisła Zal:opa-
Nies-tety w wielu konkurencjach da- ae, St. Karpiel, IIKN Zakopane, St.

fe się odczuwać brak w dostatecznej Dziedzic, HKN Zakopane.
U lei obiektywnego materiału. | Pionvsze m;ejSCe Marusarza jest

Nic też dziwnego, że klasyfikację bezapelacyjne wygrał on po2a
moją zwłaszcza odnoisie dalszych

^ _' nieszczęśliwym elimiEacyj-
xxi-

:

sc z perspektywy innych kryte-i nym konkut.scm skoków, który ko-

riów możnaby nawet kwestionować, j s-to;vał dobre miejsca na olim-

Na to jednak nie ma rady. | ?iad':ie, wszystkie konkursy w kra-

Klasyfi-kując więc zawodników z per . wykazując mimo dalekiego miej-
spekitywy wyżej wymienionych kry-; „ca w st Mor:tz> że jest nie tylko
teriów listy dziesięciu najlepszych nar j bezkonkurencyjnym skoczkiem pol-

:kim, a
1
.a wciąż cżłowym skoczkiem

I KOMBINACJA KLASYCZNA

1) J. Krzeptowski, SNPTT Zako-

pane.

2) S. Dziedzic, HKN Zakopane.
3) T. Kwapień, Wisła Zakopane.
4) M. Wojna-Orlewicz, Wisła Za-

kopane.
5) St. Bukowski, Wisła Zakopane.
6) L. Tajner, SN Watra Cieszyn.
T) A. Wieczorek, Klub Narciarski

Szczyrk.
8) T. Kaczmarczyk, A.ZS Kraków.

9) Wł. Roj, Wisła Zakopane.
10) K. Hoły, Wisła Zakopane.
Krzeptowski zdobył nie tylko naj-

zaszczytniejszy tytuł Mistrza Polski

w kombinacji klasycznej w Karpa-
czu ale był również pierwszym w

Pucharze Tatr. Dziedzic pokonał go

na olimpiadzie staczając z nim przez

cały sezon zacięte i emocjonujące
pojedynki.

Kwapień pokonał wprawdzie Dzie-

dzica w Mistrzostwie Polski i Pu-

charze Tatr — ale był od niego gor-

szy na olimpiadzie, w Spindlero-
wym Młynie i w Memoriale Bronisła-

wa Czecha. Pvywalizacja Krzeptow-
ski, Dziedzic i Kwapień o prymat w

kombinacji klasycznej to jedna z ra-

dosniejszych kart ub. sezonu .

Orlewicz startował tylko w Mi-

strzostwach Polski, gdzie zajął IV

miejsce, ale ponieważ pozostali kom-

binatorzy nie reprezentują ani wy-

bitniejszej klasy, ani budującej rów-

ności formy zdecydowałem go i tu-

taj sklasyfikować.
Bukowski jest niewątpliwie gor-

szym skoczkiem, ale za to lepszym
biegaczem od Tajnera. Jedyne icii

bezpośrednie spotkanie w Karpaczu
zakończyło się zwycięstwem Bukow-

skiego.
Do dużego sukcesu Wieczorka na-

leży pobicie Dziedzica i zajęcia trze-

ciego miejsca w Pucharze Tatr.

Z pozostałych najrówniejszę formę

ciarzy w sezonie 1947/48 r. przedsta-
wiają się następująco:

BIEG PŁASKI 18 KM

1) St. Dziedz c, HKN. Zaspane.
2) Tad. Kwapień, W

:

sV Zskopp.ne .

3) J. KrzeptoWsk
:

, SNPTT~Zsskopą-
ne.

4) St. Bukowski, Wisła Zakopane.
5) M. Wojna-Orlewicz; Wisła Zako-

pane.

J. Sitarz, Wisła Zakopane.
7) J. Zubek. SNPTT Zrkcpsne.
8) L. Tajner, Warta Cieszyn.
9) T. Skupień, SNPTT Zakopane.

10) T. Kaczmarczyk, AZS Kraków.

Pierwsze m
:

e;sce Dziedzica nie mo-

że podlr^ać żadnej dyskusji. Poza

przegrać-? z Krzeptowskim w Sp'ndle-
Towym M:ynie i zajęc'em TV-go miej-

w skali międzynarodowej.

Krzeptowski przegrał w sesonie

go KpJi, dvya.iazy, w. tym raz na,Mi-
strzostwach. PolsW, po'tonął TO jed-
nak trzy razy wykasując niewątpli-
wie' równiejszą form?.

-Tajner osiągnął największe sukce-

sy w Spindlerowym Młynie gdzie
dwukrotnie pobił Krreptowslrirgo; w

Mistrzostwach Foi-rki był VI.

Do najlepszych wyników Ciaptaka
należy zaliczyć IV m'ejsce w Mi-

strzostwach Polski i n miejsce w

memoriale śp. Bronisława Czecha.

Wieczorek może poszczycić się n

miejscem w Pucharze Tatr VII w

Mistrzostwach Polski no i... stoma

(100) metrami w Planicy.

Gąsienica Samek zawodni!:, który

straostwach Polski i VIII miefsee w PB-

chara* Tatr.

Radkiewicz był wprawdzie IV w HO-

straostwaeh Polski,, ale poza tym nie

moae . się poszesycić. żadnym mśzcsyt-
niejszym wynikiem.

Karpiel byl V w Mistrzostwie Polski,
w Pucharze Tatr uległ kontuzji, w Me-

moriale Bronisława Ceceha był VI

biegu zjazdowym, Viii- w slalomie.

Gąsienica Samek był VI w Mistrzo-

stwie Polski w Karpaczu, pen tym tek

w kraju jak w Szczyrbie bardziej zaslu

gujęcych na uwagę wyników nie orię

Stańco z Białej 2-gi s poza zakopiań-
ców zawodnik w pierwszej dziesiątce —

był Vm w Mistrzostwie Polski.

Wawrytko I wreszcie był X w Mistrzo

stwie Polski, V w biegu zjazdowym
i II w slalomie —

w zawodach o Me-

moriał Bronisława Czecha.

Na liście nie umieściłem ani Bachle-

dy, który zajęł dobre V miejsce (HI z

Polaków) w Pucharze Tatr, ale starto-

wał w całym sezonie tylko raz jeden
i Kozaka, który poza zajęciem VII miej-
sca w pucharze Tatr nie może się po-

szczycić żadnym lepszym wynikiem.
Na liście i to w pierwszej trójce mu-

siałby sie ponadto znaleźć Pawlica, nie-

stety „Ściana Czarownic" na Olimpia-
dzie unieszkodliwiła go na ealy secon.

Czwarty reprezentant Polski na Olim-

piadzie Schindler nie wykazał się żad- .

nymi lepszymi rezultatami.
Pączka, mistrz Armii te efektownym CuAczeSu m kotkach

Foto - Franckowiak

damy zdrowie setk *
m fvssecY

rzucamy
— Kto ma jechać?

pytanie.
— Panie: A. Bursche, J. Dąbrow-

ykazał Kaczmarczyk z AZS-u. zajmu-
3ka " B

- Łaniewska, trener PZŁ. Jan

sca w . Pucharze Tatr" w Zakopcnem
'

wygrał mistrzostwo Polak', zawody oj w przykładowy s?«ób umie pogo-

mcmoria. śp. Bronisława C-ecKa i był
^ ZiTT

najlepszym z Polaków na olimpiadzie.
Kwapień wygrał „osiemnastkę" w

„Pucharze Tr.ti", był drugim w Mi-

strzostwach Polski, i dru*'m z Pola-

nów na olimpiad 'e.

Krze. ' .'w-!»i był r.
-

»'«lepszym z Prl"

m Młynie, gdz e

DiicJz'ca i Kwapień
-

'»,
-je sukcesy B.i!;owskięgo t^

IV-yo mejfea na

III-go- m e;s:a w Pu-

ków v

po-ken
Na'

-

,

zajęci
stwach Pc!sk

ch?rr.e T,~tr.

dzie III na Mistrzostwach Polski ale

poza tym wykazywał bardzo nierów-

ał formę.

Gąsienica Józkowy z HKN-u to

jeden z na-jch v/'ckEzych talentów

mogący się pochwalić VI-miej3cem
ua Eli:'i-jach, V-miejscem w Pu-

charze Tatr. i VI-m:e;scem w me-

moriale śp. Bronisława Czecha.

Csterech ostatnich, to zawodnicy,
?. ktCvych dwaj pierwsi wykazali
lepszą fo; mę na początku, dwaj

jąc VIII miejsce w Mistrzostwach Polski

i VII miejsce w Pucharze Tatr.

Hoły był VII na mistrzostwach Polski
— Roj zdobył-Mistrzostwo Ofcrfg^ ."od

halańskiego i był VI w Pucharze 'itr,
ale dopiero TT I \v Mi -Irzost wach^PolskT.

KOMBINACJA ALFZJSEA PANÓW
Odnn.'iiie koiiivuroi'cji aipcj. -kich tak

kobiet jak i mężczyzn nie rozbijam ich

na slalom i bieg zjazdowy — gdyż nie

posiadamy w tych dyscyplinach rasowych
specjalistów. Mała ilość imprez i wy-

jątkowo nierówna forna większości za-

wodników stwarza bordr.o duże trudno-

ści przy klasyfikacji. Z tych to powo-

dów jako podstawę przyjmuję kombi-

nację alpejska jfko całość i z tej per-

spektywy klasyfikuję.
1. Ex aequo: J. Gąsienica Ciaptak,

SNPTT Zakopane.
J. Marusarz, HKN Zakopane.

3) J. Płonka, SNPTT Biała.

4) S. Dziedzic, HKN Zakopane.
5. St. Wawrytko n, SNPTT Zakopane.
6) J. Radzewicz, SNPTT Zakopane.
7) St. Karpiel, HKN Zakopane.
8) M. Gąsienicą Samek, TS Wisła Za-

kopane.
9) YT. Stańco, SNPTT Biała.

10) St. Wswrytko I, SNPTT Żako-

pane.

Klasyfikacja w kombinacji alpejskiej

OtW-z sztafętami startował o.italni-na końcu sezonu. Najlepszym
tylko w Mistrzostwach • Polski, gdz-'e " niclt wydaje się być w chwili obec-

był V-tr - zdecvdowalem się jednak ^j .Kozak nie mogący się jednak
go sklasyfikować. .pochwalić w tym sezome poza VI

S tarz wprawdzie przegrał z Zub- ^jscem w eUm ;
nacjach i VHI

k.em na Mstrzostwach Polslr, ale TM e 3Ecem w

Szczyrbie - żadnym
przez «!y sezon wykazał od niego ^pszym wynikiem.

Korneluk i ja — mówi p. Staniszew-

ski.

Z wymienionych nazwisk łatwo już
rjpspĄęssąge ^jpgmy do c^

nienia z czołowymi, naszymi łyżwia-
rzami, którzy za poparciem GUKF

W celach zdobycia przeszkolenia
udają się na treningi do Morawskiej
Ostrawy.

— Kiedy? — Indagujemy dalej.
— Sądzę, że definitywnie wyje-

dziemy w poniedziałek 6 grudnia, a

pozostaniemy w Morawskiej Ostra-

wie dó 21 grudnia. Lodowisko to —

mówi dalej p. Staniszewski —

gro-

madzi obecnie elitę łyżwiarstwa CSR,
od której mo|emy bardzo' wiele sko-

rzystać. Jaki jest cel wyjazdy? Aby
przedew szystkim w Polsce powsta-
ła kadra instruktorsko-pedagogiczna,
litóra po przeszkoleniu w Moraw-

Hsloiić wfók
unlor^w wda CSR
Na zebraniu komisji młodzieżowej Cze-

choskiwackiego ZPN poruszono bardzo ak-

tualną iprawę wieku juniorów. W nie-

których krajach granici) jeit lat 18-łcla

(w. Police), w innych 19-icle. Komisja mło-

dzieżowa zwraca tlę za pośrednictwem
Zarządu do FIFA, celem ostatecznego usta

lenia jednolitego wieku dla juniorów:
Wniosek jeit tym bardziej uzasadniony,

ta z roku na rok rozszerza ilq coraz-bar-

napotyka już od I-go miejsca na poważ- i dzie/ »ieć międzynarodowych spotkań Ju-

równiejszą iormę. . .

1
-

Do 10-go miejsca mógłby mieć pew

ne pretensje Berych z S. N. P. T. T.

Pierwszerrtwo dałem Kaczmarczyko-
wi, biorąc ped uwagę jego lepsze miej

Oprócz wyżej wymienionych do

10-go miejsca mogliby jeszcze pre-

tendować Hoły i Jan Kiamerus z

Wiały, Józef Świerk ze Szklarskiej
Poręby i Fross z SKN.

ne trudności. Ciaptak był w niej lep-
szym od Marusarza w Mistrzostwie Pol-

ski i w Pucharze Tatr. gorszym na Olim- rodzaju imprez,
piadzie i w Memoriale śp. Bronisława

Czecha. W rezultacie klasyfikuję ich

obu na I miejscu.
Płonka był III w Mistrzostwie Polski

i IX w pucharze Tatr. Dziedzic wypadł
bardzo dobrze w Pucharze Tatr, sajmu-
jęc między Polakami IV miejsce. Po-

nadto był HI w biejni zipzdowym, a VI

w slalomie o Memoriał śp. Bronisława

Czecha.

Wawrytko II wykazał stosunkowo ró-

wną formę, zajmując VII miejsce w Ml-

niorów, toteż Jetl rzeczą pożądaną, by
w sprawie tej nie byto odchyleń, w prze-

ciwnym wypadku zatraca się sens tego

sklej Ostrawie mogła być z kolei

skierowana do propagowania wśród

najszerszych mas pięknego sportu

łyżwiarskiego. Dlatego jadą ci, któ-

rzy już w łyżwiarstwie są zaawan-

sowani, którym jednak potrzebny
jest szlif, wygładzający zarówno ich

formę,.- jak i przede wszystkim ich

wiedzę. - Łyżwiarstwo kroczy dziś po

nowych torachj istnieją nowe meto-

dy, style, systemy itp. Wszystko to,
wobec niezbyt ożywionych u nas

niestety sezonów łyżwiarskich w la-!

tach ubiegłych nie dotarło do na-

szych kadr, lub dotarło teoretycznie.
— Jeśli mamy ruszyć nasze łyż-

wiarstwo — wtrąca pani Bursche —

trzeba pokazać, jak się jeździ na

łyżwach. Czy jest u nas wśród mło-

dzieży wielu takich, którzy znają
zasady jazdy na łyżwach? Czy jest
wielu takich, którzy widzieli łyż-
wiarza z prawdziwego zdarzenia,*na
którym mogliby się wzorować? Są-
dzę, że zwłaszcza, jeśli chodzi o mia-

sta prowincjonalne, napewno nie.

Nie ma dziś prawie zupełnie naryb-
ku łyżwiarskiego. Wychowamy go

jeśli dotrzemy z pokazami łyżwiar
skimi do wszystkich większych ośrod

ków, dotrzemy do licznych rzesz,

młodzieży. Pokazy te będziemy da-

wać grupowo zaraz po powrocie
^

z

Morawskiej Ostrawy. Pokazy te po-

łączymy z prelekcjami, nauką po-

glądową itd.

Ekspedycja łyżwiarzy do Moraw-

skiej Ostrawy, którzy mają już na

swym koncie nie jeden sukces, któ-

rym sztuka łyżwiarska nie jest obca,
lecz nieco z tych czy innych powo-

Słupsp Gwardia na czels
tabeli ^{karskiej okręgu Szczecin

Hosortli, iedm « jwjiawtfcfc MMK* mneoMM». ówiay iw foriesach

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
BOKSERSKIE TORUNIA

TORUR. — ZS ,.G-»ardia" w Toruniu or-

ganizuje w dniach 4 I 5 grudnia Indywi-
dualne mistrzoilwa bokserskie miasta. Do

turnieju zgłosiło się ponad 50 zawodni-

ków we wszystkich wagach, od papiero-
wej do cleżklej. O tytuł mistrzowski wal-

czyć będą m. In. znani bokserzy toruA-

scy: Ucau, Piwoftskl, Przybylski, Szulc,
Bunkowski, Stocki I Zmorzyńskl. W same]
ciężkiej' walczyć będzie S zawodników.

mtD MECZIM «'JM-NOCYJNYM
ZZK (IHOWROCłAW) — „MFAWAtt"

INOWROCŁAW. — Drużynowy wicemistrz

bokserski Pomorza. K5 ZZK (Inowrocław)
przygotowuje się Intemywnle do elimi-

nacyjnego meczu z „Patawaglem" o wej-
icte do ligi bokserskie). Na neutralnym
ringu w Poznaniu stanie w dniu 5 grud-
nia drużyna ZZK <r następującym skła-

dzie: Szulc, Glonlak, Mrozowski. Puszczy-
kowskl, BollAskl, Ceglarskl, Zaleski t Złe-

. IMskł,

Najciekawszym spotkaniem ostatniej nie-

dzieli rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo

klasy A był mecz pomiędzy Darzborem

Szczecinek a Baltykiefn w Koszalinie.

Darzbór w razie zwycięstwa zdobywał Je-

sienne mistrzostwo okręgu, ale na prze-

szkodzie temu stanęły ibytnia pewność
szczecineckich letników-1 niespodziewani*
dobra gra koszalińskich

1
kolejarzy. W

pierwszej połowie gospodarze prowa-

dzili 3:0, mając lekką przewagę nad

goSćmi. Darzbór rozegrał- sią dopiero
przed końcem maczu zdobywając 2 bram-

ki, co jednak nie wystarczyło nawet na

remis.

Darzbór Jest w tej ęhwili na S-im miej-
scu w tabeli, ale ma Jaszcze szanse na

jesienne mistrzostwo, gdy strzeli 1 bram-

kę PKS-owi, z którym ma 17 minutową
dogrywkę w dniu' grudnia. Pierwszy
mecz Darzbór — PKS w Szczecinku został

przerwany przy stanie- 2*4 z powodu za-

padających elemnołcl.

Bardzo dobrze w Jesienne/ rur.dzlo szsdł

Pionier. Pozbawiony swoich r .-prazenta-
cyjnych obrońców Kubickiego

!
?Vutzkl«-

wieza (złamana r.dga t; f ,- '':acjs)
oraz najlepszego napa- .tri' :hsgór-
skiego (operacja i; . raili

zespół łzciecMsklcti koif ni1

miejsce w tabeli przegrywaj ą tylko dv/j
spotkanie I remisując Jedno. Jednn z prze-

granych aieczów, a mianowicie z Gwardii

w Słupsku zestal unieważniony (') r. po-

wodu udziału nieuprawnionych zawodni-

ków Sosnowskiego i Tomczaka. Powtórzę-
nie meczu ma odbyć slą na wlosnq.

Ostatniej niedzieli Pionier wygrał szczę-
iliwia z dobrze grającą Odrą 2:1 (0:1).
Odra była zespołem lepszym, ale nie

miała szczęścia w strzałach.

W Szczecinie rozegrany jeszcze zosta!

mecz pomiędzy PKS-em a Błękitnymi ze

Stargardu. Wygrali gospodarze 2:0 (0:0)
plasując się na 4-tym miejscu w tabeli.

Mecz AZS — Błękitni w Stargardzie nie

odbył się> gdyż akademicy nie pojechali,
tłumacząc się brakiem zawiadomienia ze

strony gospodarzy. Mecz > zostanie roze-

grany prawdopodobnie w dniu S grud-
nie.

Tabela po ostatnich rozgrywkach przed-
stawia slą następująco

1) Gwardia, Stupsk
gier pkt. bram.

1) Gwardia, Stupsk 7 .11 21:8

2) Pionier, Szczecin 7 11 14:8

3) Darzbór, Szczecinek t 10. 31:14

4) PKS, Szczecin 8 10 18:14

5) AZS, Szczecin 8 8 , 20:17

i) Unia, Białogard i 12:13

7) Bąłtyk, Koszalin <
. •'•'•i 14:17

8) Odra,, Szczecin •y / <:25
?) Blfkltnl. Stargard 8-3 4:27

W tabeli liwzg ądniony jast wynik 2:2

ntedokoAczenógo meczu Darzbór — PKS,
którego docKywłće została wyznaczona na

dzień S grudnfa.

dów (a choćby braku u nas sztucz-

nego lodowiska) zaniedbana, wyda-
je się słuszna i celowa. I że właśnie

jadą ci, a nie inni. Jadą ci, którzy
będą jak wspomnieliśmy, stanowić

kadrę instruktorską i na której bę-
dzie i powinien bazować przyszły-' i

sądzimy, że już niedaleki, rozwój
łyżwiarstwa w Polsce, tak dotych-
czas zaniedbanego pięknego sportu.

Wciągajcie doń jak najwięcej < mło-

dzieży, która garnie się do«.łyżew; i

lodu. Wciągajcie masowo. I, aby tak

było naprawdę, trzeba pomyśleć-o
przygotowaniu odpowiedniej ilości

ślizgawek, kiedy chwyci mróz. Czy
się o tym myśli. A jeśli myśli — to

czy istotnie zrobi w tym- kierunku

więcej niż w roku ubiegłym? Same

kadry i instruktorzy to jeszcze nie

wszystko. Co jest ze sprzętem?

Czy sprzęt łyżwiarski jest dostęp-
ny dla młodzieży, dla młodzieży za6

robotniczej przede wszystkim?
Pytanie to rzucamy nie gwoli wy-

najdywania „dziury w całym", lecz

by zasygnalizowały iż w obliczu

uścisków pierwszych mrozów, dzie-

ciarnia i młodzież tłumnie skieruje
swe kroki na ślizgawki. Czy będzie
ich dość? Czy się je przygotowuje?
Czy idea popularyzowania łyżwiar-
stwa, będzie w tym roku krzewiona

tak, jak na to zasługuje? (sg)

Zakłopotany, Warszawa. — Przy najlep-
szej chąci nie możemy zajmować stą po-
lecaniem pensjonatów. Proszę zwrócić się
do Orfsisu.

Siaty Czytelnik, Warszawa — Pozwoli

Pan, że będziemy mieli inne zdanie. 3eill

się reflektuje na zamieszczanie listów, to

należy je podpisać pełnym nazwiskiem.

W przeciwnym wypadku wędrują do ko-

szą.

M. Oras. — Postarcny się jakó4 Panu

pomóc. Prosimy o podanie dokładnego
adresu.

A. Z . Poznań. — Nie ma Pan stusznoicl.

Pisaliśmy bardzo wiele, nawet więcej; niż

pozostawało to w stosunku do "zaintere-

sowań naszych Czytelników, nie- mówiąc
już o poziomie i powszechności tej' gałę-
zi sportu w Polsce.
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