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Warszawa, 13 grvdnla 1948 r.

Rozpoczęły się eliminacje do Ligi
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Rok IV

EZY U BRAM STOLICY

Warta oddaje punkty Gedanii
POZNAN, 12.12. (Tel. wL) — Gedanła — Warta 10 i & Pierwszy

mscz o wejście do Ligi bokserskiej pomiędzy Gedanią i Waitą wy-

wołał w Poznaniu dość dnie zainteresowanie, gromadząc pwtad
3.000 widzów. Ci, którzy przyszli nie żałowali, bowiem poezczegói-
ne walki stały na dobrym poziomie. Zwcięstwo odniosła dnokyaa
Gdańska zasłużenie, będąc zespołem lepszym przede wszystkim ptć

wzglądem kondycji. U wszystkich prawie warciarzy dało się mv»

żyć brak końcówkL Jedynie Franek, Szymański i Liedtke byli wy-

jątkami. Gdańszczanie dysponowali więksrą siłą ciosów. Jnż przed
meczem Gadania prowadziła 2:0, gdyż Warta nie wystawiła zawod-

nika do wagi ciężkiej.
W muszej Liedtke (W) po trzech ran

dach wyraźnej przewagi wygrał na pun

kty i Soczewińskim (C). Od samego

początku Liedtke lewymi prostymi i

sierpami oponował sytuację, dopuszcza-
jąc ambitnego przeciwnika rzadko do

głosu. W koguciej w najsłabszej walce

dnia Jędraszak (W) uległ na pkt. Klei-

nowi (G). Przez pierwsze dwa starcia

poznańczyk dzielnie stawiał czoło nie-

czysto walczącemu Kleinowi. Jednak

brak kondycji pozwala ran i hu dem

pntotrwać trzecio «tarcie, które zakoń-

czyło aię wysoką wygraną Kleina. W

piórkowej Szymański (W) pokonał na

punkty Antkowiaka. Dokąd poznańezyk
kontrował, względnie atakował lewymi
prostymi wyraźnie górował, • chwilą je
dnak, kiedy wdawał się w hi {etykę od

bierał celne ciosy na szczękę.
W lekkiej w walce Kndłacik (G) i

Ratajczak przyznano zwycięstwo Kudła

dkowi. Wynik ten, naszym zdaniem,
Jest mpełnie słuszny, gdyż gdańszcza-
nin, lep»zy kondycyjnie, trafiał w 3 r.

celnie 1 esysto. Walka przeprowadzona
została w bardxo iywym tempie. Lepmą
końcówkę miał gdańszczanin.

W półśredniej Musiał (G) wypunkto
wał Szkudłarka. Poznańozyk walczy ane

miernie i pod silnymi ciosami gdańszeaa
nina w 3 r. osłabł, pozwalają się eel-

J5llody polonista Buszklewice, który
po bardzo ciężkie) walce półfinało-
wej''w godzinach rannyoh, edobyl ty-
tuł mistrza I-go Kroku, walcząc wie-

czorem w finale u Florczakiem

(Legła).
Foto Frandkowłak—A PI

TOMEK JAROSZ SKRZYWDZONY

Tomek Jarosz walczył w Madison

Square Garden z L* Motta i sędziowie
(krzywdzili go. Jak donosi fachowa pra

sa, amerykański Polak był lepszym pię
fcłarzem i nawet w eaasie meczu posłał
swego przeciwnika na deski.

MECZ NA PAMIĄTKĘ KONGRESU

W dniu 15 bm., w środę, odbędzie się
w Warszawie mecz bokserski Budowla-

ni — Reprezentacja klubów Budowla-

nych Śląska Dąbrowieckiego. Spotkanie
to jest zorganizowane na pamiątkę Kon

gresu Jedności. Odbędzie się o ?odz.

11-ej w Domu Kultury przy ul. Szwo-

leżerów.

Z trasy Wrocław — Warszawa. Ssta-

fettt na odcinku Kielczów — Śliwice
wHana była przez dziatwę szkolną,
fcttro wyszła daleko poza granice

swej miejscowości.
Foto SAP

ni* trafiać. Niecrosumiuły był odruch

widowni, l- .tćra słuszne zwrcięstwo Mu

nnła |»r::yj<>ła gwizdemi. W ćredniej
Chyctya wygrał po J r. przez poddanie
się Suwlczaka (W). Chychła z miejaca
trafiał młodego poiznańczyka kiłkakt*.

tflle celnie na szczękę, lecz tnkźe ode-

brał 3 potężne swingi. W 2 starciu wa:

ciarz po eełnej prawej idzie do „8"
deski. A p« gong* rezygnuje z dalsze,
walki.

V półciężkiej Franek (W) wypunkto
wał Rajskiegj. Dobrze zablokowany po

znańczyk lewymi prostymi wstrzymuje
ataki Rajskiego, wypuszczając doić csę

sto swą prawą, która zawsze docbo^f

do miejsca przeznaczenia. W 3 r. R^j.
ski za trzymanie otrzymał napomnienie.
W ciężkiej Białkowski (G) uzyskał pon

kty w. o . na skutek brsku prrr«f?wTriVa.
W ringu sędziował Twardowckł r. L»d»l

na pnnkty Sikorski ŁA&i, Krasueld War

MNf> i Fedoro wie» Śląsk.

- !«
ni w.M t ...i .r,_
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Sztafeta dobiega da *?ai Kwiłat. M&-

.przejęła Elżbieta Kmtectitóut-

na> którą za cMo2$ przebiegnie przez

•wypełnione ludnością «lice wsi. Zdjf-
•cie z trasy Szczjeetn -r WaraźaMiL

Foto SAP'

zdqiajqcych do Warszawy
ŁODZIEŻOWE sztafety dla uczczenia Kongresu Zjedno-

czenia są już coraz bliżej Warszawy. W niedzielę szta-

fety biegły już na wszystkich ośmiu trasach. O masowym
udziale młodzieży w sztafetach świadozy fakt, że dotychczas
na wszystkich szlakach pergaminy hołdownicze przeniosło
dokładnie 7.546 młodzieży płci obojga.

chowa długości 64 km w sztalecie by

Zn tfzecam razem

zapaśnicy uzyskali
zwycięstwo' 5:3

PRAGA, 12:12. (feL wł.) Za-

Jeżeli chodzi o ilość uczestników

w sztafetach, idą w zawody szlaki z

Katowic i Wrocławia. Na szlaku ka-

towickim na etapie Będzia — Często

13-letnia Laskowska
rewelacjq meczu Odra-Pomorzanin

SZCZECIN, 12.12 (T*l. wl.). Mecz pływa-
cki pomlądzy Odrą a Pomorzaninem z To-

runia, wygrali gospodarze 79,5:52,5. Rewe-

lacji) zawodów była młodziutka pływacz-
ka 13-letnia Laskowika, która wygrała 100

metrów st. dow. oslqgajqc czai 1:40,5.
Również w wyiclgu na 100 m st. grzbiet.
Laskowska ojlęgnęta niezły czas, ulegając
dopiero po zadętej walce rekordzistę*
okręgu DanowskleJ.

Wyniki:
Panów!*:

100 m st. dowolnym: 1) Skrzypczak
(Odra) — 1:15,2; 2) Neider (O) 1:14.

108 m klasyczny: 1) Nowirtiki (O) 1>M,1;
2) Woźniak (O) 1:28,4.

100 m st. gtzb.: 1) Wolny (O) 1:M,4; 1)
Orzechowski (P) 1:35,4.

200 m st. dow.: 1) Skrzypczak (O) 2:50,2;
2) Gołębiowski CP) 2:52,2.

200 m st. klas.: 1) Nowlrtski (O) 3:15,2;
2) Woźniak (O) 5:1».

*X1M
m 1) Odra 4:14,4; 2) Pomo-

rzanin 4:20,6.

1) Odra ««7,08; 2) Po-

1) Odra 2:12,5; 2) Pomo-

4X«0 m klas.
morzenln 4:28,08.

EX" m dow ' :

rzanin 2:14,2.

Panł*i
m il. dow.: 1) Laskowska (O) 1:40,3;

2) lwu. iewicz (P) 1:4»,i.

IN m >Ł klat.: 1) Denowska (O) 1:41,5;
2} S.adowska (O) 1^6,8.

tN • li grzbiet.: 1) Danowska (O)
1:46,2; 2) Uskowska (O) 1:48,1.

»X'*® • sm.i 1J Odra 5:2«,J; 2) Pomo-

rzanin 4:14,2.

lo 582 uczestników, a na etapie Czę
stochowa — Piotrków (84 km) —

504. Szlak z Wrocławia może pochwa
lić się rekordem, bowiem ną etapie
Sieradz — Łódź (72 kra) startowało

650 osób. Etap ten ma jeszcze I dru-

gi rekord, gdyż na tymże odc ; nkn

wzięły udział 192 kobiety.
Ostatnia niedziela była rekordem

udziału startujących. W sztafetach

uczestniczyły 2.403 • osoby na wszyst-
kich ośmiu szlakach.

Sztafetom towarzyszy wielki entu-

zjazm widzów. Dziesiątki tysięcy
osób wita sztafety na trasie, a wśród

publiczności nierzadko widać 6-let-

nie dzieci, jak i starców.

Sztafety mijają po drodze bramy
triumfalne, wspaniale udekorowane.

Po wsiach witają je kapele ludowe.

Na starcie i mecie poszczególnych
etapów przygrywają orkiestry wojsko
we, marynarki wojennej, kolejarzy,
straży pożarnej itp.

Zaszczyt rozpoczęcia i zakończenia

sztafet przypada tylko najbardziej
zasłużonym. Raz są to najpilniejsi
uczniowie lub uczennice, gdzie in-

dziej — przodownicy lub przodowni-
ce pracy.

LICZNA ASYSTA

Ni* dla wsrystkioh chętnych star-

czy miejsca w sztafetach. Na szlaka j
z Rzeszowa, na traafa w powiecie
miechowskim 40 dziewcząt z miejsco i

wego gimnazjum, widząc nadbiegają-

'

cą sztafetę, daremnie prosiło o moż-

j ność uczestniczenia,' gdyż obsada by-
ła już dawno przygotowana. Tam,,

' gdzie jest więcej chętnych radzą so- i

bie w ten sposób, że biegaczowi, któ ]
| ry niesie' pergamin towarzyszy asysta ! aśnicy polscy, Występujący jako re-

!
z . kUku. lub.. kilkunastu osób. | prezentacja Warszawy, rozegrali trze.

| Na szlaku z Katowic w pierwszym i de z kolei spotkanie na terenie CSR.

etapie zawodnik biegł ze atartu W Tym razem pokonali reprezentację
; asyście. 20 przodowników pracy z ko-. miasta Tabor 5:3. Wynikis w muszej
palni Zabrze - Wschód, a na etapie : Rokita (W) rzucił na łopatki Odehna

(Dalszy ciąg na str. 2-ej)

ZSRR

na turnieju
w Pradze

PRAGA, 12.12 . (lei. wł.) — Do Pragi
Czeskiej przyjechała znakomita, druży-
na koezykarck radzieckich, która Wel-

inie udział w Międzynarodowym Tur-

nieju z udziałem drnżyn czeskich i wę

gierskich. W niedzielę. odbyły się przed
boje, w których Slavia wygrała ze Spar
tą 24:21. (15:5), KASĘ Budapeszt .p*

konało, Spkół Ziżkov 28:16 (15:9),
Sparta — Sokół Żiźkov 45:29 (22:14) i

KASE Budrpes* — Slavia 29:10 (14:5).
Po grach eliminacyjnych do finału we-

szły KASE Budapeszt i Sparta. W .fi-

nale te dwa zespoły spotkają się z mi-

strzyniami Europy — reprezentacją Mo

skwy, która jest zdecydowaną faworyt
kf na pierwsze miejsce.

la po II min. i 4 sek., w koguciej To

bola (W) uległ już po 1 min. i 14 .sek.

Doleysiemu, w piórkowej, startujący
mimo kontuzji Kauch (W) rzucił Sto-

jańowa na łopatki w 6 min., w lek-

kie! Świętosławskf (W) przegrał w 9

min. i 7 sek. w Sekalem, w półśred-
niej Gołaś (W) zwyciężył na punkty
Kratoszka, w średniej Radoń (W) po-

konał po 4 mb. 1 14 sek. Kradfla,
w półciężkiej Bajorek (W) zwyciężył
na punkty Chudeczka i w ciężkiej Sza

jewski (W) przegrał z Kechnerem po

10 min. i 45 sek.

WALCZAK W SŁABEJ FORMIE

Jan Walczak walczył w Algierze z

Gilbertem Stocluem, ale wykazał słabą
formę. Polaka uznano za pokonanego.
Zdaniem sprawozdawców francuskich —

Polak zasłużył jednak na remis.

Jaworski . (Polonia) i Zarębski (Le-
gia) finaliści wagi lekkiej I-go Kro-

ku w Warszawie. Mistrzem został

Jaworski (z lewej).
Foto Franckowiak — API

Oczy i
świata

7*f Scberans utrzymuje 1I4 clqjite wśród

czołówki kolarskiej iwlata. Ostatnio wy-

grał w Casablance wyścigi na sio okrą-
żeń toru.

Le*n Krawczyk od czasu walki z* Stoc-

klcm cierpi na nos I bądzle slę muilał

poddać operacji.
la* Walczak w dniu 14 bm. spotka sl^

w Tulurle t Carlem Molą.
Automobilowy Zjazd OwIafMtły do

Monie Cerlo (l* Kelly* d* Mon!* Carlo)
odbędzie sit w roku 1»4» r. w ciast* od

24 de M ityewła.
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dał przykład młodym
nt"czu Bałorr — Radomiak 12 <4

K/ TGVICE, 12.12. (Tel. wl.) — Slaby boks oglądano w niedzielą w Ka-

towi crib. Batory Chorzów — Radomiak 12:4. Rozegrany w ob. niedzielą
spo'k,-.-ie pięściarskie o wejście do Ligi pomiędzy Radomiakiem a Bato-

rym zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 12:4. Niestety, ło czego by-
liśmy św'.^dksmi na ringu katowickim nie mogło nikogo zadowolić. Pię-
ściarze obu drużyn t małymi wyjątkami zademonstrowali banito nlako po-

ziom, walczyli nieczysto, czego rezultatem by! grad upomnień.

Jednymi jasnymi punktami w tej -

atrzymal dwa napMnnienia. W III star

szarzyźnie byli Czortek i Nowara — | ciu chorrowianin był na deskach do

„4".
W koguciej Rajchert pokonał Przy

bytniewskiego. Chorzowianin z miej-
sca przechodzi do aftafcu, punktując
z półdystansu i z dystansu powolne-
go Przybytniewskiego, a ten raituje
się trzymaniem, waloząc bardzo nie-'

czysto. Za uderzenie głową otrzymu-

je napomnienie. Anemiczne ataki ra-

donu anin a Rajchert doskonale wy-

najlepsi pięściarze meczu. Radomiak

zaprezentował się w Katowicach bar

dzo słabo. Poza Sieradzanem i Czort-

kiem nie widzieliśmy u gofai pięścia-
rzy na poziomie. Surowi technicznie,
bez kondycji —

a w dodatku nie grze

szyli i ambicją, czego rezultatem był
dawno nienotowany w kronikach pię
łciarstwa polskiego fakt, ie czterech

zawodników zrezygnowało z walki

przed czasem, poddając tię przeciw-
nikowi. (Kosiński, Kruk, Wasiak II i

Kotkowski}. Jedyny zwycięzca poza

Czortfciem — Arczewski w muszej
zwycięstwo swe zawdzięcza tylko te-

mu, ie jego przeciwnik był jeszcze
bardziej prymitywny, mniej odporny
na eiosy i nieodpowiada mu jego od-

wrotna pozycja.

Chorzowlanie mimo zwycięstwa
również nie zachwycili swą formą.
Baz^rnik walczył Elabo. Inna sprawa,

ie spoeób walki Sieradzana nie bar-

dzo mn odpowiadał i gdyby nie przy-

Jadkowa dyskwalifikacja, to zwycięstwo
w walce tej było kwestią otwartą.

Bibrzydfei nie robi postępów. Walczył
coprawda z najleparym pięściarzem
gości — jednak ustępował mu wyraź-
no to w dodatku włainie w szybko-
Ici, a ponieważ i taktycznie walkę
rozwiązał ile, w rerultade walkę prze

grał bardzo wysoko.

Nadzieja boksu śląskiego Sznajder
potwierdził, ie musi s'ę jeszcze dużo

uczyć, aby stać się klasowym pięścia-
rzem. Luki w gardzie mało urozmai-

cony repertuar ciosów, słaba kondy-
cja i brak taktyki — oto mankamen-

ty, które masi ueonąć.

NOWARA W FORMIE

Nawara potwierdził, ie jest w do-

skonałej formie. Kondycja, wyczucie
dystansu, wyraźna poprawa dynamiki
ciosu, przy nienagannej technice —

to atuty tego pięściarza. Obaj ciężcy
Kolomko i Kubica byli prymitywni, ale

bardzo ambitni i wytrzymali na cio-

ty, Tym właine przewyższali swych
przeciwników, nie będąc w trakcie

walki lepsi —

po prostu wytrwali do

końca, oo przyniosło fan zwycięstwo.

Wyniki techniczne: (Pięściarze Ba-

torego na pierwszym miejscu). Mu-

sza: Osiecki przegrał z Arczewskim.

Walczący s odwrotnej pozycji Ar-'

czewski miał we wszystkich 3 r. lek-

ką przewagę nad chaotycznie 1 nie-

czysto walczącym Osieckim, który

umorzy:
Gdańsk-Sz oz 11:5

SZCZECIN, 12.12 (Tet. wł). Juniorzy

Gdańska pokonali w boksie Szczecin 11:5.

Mecz odbyt się w Stargardzie.

Wyniki walk:

w papierowej po słabej walce Lobe-

dzlńikl (G) pokonał r.a punkty Awensklo-

go (3). W muszej 7A3'ko (G) nie rozstrzy-

gnął spotkania za Zdzlonnlcklm (S). W ko-

guciej Glgnal (G) zwyciężył Izydorczyka

(S). W piórkowej Stefaniak (G) wypunk-

loweł Pażrfzfoctia (S). W lekkiej, po naj-

ładniejszej watce dnia, Pelc (•} wygrał

z Zelką (G). W półśredniej ICuimlefcl (G)

pokonał }optn (S). W indnlt] Posnow-

skl (S) wypunktował Skorupę (G). W pół-

ciekłej Filipowski (G) znokautował w NI

starciu Michałka ($).

11/ Łoilzl
ŁÓD2. 11.12 (Tal. wl.). Od czwartku ba«t

w Łocfzl f. Szłam, który przeprowadził

Inspekcję na treningach Drukarza. Włók-

niarze, Zrywu I ŁKS. Sztam stwierdził, te

Łódź ma duło młodego narybku,

brak odpowiednich hal treningowych po-

woduje, Ił młodzi debiutanci trenuję

wspólnie ze starymi rutyniarzami, co abso-

lutnie nie J«st wskazane.

przędza, k on trując beztttoioie i wy-

grywa wysoko.

BAZ ARNIK NA DESKACH

PO NISKIM CIOSIE

Piórkowa: Bazarnik wygrał dzięki
dyskwalifikacji w II starciu Sieradza-

na. Walka toczyła aię cały niemal

czas na dystans i miała przebieg wy-

równany, jednak ciosy Sieradzana by
ły silniejsze i skuteczniejsze. Siera-
dzan atakował przede wszystkim doi

ne partie, w II starciu jeden tyoh do

sów wylądował na podbrzuszu Bazar

n
;
ka, który zwalił się na ring. Sędzia

ringowy nie wyliczał leżącego, orze-

kając zadanie zbyt niskiego ciosa, co

potwierdziły później oględziny lekar-

skie. '>

BENEFIS CZORTKA

Lekka: Bibrzyeki przegrał wysoko t

Czortkiem. Weteran ringów polskieb
atakował z doskoków i trafiał seriami %

obydwn rąk. Chorsowianin nie potrafił
stopować tych ataków i I r. przegrywa

wysoko. W następnej rundiie Bibrzye-
ki zaczyna wyprzedzać ataki Gzoitka

skutecznie operując lewym prostym. Za

rzynaję mu również wychodzić kontry.
Obaj otrzymuję napomnienia sa ude-

rzenia głową. Runda minimalnie

dla Czortka. Oftatnie 6turcie to popis
Czortka, który zwiększa tempo, bijąc
znów seriami z obu rąk — tak z dy.
ptansu jak i w zwarciu, fwnięe po rin-

cłiorzowiantna. Ten ostatni ratuje
- .ię trzymaniem, stosuję*, często podwój
ni? gardę.

Półśrednia: Sznajder zwyciężył przez

poddanie się Kosińskiego. Phm pierw
sze 2 rundy wywinie przeważa Smaj-
der, atakując s dystansn. Redondantn

ratuje się twymaniem. Pod koniec dni

glegs starcia Kosiński po etosie w

szesękę idzie na deski do JB*. Po dni-

gtm starciu rezygnuje z dalneej walki

na Autek wyczerpania.

KRUK NIE LUBI WALCZYĆ
' Średnia! Nowara wygrywa z Kra-

kiem, który poddał się po pierwszej
rnndzie. Nowara atakuje bes przerwy

rndomianina, kfltóry wykazuje rieprteh
mętne zdolności lekkoatletyczne w bie

gu tyłem, pod koniec rundy prawy pro

•ty ląduje na szczęce Kruka, który
grzecznie układa się wygodnie na de-

skach. 'Geng prittyw* wyliczenie, a po

pnerwie Kruk ««sygnuje w dalssej wal

U.

Półciężka: Kofonko zmusił do pod-
dania się W «siaka II. Tak ślęaak jak i

radomitmin poluję na cios mało się kry
jąc, toteż walka przypomina miejscami
uliczną bijatykę. Obaj otrzymają po

dwa upomnienia za nieczystą walkę.
Pod koniec drogiego starcia Ślęzakowi
wychodzę dwa dlne ciosy w szczękę,
po których Wasiak wyraźnie słabnie,
aby ostatecznie zrezygnować i wałki w

III rundzie.

KOTKOWSKI ZAWODZI

Ciężka: Kubica zwyci^a Kotkowskie

go, który już po jednej rundzie miał

dogyć. Kotkowski zaczyna atakiem, ale

Knbica stopuje go . lewym prostym.

Obaj walczę nieczysto i w jednym »e

zwarć Kubica przecina głowę brew ra-

domianinowi, który mocno krwawi. Ślę
zak walczy rozumniej, konferując chao-

tyczne ataki Kotkowskiego i wygrywa

wyraźnie pierwsze starcie. Kotkowski

nie ma ochoty do dalszej walki i pod-
daje się.

Sędziował w ringu mgr Kowalski.

Punktowali: Landau (Wr), Bogdano-
wicz (Kr) i Golański (Ł). Spotkanie
zgromadziło nnledwie około 1000 osób,
aakończyło się dla gospodarzy dotkli-

wym deficytem.

Czterech naszych znajomych
w 8-ce jumoi^iw CSR

no mecz x Polskq

CZECHOSŁOWACKA
Unia Bokserska wystawiła już skład ósemld

juniorów na czwartkowy mecz z Polską. Skład ten, jak wkrótce zo-

baczymy, różni sfą znaczni* od tego, w którym Czesi walczyli w sierpnia
we Wrocławiu, przegrywając 3si3. Nadto Unia wyznaczyła pełną ósemkę

rezerwową.

Skład jest taki: Husak, Hwtarfk, Giez, Lorenz, Kcpecki, Hakel, Mar-

kovic, Netuka.
Rezerwy iMikork, Gold, Kalisky, Krajovic, Holocik, Bal ar, Bartonik

Będzie to niewątpliwie silniejsza dru-

żyna nie ta, która przegrała we Wro-

cławiu. Z tamtej ósemki pozostało w

nowym składzie zaledwie trzech junio-
rów, którzy zresztą najlepiej zaprezen-

towali się w Polsce. S« to: mueba Hu-

sak, półciężki Markowe i ciężki Netu-

ka III. Tych więc trzech zawodników

znamy i możemy coś o nich powiedzieć.
A więc w mowej Hnak stoczył zupeł-
nie wyrównaną walkę z Ksrgierem i

nasiym zdaniem we Wrocławiu «ostał

skrzywdzony. Słuszniejszy byłby wer-

dykt remisowy. Husak 16-go w Pradse

spotka się • Lledtkem. Nie będzie te

jui pierwsza walka tycb bokserów. Ju

niorzy czechosłowaccy bowiem stoceyli
jeszcze drugi mecz W Polsce w Gdań-

sku, wygrywajęc 9:7. Właśnie w ramach

te po meczu poznnńczyk spotkał się %

Hunakiem i wygrał minimalnie. Ponie-

wał teraz Lłedtke jest u szeeytu for-

my
— miejmy nadzieję, łe swój sukces

powtórzy.

PółcięJki Markovie wygrał we Wro-

cławiu re Smykiem, ale nie zachwycił.
Była te walka iw słabym poziomie.

Smyk był bez kondycji, a Markovic bił

szeroko — sygnalizując t..t>sy. Markovic

jednak w drugim m-czu w Gdańsku

znacznie się poprawił i pokonał Mechliń

skiego i to w sposób przekonywajęcy.
Ciężki Netuka HI zremisował we Wro

cławiu ze Stecem, ale mówiąc między
nami — walkę tę wygrał wyraźnie. - W

Gdasku Netuka rozprawił się z Misie-

wiczem, posyłajęc go w ciągu medm

do „6" na deski.

W Gdańsku Czechosłowacy wystawili
w wadze fredniej rezerwowego Hakela,
który teraz figuruje w składzie CSR.

Hakel spisał się dobrze, bo zremisował

z Kwiatkowskim — bokserem niewęł-
pliwie groźnym.

Nie ulega żadnej wątpliwości, łe mecc

czwartkowy będzie bardzo ciężki dla

naszych juniorów. Czechosłowacy dole

żę wszelkich starań, aby dowieść, ie

maję lepszy narybek pięściarski od na-

szego. Będą chcieli również udowodnić,
łe mecz sierpniowy odbył się dla nJrfi

w zbyt wczesnym terminie, co było
przyczynę klęski.

K. GryłmeM

wstecz na I-yitt kroku
Slaby poziom i zbyt brutalne walki

K
TóRYS z działaczy bokserskich

trafnie zauważył: — „to nie był
pierwszy krok, ale krok wstecz". —

Niestety, musimy przyznać mu słu-

szność. Pamiętamy pierwsze kroki w

Warszawie od wielu wielu lat, gdzieś
jeszcze w nieistniejącej Już sali Tow.

Cyklistów na Dynasach, czy w jed-
nej ze sal fabrycznych na WoH, czy

też w sali YMCA i wydaje nam się,
że tegoroczny pierwszy krok w sto-

Rzeszowianie maiq
ale boksować leszcze nie umiejq

ŁÓDŹ, 12.12. (teL wł.) Włókniarz

(Łódź) — Gwardia (Rzeszów) 14(2.
Występ mistrza okręgu rzeszowskiego
zakończył się wysokim zwycięstwem ło

dzisn- Goście okazali aię społem su-

rowym. Jedynie Fabiszewski w półśre-

Na trasach do Warszawy
(Dolcończcrtłe H str. 1 -e})

Będzin — Częstochowa w miejscowo
lei Raków najpilniejszym uczniom,
którzy biegli w sztafecie asysto-
wało całe miejscowe gimnazjum.

W TOWARZYSTWIE

MOTOCYKLISTÓW

Poszczególne etapy prześcigają się
w pomysłach, aby sztafety wypadły
tym okazalej i oryginalniej. Na szla-

ku katowickim u poszczególnych
odcinkach trasy towarzyszą sztafetom

motocykliści lub zespoły na koniach.

Na szlaku ze Szczecina na jednym z

odcinków trasy Poznań — Września

ogólną uwagę zwracała asysta 5 kon

nych. Konie były białe, jeźdźcy mie-

li białe koszule, przepasane czerwo-

nymi wstęgami.
Szlak x Wrocławia odznaczył się

rycerskością wobec kobiet. Oto na

trasie Ostrów Wlkp. — Sieradz ile-

kroć uczestniczyła w sztafecie dziew

erynia, towarzyszyło jej zawsze po

dwóch chłopców.

Tempo sztafety jest regulaminowo
wolne, bo przecież nie chodzi ta o

ładne rekordy. Młodzież jednak obja
wia taki zapał, ie nie zadawala jej
żółwie tempo i często sztafeta bieg-
nie szybko, jak to było ap. w nie-

dzielę sa ulicach Łodzi, gdzie roc-

eatuzjazmowani członkowie ertaftrty
wykazali iście rekordowe tempom

PERGAMIN W RATUSZU

Szlak z Gdańska notuje szczególną
troskliwoić o pergamin, który młodzież

niesie od wybzseia morskiego do sto-

licy. W Bydgoszczy i Toruniu po sakoń

czeniu sztafet odbyły się uroczyste de-

filady przoz miasto. Członkowie Zjed-
noczonej Tartii 1 ZMP, przcdstswMe-
le włads, wojskowych itA, wasyscy

aczeitaley. «taft** «reszcie eOmgmU

tłumy publiczności maszerowały na

czele z orkiestrę do ratusza, gdzie skła

dano na noc pergamin.
W Bydgoszczy biegaczom niosącym

pergaminy towarzyszyła przez nlice mia

sta asysta s zapalonymi pochodniami.

CZYN PRZEDKONGRESOWY

WYKONANY!

Młodzieżowe biegi sztafetowe są Je-

dnocześnie okazję dla świata pracy do

zamanifestowania jego twórczej ener-

gii. Sztafeta s Katowic ni-«ie obok per
-aminu hołdowniczego dla Kongr^ra
Zjednoczenia również meldunki e wy-

konaniu czymi przedkongresowego w

kopalniach „Pokój", „Kościuszko" i

„Zabrze-Wsehód". Sztafeta s Olsztyna
niesie deklarację warsztatów kolejo-
wych o dobrowolnej pracy 100 godzin
ponad przepisowe godziny ora* meldu

nek e przedterminowym zakończeniu

plaim pracy.

NB szlaku z Katowic w Radomsku z

okazji przebiegania gztnfety przez to

miasto obdarowano 700 najbiedniej-
szych dzieci paczkami żywnościowymi
i odzieżowymi.

WE WTOREK U BRAM STOLICY

Z olmłn krańców PoUfci biegną setafe

ty młodzieżowe kn Warszawie s hołdo-

wniczymi pergaminami dle Kongresu
Zjedhoeeenta. We wtorek wszystkie Kta

fety snajdą rię jak w okolicach stoli-

cy, m. łn. w: Radzyminie, Błoniu, Gro

dzisku, Tarczynie i Modlinie.

W środę wyruszą sztafety do ostatnie

go etapu z metą na Placu Zwycięstwa,
skąd razem przebiegną ulicami Warsza

wy do Politechniki, gdzie dożą Kon-

gresowi symboliczne pergaminy z zobo-

wiązaniem całej młodzieży polskiej do

wzmożonego wysiłku nad dalszą odbu-

dową kraju i zapewnieniem łączności
I solidarności młodzieży ee Zjsdneero

dniej wykazał pewne obycie ringowe i

nienajgorsse przygotowanie techniczne.

Wielu rzeszowian walczyło nieczysto.
Goście zostali pokrzywdzeni w półśre-
dniej, w której Fabiszewski zasłużył
na remis. U łodzian słabą formę wy-

kazali Karger, Kazimier czak i Trzęsow
ski.

Najlepszy dziś był 16-letni Jędrzej-
czak.

Chodzi tu e młodego boksem Włók-

niarza, który w finałach Pierwszego
Kroku, poprzedzających mecz, wygrał
z Jaszczykiem (Metalowiec) w rtyln,
świadczącym e dużym talencie.

Wyniki (na I m. Włókniarze): w mu-

szej — Karger pokonał przez (teclm.
V. e. w 2 r. Jabłońskiego, który dwu-

krotnie znalazł się na deskach do „9";
.w koguciej Mateckł wypunktował wy-

soko Puea, w piórkowej Stnnikowskl w

(Szkoła Poligraficzna) wygrał wysoko
na pkt, z Pastusiakiem (ŁKS), który
dwukrotnie znalazł się do „3" i do »10"

na deskach. W lekkiej Jędrzejczak
(Włókniarz) wygrał przez t. k . o . z Ja

szczykiem (Metalowiec). W półśredniej
płuchoniemy bokser Tramwajarza Ry-
biński zdobył mistrzostwo w. o. wobec

nieprzybycia Przybyszewskiego (Baweł-
na).

licy pobił smutny rekord — rekord

kiepskiego przygotowania zawodni-

ków. Szczerze mówiąc należałoby
zawodników podzielić na dość do-

brze przygotowanych i zupełnie su-

rowych, którzy robili wrażenie, że

znaleźli się na ringu tylko na sku-

tek fatalnego nieporozumienia.

Dlatego też oglądaliśmy na ringu
więcej walk ulicznych niż bokser-

skich. Całe szczęście, że na sali nie

widzieliśmy ludzi tak zvvanych prze-

ciwników boksu, którzy czekają na

każdą olcazję, aby występować publi
cznie przeciwko pięściarstwu.

Najbardziej nas jednak boli obser-

wacja, którą musimy postawić po

męsku: wśród walczących młodych
chłopców nie widzieliśmy dientel-

meństwa. Niemal wszyscy walczyli
brutalnie, nerwowo

— tak jakby
chcieli na prawdę uczynić krzywdę
przeciwnikowi.

Oglądając kilkadziesiąt walk, tyl-
ko w jednym wypadku zanotowaliś-

my wypadek, gdy bokser Polonii po

faulu — podał rękę przeciwnikowi i

przeprosił go serdecznie. Jednym
słowem, na pierwszym kroku nie wi-

Sztolc posirachim na
Zryw (iódź) - Pofawag 8:8

WROCŁAW (Tel. wł.) 12.12. Pierw

sze «potkanie z cyklu rozgrywek do

twonących się Lig bokserskich po

między mistrzem Łodzi Zrywem a wi-

walee z DobrosieUkim znalazł się w 1 r. c<aniłlrzełn Wrocławia Pafawagiem,
do na deskach, a w następnym star : zakońcryło „ję wynikiem 8:8. Mecz

eh, został doeełany do rogu s powodu! ^złym poziomie. Obie drużyny
kontuzji brwi. W lekkiej KawezyńAi waicłyły fair. Komplet sędziowski:
przez S rundy bombardował ambitnego Makowski Poznań w ringu, Kuper-
Fordelf, który pod koniec dwukrotnie j rte?B Łukowski W-wa i Ćwikliński
znalazł się na macie do „T, ale wrikę J ŚJąsk na pmrkty nic popcinił błędów,
przetrzyma! do ostatniego gongn. W'

półśredniej Kazimiercsak po pierwszym
wyrównaniu, w drugim uzyskał nie-

rnsezna przewagę, by w trzecim star-

ciu oddać inicjatywę czyściej i lepiej
technicznie wclczącemu Fabiszewskie»

mn. Zwycięstwo łodzianina widownia

przyjęła gwizdami W średniej Trzęsow
zwyciężył przez t. k . o. Kolciołka.

W półciężkiej Knbnaiewicz wygrał W

5 r. prze* t. k. o. z Motyką. W cięż-
kiej Jsskóła po kilku ciosach odebrał

Borkowi od'otp do walki. Rzeszowia-

nin poddał się.
Walk! w ringu proweM kpt. Ifen-

ding z Warszawy, prmktowali Nowa-

kowski (W-wa\ Bane (Poznań) i Ziem-

ba (Wrocław). Widzów ok. 2 tys.

dzieliśmy kultury sportowej talr po-

trzebnej młodzieży.
Zdawało się nam, że sędziowie rin-

gowi w czasie pierwszego kroku po-

winni spełniać Jakby rolę wycho-
wawców młodych bokserów. Nieste-

ty, nie możemy nic na ten temat we-

sołego powiedzieć. Zdaniem naszym,

sędziowie ringowi zbyt tolerowali

przekroczenia i często nie widzieli

fatalnych faulów, które mogły spo-

wodować nieszczęśliwe wypadki.
Najlepiej prżygtitoWanycrr zawod-

ników zaprezentowała
5

Polonia, do-

brze też wypadło kilku chłopców *

Legii. Nie najgorzej zaprezentowali
się początkujący pięściarze „Druka-
rza", ćwiczący pod kierunkiem Ożar-

ka.

FINAŁY

W walkach finałowych- oajleęszjr
poziom zademonstrowano, w muszej,
koguciej, piórkowej i lekkiej. W wy*

szych kategoriach spotkania finało-

we . stały na bardzo niskim poziomie.

W papierowej, po wyrównanej wal

ce, Stępień (L) wygrał z Borkow-

skim (Gw). W muszej Buszklewicz

(P) wygrał z Florczakiem (L). Po-

lonista jest dobrym materiałem na

boksera, zdradza zamiłowanie dowal

kl na póldystans. W tej chwili jest
jeszcze zbyt chaotyczny i za wiele

energii wkłada w nieproduktywne
ciosy.

W koguciej Oleksiak (P) wypunk-
tował Rosiaka (Sk). Poziom nienaj-
gorszy, szkoda tylko, że obaj mło-sacyjny przebieg miała walka w pół-

średniej pomjędzy Kaczorem a Kijew j dzicy zwracali słabą uwagę na kry-
«kftn, pierwszą rundę wygrał wysoko

W drużynie gospodarzy najlepiej
wypadli Szczepan, Fałka i Sztolc,
który w piórkowej może itać się po-

strachem ringu. Jego łódzki przeciw
nik wytrzymał tylko 2 minuty, pod-
czas których znalazł się trzykrotnie
na deskach. Wśród gołe i najlepszym
był Czarnecki. Poza tym należy wy-

mienić Taborka, który dość łatwo raz

prawi! się ze Smykiem.

Wyniki (na pierwszym mlefacn wre

cławianie): w muszej pierwsze punkty
przysporzył wrocławianom Faska,
który zdecydowanie wypunktował Sta
siaka. W koguciej Czajkowski wy-

punktował Czarnecki W piórkowej
Sztolc pokonał przez k. o. w 1 r. Ław

toczaka. Historia walki była krótka.

Jirt w 1 minuc e wrocław
:

min trafi»

lewym sierpem, po którym przeciw-
nik spoczywa do „5", po chwili pra-

wy sierp powtórnie zwala Ławnicza-

ka, który tym razem liczony jest do

AtKWHlK PUNKTU,. ii9>. Jwc2e Mm ciot SzJlc^ £

W Mlciu POtttA - j dzianin leży do „8", wstaje zuprtnl,
PtAGA, it.12 (Tel. Wl .) . Cistkl Związek zamroczony i nie jest w stanie nawet

boktettkl zaprosił na mlędtypsftttwowo! r.jj,, ...
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*

wet

spotkanie l-jp orów Polska CSR Austriaka I 1 "«eż sędzia ringowy wy-
siasho, który będzie neutralnym sędzię 1,czs W lekkie} Szczepan poko-
punktowym. \»*1 w ładnym «tyk Krawczyka. Sea-

Przed meczem o-Tbyły finnlv Pi<-r-

•vtzego Krokn. W piórkowej Kosiński

Kaczor. W 2 r. sytuacja zupełnie się
zmieniła, łodzianin poszedł ostro do

ataku, trafiając silnie przeciwnika,
który odpoczywał do „8". Kijewski
walczył nieczysto, za co sędzia upom

niał go. W 3 r, trwa obustronna wy-

miana ciosów, obaj otrzymują po ied

nym upomnieniu, przed samym koń-

cem Kijewski trafił Kaczora, którego
końcowy gong zastał na macie. Zwy
ciężył łodzian». W irednlej Smyka
pokona! na pkt. Taborek. Smyk był
4 razy na deskach. W półciężkiej Kru

piński znokautował w 2 r. silnego
Wołowskiego. W ciężkiej Krzemień

poddał tlę w 1 r. Kłodasowi, odpo-
czywając poprzednio do „8".

Warszawa-Pilzno 4:4
na macie

Drugi mecz rozegrała zapaśnicze druży-

na polska w Płlznls, jeko reprezentacje

Warszawy, remisując z reprezentację mia-

sta 4:4. Punkty dla Polaków zdobyli: Ro-

kit» w muszej, Tobol» w koouclej, GofaJ

w Półśredniej l Bajorek w pólcl?iik!al,

wygrywając swe walki.

Zawodnicy polscy spotkali tlę z nlo-

zwykle serdecznym przyjęciem pnezmlej-

teowe spolacieńitwo, szczególnie przez

organizację „Sokół", którego przedstawi-

cisi wręczył zapalnikom liczno upominki,

Delegat GUKF Chotomskl z»t ofiarował

siedmiu ZMlutonyta czeskim działaczom

•perłowym adznskl PZA.

W piórkowej Kusajda (P) miał

pół ld la nadwagi i przegrał w. o.
—

W walce towarzyskiej pewnie wy-

grał z Janielakiem, posyłając go w

ciągu walki na deski. Kusajda jest
również dobryłn materiałem, Jtiidzil

zupełnie dobrze potrafi „wchodzić"
w przeciwnika.

W lekkiej Jaworski (P) po wyrów
nanej walce wygrał z Zarębskim
(L). Legionista w I-ej rundzie zna*

łazi się do „5" na deskach. Polonista

słabo wyczuwał dystans.
W półśredniej Szychliński (L) wy-

grał z bojowym, ale słabo zaawan-

sowanym technicznie Bejdą (R).

W średniej Bednarzak (Dr) zwy-

ciężył WoJdę (L). Obaj bokserzy b.

słabi.

W półciężkiej poziom jeszcze gor-

szy
— fiaczewski (P) zwyciężył Pia-

seckiego (Dr).

W ciężkiej spotkało się dwóch za-

wodników nie mających pojęcia o

boksie. Wir. dziko atakował Goś-

ciański (L), a w drugiej Stryjowaki
(B) trafił przjrpadkowo po rpz pler"
wszy 1 wygrał przez k. o.

Polonia zatem zdobyła najwiękisł
ilość mistrzowskich tytułów,, najwię-
cej punktów po zsumowaniu wpzyrt-
Wch walk, zgromadziła Legia (42)>
przed Polonią — 40.

Dlaczego w turnieju nie oględaiW-
my zawodników z żjo-ardowa, CI»»"
daltowa? N* to pytanie może odpo-
wie Wydział Wyszkoleniowy .WOJ»,
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t zawodnik i
P O wizycie lekkoatletów radzieckich Zarząd ?ZLA rozpisał wśród «a-

i wodakow i trenerów ankietę, która m. m . miała dostarcryć zarra-

óowi inioimnci na temat korzyści z przeprowadzonych dla .portowców
polach pre.ekcji przez wybitniejszych lekkoatletów radzieckich.

Wśród wypowie- „a szczególna uwagę zasługują aiowa Antonio

Morończyka, który w^ąi „dział w ankiecie, jako czynny zawodnik i tre-

ner. Morończyk od 20 lat uprawia lekkoatletykę, a od 10 lat jest czrn-

aym trenerem, dlatego też uwagi jego maj, szczególny cfęż*r gatunkowy.

Zacznijmy od Morończyka - zawód '
.

ry będzie jednocześnie dobrym orga-

nizatorem i wychowawcą i potrafi za-

chęcić młodzież do uprawiania lekko- :

atletyki. Człowiekiem tym na wsi mo

że być w pierwszym okresie rozwpju
nauczyciel'• sokoły powszechnej lub

sekretarz gminy, względnie kierownik:

ników (obory o'
:

mpijskie i kondycyj-
ne),

4) wydawanie literatury i pism fa-

chowych w dziedzinie lekkoatletyki,
5) prowadzenie kursów unifikacyj-

nych, wyszkoleniowych itp.,
6) prowadzenie badań naukowo-doś

koła sportowego Samopomocy Chłop- I wiadczalnych w dz-edzinie lekkoatle-

skiej. Mogl'by oni otrzymać przeszko
'

Poświęca on na trening 4 dni w ty

<|odaiu po półtorej godziny dziennie.

Członek KS Samorządowiec uważa,
żc opieka ze strony klubu w sensie

materialnym byłaby .dlań upokarza-
jąca. Doskonały nasz tyczkarz odczu

. vt brak obozów kondycyjno-twypo-
czynkowych przynajmniej raz w roku

w okresie najbardziej krytycznym
dia jogo formy, tj. w czerwcu, w któ-

rym {J m'es.ącu przechodzi zawsze

spadek formy ? powodu przem"<-z::-
nia pracą' zawodową.

UWAGI O ZAWODNIKACH

RADZIECKICH

Na pytanie dotyczące startu za-

wodników radzieckich w Polsce, Mo- '

rończyk odpowiada: j
— Opanowanie stylu w zewnętrz- i

nych formach ruchu lekkoatleci ra-
'

dzieccy opierają na najlepszych wzo- j

I chęci zaspokojenia swych wygód i z
1

myślą o dostaniu się na obóz szko-!

leaiowy dla miłego spędzenia czasu,'
dla rozrywki, a nie dla żmudnej i cięż j
k'ej pracy.

Niemniej interesujące są wypowie-1
dzi Morończyka w ankiecie dla fa-

chowców lekkoatletycznych.

BRAKI W WYSZKOLENIU

Braki w wyszkoleniu, o które za-

pytuje ankieta, Moronczyk-frener dzie

li na osobiste i dotyczące wyszkole-
nia z<awodn'ków, pisze:

— Chciałbym mieć możliwość wy-

jazdu za granicę w ceiu zbadania me

tod pracy (do ZSRR lub Szwecji).
Oczytanie w obcej literaturze postę-

puje nieproporcjonalnie wolno w sto-

sunku do mo
:

rh potrzeb ze względu
na brak subsydiów na dokonanie nie-

odzownych tłómaczeń.

Odnośnie braków wyszkoleniowych
rach, jednak w drobnych ezczegó- dla zawoc1n:ików Morończyk stwier-

łach ruchu oparte są w całej" rozcią- | dza, że wszystkie sale gimnastyczne

terenie Warszawy nie posiadają

lenie na specjalnych kursach w Wo-

jew. UKF . W późniejszym okresie od-

cinek ten należy obsadzić imstrukto-

rem»omnibusem.

Na odcinku powiatów i miast ro-

lę tę powinni spełniać przodownicy
lekkoatletyki, wyszkoleni na kursach

Wojew. UKF . W miastach wojewódz-
kich powinny powstać stałe ośrodki

wyszkoleniowe przy Wojew. UKF z

obsadą jednego trenera i 3 instruk-

torów-specjsl'? t

ZADANIA OŚRODKÓW L. A .

Zadaniem tych ośrodków powinno
być: prowadzenie treningów dla wszy

stk-ich lekkoatletów, przebywających
w miastach wojewódzkich, szkolenie

kadr przodowników dla miast powia-,
tow-h, organizowanie kursów inf.or- !

jaa:y'-ych dla dniałaby na wsi, kon

trola działalności w terenie, propa-

ganda lekkoatletyki przez organizowa
nie imprez masowych i zwykłych.

tyki,

7) ustalanie wydawanie progra-

to •••od
- Prezes Polskiego Związku Gimna-

stycznego, ppłk Noskiewicz uznaje za-

sadę, że jeżeli ma się brać w skórę, to

tylko od- najsilniejszych. Zasadą tę bę-
dzie PZG kierował się w przyszłym to

ku w programie imprez zagranicznych,
dlatego kontakty naszych gimnastyków
przewidnją spotkania tylko z najlep-
szymi zespołami w Europie.

W styczniu gimnastycy nasi rozegrają
w Warszawie zawody z Czechosłowacją,
w marca odbędzie w Budapeszcie mecz

kobiecy z Wf grami. Warto

Warto dodać, że w 1949 r. PZG wyda
po raz pierwszy odznakę gimnastyczną,
dostępną dla najszerszych rzesz «rów-

no wśród młodzieży, jak i dorosłych.

mów wyszkoleniowych oraz progra- nmieć,
1

ie'Wfgryzajęły drngie miejsee
mów na różnego rodzaju obozy tre- na oirtatnięj Olimpiadzie!
ningowe, j Na jesieni przewiduje gię rewanżowe

8) kontrola całokształtu pracy w te-

renie.

Powyższe uwagi zawodnika i tre-

nera w jednej osob ę będą niewątpli-
wie interesującym materiałem do dy-
skusji dla inicjatorów ankiety. Przy-1
toczyliśmy je w streszczeniu, nadto

nie obejmują one wszystkich wypowie

zawody. w konkurencji kobiecej i mę-

skiej z CSR i Węgrami na' ich terenię.
Mecz' z Węgrami poprzedzony będzie

obozem treningowym w tym eelu' PZG

zaangażował . trenera:. węgierskiego,
^ któ-

ry praygotowyv^ Wf^óW <^ ,01impi»:
dy. Pod jego fcierunkjfeaij • się
4-tygodniowv obóz w Akadernii WF dla

Dania oMwita
udziału

w mistrzostwach sw ata
Duński Związek Piłki Nożnej po-

stanowił nie uczestniczyć w 'mistrzo

przypo- f{wacJi ^wiata w piłce-nożne). fiie

przyjął też propozycji Jugosławii i

Węgier, by rozegrać spotkania mię
dzypaństwowe. Duńczycy .grać będą
nątomiast 9 czerwca w Warszawie i

15 czerwca u siebie z Holandią.

dzi, które poruszają m. io. zagadnie- . zawodników aaawansowanyth i młod-'

nia środków popularyzacyjnych lekko szyoi,. Następne 2 miesiące spędzi tre-

atletyki, środków do polepszenia wy ner w?gior5ki prawdopodobnie IM Ślą- ! łudniowej Ameryce, Z Eurppy ncze-

ników, metody szkoleniowej i zasad-,
^

w najsilniejszjJm ośrodkn ghnns-' stniczyć będą co najwyżej dwa <ł«

M: słrzosłwa świata
w koszu w 1950 F.

Płd. Ameryce
' Mistrzostwa świata w piłce- koszy-

kowej odbędą się w roku 1950 w po-

niczych elementów treningu.

Z. W.

I stycznym, jeżeli chodzi o mężczyzn, w trzech zespołów, zależnie od wynl-
Polsce, a' dalej w Poznaniu. i ków mistrzostw Europy w Moskwie,

głości na wyzyskaniu indywidualnych
właściwości zawodników, zarówno

pod względem konstytucjonalnym,
jak i psychofizycznym. Iliasow, któ-

ry skacze „horainem", w zewnętrz-
• nych formach wykonywanego stylu

jest •'•"*• - i' -I fT---'-
•. ;.-.' -r': w

•rc: :;.:•'. rucHi z,---!-'-- r-•;l-

cd nic .' . L'.n óaózc upodabnia się
w zewnętrznych formach do Conso-

liniego, lecz w drobnych detalach róż

ni się od niego. Z przykładów tych
można wyciągnąć wniosek, że najwła-
ściwsza jest metoda treningu, która

pozwala rozwijać się indywidualnym
cecho-m zawodnika.

TRENING TRZEBA PRZEŻYWAĆ..
— Zawodnicy radzieccy są zdyscy-

. fJ iowani i nie poddają, krytyce sy-

stemu treningi, opasywanego dla

nich przez ich trenerów. Ncdto zau-

wa^-łefn,.głębokie podejście stro-

ny lekkoatletów radzieckich do wy-

konywanych czynności na boisku. To,
co wykonują na boisku, przeźywaią
TÓwnież wewnętrznie. Słowem, myślą
w treningu o ruchach wykonywanych,
a n'e wykonują ich mechanicznie, j?k
•o ma często miejsce u naszych za-

wtidników,

ZARZUT POD ADRESEM NASZYCH

LEKKOATLETÓW
Na podstawie wykładów i rozmów

« trenerami radzieckimi, Morończyk
stwierdza, że reprezentują oni głębo-
ką wiedzę sportową. Ozoliin np. jest
jedno-.-zcśnie profesorem Instytutu
Naukcwo-Badawczego dla spraw kul

tury fizycznej. Morończyk nie jest
zwoieriP.'kiem mianowania trenerów

pracz PZLA, uważa natomiast, że na-

si trenerzy muszą przejść gruntowne
i systematyczne wyszkolenie, oparte
o Główną Szkołę Trenerów.

P.iwcłując się na opinię Ozolina

Mr-rcńczyk stwierdza, że zawodników

nic tylko należy trenować, lecz rów

nież i wychowywać, aby zaszczepić w

nich zamiłowanie do uprawianej ga-

łęzi sportu. Główną rolę w tym kie-

runku ma spełniać trener-wychowaw-
ca.

p

— Zawodnicy nasi podchodzą czę-

sto d» uprawianej przez nich dziedzi-

ny sportu niepoważnie, po prostu w

GŁÓWNA SZKOŁA TRENERÓW
I POW!IMIO się powołać do .życia Głów

wyposażenia w sprzęt nieodzowny do Szkoł? Trener TM 5 Ins "

przeprowadzenia zaprawy zimowej lek

koatletycznej, a zwłaszcza do ćwi-

tytut Naukowo-Badawczy oraz stały
ośrodek prz-actTwań olimpijskich.

czeń specjalnych. W okresie w
:

osen-
Zadania te ' Szko ^

^««załyby się
"ym i lstnin kompletne zaniedbanie ,

w Punktach:
'.eżni i skoczni wvklucza lub utrud-

nia mczl wość doskonalenia technicz-

lego i powoduje często kontuzje,
irener ma w klubie za mało godzin
na pracę (względy finansowe) przez

co ogranicza się możliwości przepro-

wadzenia racjonalnego treningu, stąd
też praca jego fest niewystarczająca
i nieefektywna.

WADY PRACY W KLUBACH

W klubach trenuje razem zróżnico-

wany element pod względem wieku

i płci, co nie jest właściwe; brak jest
tam' seltcji ogólnego w; f. dla mło-

dzieży, ą bez przygotowania fizycz.-
nego' ogólnego; me pib^h[inB się roz-

poczynać specjalizacji. Brak jest ści-

słego kontaktu między instruktorem-

trenerem i rodzicami w sensie wycho-
wawczym. Kontakt taki jest wskaza-

ny i w wypadkach zaniedbywania się
młodzieży w studiach lub pracy za-

wodowej, trener w porozumieniu T TO

dzicami powinien mieć wpływ na

swoich wychowanków. Wreszcie —

brak dostr.tecznej ilości spTzetu do

zaprawy zimowej.

JAKIE WARUNKI

Odnośnie warunków, jakie mleży
stworzyć dla rozwoju lekkoatletyki w

miastach, województwach, powiatach
i wsiach, Morończyk-trener wypowia-
da się w ten sposób:

— Należy w pierwszym rzędzie wy

słać w teren dobrego instruktora, któ

1) Podniesienie poz
;
omu lekkoatle-

tyki odpowiadającego naszym ambi-

c/c m,

2) szkoleniie kadr zawodowo pra-

cujących w tereu e (obsadzanie ośrod

ków wojewódzkichf,
3) prowadzenie stałego ośrodka lek

koatletycznego dla najlepszych zawód

tylko fenomenom
biegaczy na 400-10000 mełrów

Zatopka, Hansenne, Reiffa i Slijkhnisa
oraz przedstawiciele pozostałych naro-

dów północnych s Finlandią na czele.

Do przeszłości należą Czasy, kiedy
Europa miała coś do powiedzenia w Me

gu na '100 m (tytuł mistrza olimpijskie
gowsztafecie4X400mwr.1936).
Obecni mistrzowie starego świata ustę-

się hegemonia ich biegaczy, pują znacznie rywalom zamorskim. Na

sklasyfikowanych na dystansach wet najlepszy z Europejczyków—nastę-

Wyjątkową pozycję zajmuje Szwecja
w klasyfikacji europejskich biegaczy.
Jest bezkonkurencyjnie pierwsza, co wi

dać z niżej załączonych tabelek.

Na 400 m Szwedzi nie oditrjwają je-
szcze większej roli, dając się wyprze-

dzić Włochom. Ale już od 800 m za-

znacza

Wśród

a00 m
— 10000 m Szwedzi stanSwią po pea Lanziego Siddi nie jest groźny

Iowę! Drugą tworzą wyjątki w rodznju dla ekstraklasy światowej.

Pebili iw głowę Szwa|c«rią 9:1
łegp Lwa" przekonali się obecni*

0 mistrzostwach Świata w Pra

^łże- {przed dwdma laty), zwró

eiliśmy uwagę na potęgę czechosło

waefciego hokeja na lodzie,' który we

dle naszej opinii ustępuje pod wz^lę

1) Slddl (WI.)
^ 2) Lundqvlst (Ssw.)

I) Iteadon (Irl.)
4J. lunls (Fr.)
5) Laisson (Sxw.)
«) Pateillnl (WI.)
7) Mlssqnl (Wł,);
i) ie<ls- («xyty
t) Holst^oirMsee-' (Best)

10) Hadmeler (Siwa)e.^

0.1

4T.I
47,1
47,ł
47.»
47,»
4M
4».*

4*r'
4M

Szwajcarzy, którzy czwarte spotkani* •• i^l. j, ,.••„• .. .

... .'i .

- i.' '

Zuppłiii«i inac*e)::przedstawia się spra
w roku bież., rozegrane na powiększ© •

... *. ... i
i o, j. • n• wa i 800 m. Lider-tabeli europejskiej
! nym zimowym Stadionie Pragi, prze- „ "''•,' ,. , „

I.. , . . ci . . Hansenne jest pierwwy i na «wieete. Co
| grali w katastrofalnym wprost stosun

ku 1:9. Tak ciężkiej porażki nie. do-
dem masowości, chyba tylko kanady,, szwajcarscy M

^

sl-rcmu. Ze uwagi te były traine o tym j
^

świadczy tegoroczny stzon. Jak wij- j . ,

domo, hokej czechosłowacki poniósł P«yczyn nie mogą szukać w jakimś
c'ężką stratę. Z pi.rwszegc zespołu przypadku, w doskonałe, grze

ubvlo sześciu zawodników, w tym ta- drużyny CSR, która w ob .czu 13.000
wiczćw dosiown-e rozn::s:a pr.uciw •

Kalendarzyk
lekkoatletów CSR

Czechosłowacja ustaliła kalendarzyk

prawda tylko teoretycznie, bo w' bezpo-
średnim pojedynku Hansenne prsegrał
z wielu biegaczami.

1) Hemenne (Fr.) WS.I
2) Bcngtson (Siw.) 1:47,4
S) Ulieqvlst (Sxw.) , 1:10,2
4) HoUt-Soereeeee (Dan.) 1sM4
I) Chrlłtenran (Dan.) 1:50,7
<) Parlett (Angl.) 1:50,»
7) tjungreen (Szw.) 1:S1,0
I) Vade (Nerw.) 1:11,1
t) Lindan (tiw.)

10) Aberg (Siw.) 1:51,4

Hegemonia europejskich biegaczy as

świecie rozpoczyna się od 1500 m. EH

te Szwecji prowadzi na listach euro-

pejskiej i światowej. Do Skandynawów
dociągnął reprezentant CSR Cevona i

najszybsi? • długodystansowców—Slijk
Irafe

Ił Sfraadr (Saw;) MTJ
1) H. Irlcson (Siw.) 1:47^
jji«rqvlsl(Siw.) 5:40,0
4) Hansenne : (Fr.)
I) f ersseń '(Szw.) <:4»,4
<) Cevene (CSR) 1:47,4
7) lohansson (Flnl.) 1:4»,i
0) Slljkłsute (Hel.) 3:4»,<
») Irlcson (Siw.) . 1:10,1

ID) Renglsea (Siw.) 5:50,4

k: cj klasy, jak Trojak. Zdaw.-ło b»/ fę.
'

że tak ciężki upływ mv.si odb
:
ć

się ujemnie na b'tnośri r •-pfpzentacii
narodowej CSR. Tymczasem dziś luż

jesteśmy śv,-!adkami czynów, które do-

wodzą, że hokeiści Czech ->«lowacj
będą na nrstrzoMwscb św'a^a w

Sztokholmie znóv/ jedwm z raipoważ
n

; 2: szych konkurentów.

O sile hokeistów spod znaku ,,Bia-

nika. Bramkami podzielili się: M.zei a

3, Rozinak 2, Kobranov, V. Zabrodsky,
dr Slama i Bubirk po jednt-;, d'a

Szwujcarów punkt honorowy zdoby!
Trepp.

Krytyka praska podkreśla doskona-

ły pc.zVm Mizery, który wyrasta na

' spotkań międzynarodowych swych -lek-

koatletów w roku 1949.

Zatopek ma moralny tytuł najlepsze-
go długodystansowca Europy. Prowadzi

w obu dystansach przed liczną koalicją
biegaczy północnych, do których „ klasy

j dociągali Belg Reiff i Holender Slijk-
huis. Bezkonkurencyjny jest- Zatopek

1

Pierwszym spotkaniem będzie Praha dopiero na 10000 m. Na 5000: m odno-
— Bukareszt 16 czerwca w Pradze. Da sił sromotne porażki w spotkaniach *

lej program przewiduje spotkanie CSR Reiffem.
— Rumunia 19 czerwca . w Ostrawie.

Ewenementem będzie spotkanie: lekko-

rywala V. Zabrodskyego. Wysoką oce j atletów ZSRR — CSR w Pradze 16 i 17

irzpka
Komu potrzebne i jaki sens?

nę zr „młodych" otrzymuje też Picha.

Wśród Szwajcarów wybijali sie tyl-
ko napastnicy zury.h«ty: Schubiger i

Bieler, natomiast słabo grał słynny
bramkarz Perl, -jako 'eż frójka Arszy
bracia Poletrowie i Trepp,

Tercje przedstawiały się nasypu'\
co; 5:1, 1:0, 3:0.

Marian Furmanek biegnie * meldun-

kiem. ' Zdjęcie zrobione kolo Pniewa,
na trasie Szczecin — Warszawa.

roto BAR

Ą MERYKANIE są w stałej pogo-

nt za zewnętrznymi efektami

bez oglądania się na rzeczywiste
wartości. Dzięki temu mógł tam zro-

dzić się tak „genialny" pomysł jak
Igrzyska Olimpijskie dla juniorów.
Igrzyska te, wedle projektodawców,
odbywały by się W Identyczny epo-

sów jak te „wielkie", które zostały
by naturalnie utrzymane. Czasokres

również cztery lata.

Zgoda

w hokeju USA
Zeszłoroczne Igrzyska Olimpijskie

w St. Moritz srtaiy pod znakiem

wantuiy hokejowej wywołanej przez

rodzinne niesnaski hokeistów ame-

rykańskich, którzy przyjechali do

Szwajcarii z dwoma drużynami 1

każda z nich rościła sobie prawo do
- sprezentowania swego kraju. Jak

donoszą * Nowego Jorku zatarg zo-

-tał ©statecznie zlikwidowany 1 stwo

rsona będzie jednolita organizacja
hokejowi.

ŁYŻWIARZE ZSRR

W Moskwie odbyły M

łyżwiarski*, W których szybkofe

gacs Gotowkła t«y»k«! na 500 m

MM462«fc,«MX»•5^,7 Mk.

Całj' pomysł jest naturalnie abaur,
dem! Nie można nara-żać młodych

1

ludzi o rozwijającym się dopiero or-
1

ganizmie, na tak ciężki egzamin jak I

Igrzyska Olimpijskie, nie mówiąc
już naturalnie o przygotr.vanlach,
które wymagałyby równie intensyw-
nego wysiłku. j

Młody człowiek nie jest koniem

wyścigowym. Konie tp^o typu, jak
wiadomo, puszcza się we wczesnej
młodości na tor, natomiast organizm
człowieka wymaga powolnego doj-
rzewania. Doświadczenia uczą, że

przedwczesne forsowanie młodych
talentów prawie zawsze kończy się
źle. Mieliśmy w historii sportu aż

nadto wiele przykładów, kiedy to

młodzieniec uzyskiwał wprawdzie
wspaniałe rezultaty, ale też tym

szybciej znikał x areny. Były to ofia-

ry wygórowanych ambicji trenerów,
których obowiązkiem jest stopniowe
dawkowanie zadań.

Poza tym ma kwestia Igrzysk ju-
niorów Jeszcze jeden aspekt, Wiek

dojrzewania jest w różnych szeroko-

ściach goograflcznych różny. To tei

trudno było bjr określić granicę, któ-

ra gwarantowałaby, że do walki sta-

ną zawodnicy o równych możliwo-

ściach.

Tak czy inaczej ma projekt ame-

rykański cechy niezdrowej sensacji,
która w Stanajch Zjednoczonych do-

minuje niejednokrotnie nad rozsąd-
kiem.

lipca i lekkoatletek ZSRR — CSR 30

i 31 lipca w Pradze. Spotkanie Warsia

wa
— Praha projektowane jest w Pra-

dze 25 sierpnia, a mecz : CSR ,;—, A»-

stria 26 czerwca w Bratysławie.

Niezależnie od tego przewidywane
je.-t: spotkanie kobiet CSR —' Norwe-

gia 16 i 17 lipca w Pradze, CSR — Ita

lia 7 sierpnia w Brnie, CSIt —• Ąnelią.
10 i 11 sierpaiia w Pradze, trójmu» Wę

ZWYCIĘSTWO BOKSERÓW CSR ?ry — Włochy — CSR 27 I 28 sięrpńja
W FINLANDII j » Budapeszcie 1 mec* CSR—^ Bufjitr.i

Bokserzy CSR Petrina i Radema- 1w " eśni " w ^^^

cher dotarli już do Helsinek i stoczyli J Niezależnie od tego przewidziany j«'
pierwsze walki. Petrina wygrał z Py j nd-isł czolfj-.vyph lekkoatletów CSR' ne

kaelinenem, a Rademacher wypunk- kilku większych imprezach mip>łi>n»-
tował Huuckonena, lrodow}(h.

1) Zatopek (CSR)
1) Ahlden (Siw.)
I) Reiff (Belg.)
4) Alberlson (Sxw.)
5) Nybarg (Siw.)
4) Jlijkhuls (Hol.)
7) Johońsfson (Szw.)
5) Heine (Flnl.)
») Koskela (Flnl.)

1D) lorg (Siw.)

14:10,0
14:11,1
14:14,1
14:19,1
14:1(,8
14:1(,S
14:17,0
14:17,(
14:28,0
14:11,1

Na 10000 m pozycja Zatopka jest nie

zachwiana. Prawie pół minuty, dzieli go
-

od następnego biegacza, rekordzisty świa

ta na tym dystansie — Heine.

1) Zatopek (CSR)
1) Heine (Flnl.)
I) Albertsen (Szw.)
4) Kononen (Flnl.)
ł) Halnstroom (Flnl.)
«) Paradae (Flnl.)
7) Stekkee (Morw.)
I) Johansson (Siw.)
1) lacobsen (Siw.)

10) Rapp (Siw.)

»:S7,0
. 50:01,2 -

.'0:05,2
3u:10,0
^7:11.0

30:22,«
!3:24,4
10:20,2
10:27,4
10:29,4

i, Lusy Szczecin — Warszawa. Wrękach biegaczy sztafety widzimy akt pozdrowienia Kongresu Zjedno*
0*en4a od ZUP. i postępowej młodMośy polskiej Foto BAR



Nr 105

(iLĄD SPOttiOW*

Decyzję należy powziąć dzis
by proce można prowadzić planowo

WALNE zebranie Polskiego Zwią ' dnieniem wszystkich kontaktów zajra ' neckiego Uzależniona iest od trenin- Te trzy wyżej, pokrótce rozpatrzone
zku Tenisowego, projektowane nacznych, uzgodnieniem terminów (co gów I przygotowania w okresie jrmo- I punkty „uzbroiliśmy", daj|c każdemu

początkowo na połowę grudnia rb.,' nie )e»t łatwe) i co czyni etę w okre wym. Wątpimy, Czy zastąpi je bridge. [ podtytuł se znakami zapytania. Myśli
przesunięte niestety zostało na dzień' sie zimowym. Ten, który, „wyskoczy" • A więc Riwiera. Jsśli Skonecki ma

23 stycznia 1949 r. Piszemy — nie-

stety — ponieważ zwłoka taka ma mi-

nusy większe niżby się mogło wy-

dawać. Przede wszystkim dlatego, ie .

prace nowego zarządu P. Z T. roz-
'

poczną się zbyt późno (co było sta-

łym mankamentem) —

a dlaczego raan

kementem — postaramy się to krótko

U7?sadfi '6. I

Bardzo mylnym jest mniemanie, źe

tenis w zlm
:

e ozęściowo zamiera. Nie- j
itety Istotnie u nas raezei zupełnie!
grywać sie przestaje (br«k hal) —

na-j
tomiasf dla władz związkowych iest !

to okres szczególnie intensywnej pra* j
cy. a przynajmniej, jak nam się wy- I

da'e — takim być pow
:

nien. Pomija-
jąc opracowanie b'!ansu zakończone-!

go sezonu i wyciąganie wniosków z

nabytych doświadczeń —• niowąlpli"
w!a waźnieiszą jeszcze sprawą jest
©pracowanie i częściowe przygotowa-
nie się do sezonu następnego. To się
wl?śni« czyni w okresie zimowym.

JAK JEST U NAS?

Było błędem i pozostaje nadal, że

nowe władze P. Z. T. obejmują urzę-

dowanie dopiero w końca styeinU,
lub — leszcze jjofzef —

w lutym, a

więc w okresie, kiedy jui wszystko z

Sfrubsza do sezonu powinno być pr?y
gotowane. Zanlffl nowe whdze P. Z . T.

rozejrzą s'ę w sytuacji, wejdą, jak to

się mówi, w urzędowanie — upływa

propozycjami w kwietniu lub maju , być W formie i przygotowany do walk

musi oczywiście spotkać się najeżę- o puchar Dayisa, powinien jechać na

śc'ej z odpowiedzią: „Terminy mamy Riwierę, by tam przygotować się do

jui zajęte..." Rozpoczyna się wówczas talonu Riwiera — łączy się ze zgło-
awałtowne poszukiwanie terminów i aaeniem do pucharu Davisa. Te de-

kontrpartnerów, którzy zgadzają się cyzje synchronizują się dokładnie,
najczęściej faa rozegranie spotkania —

warunkowo, i często terminu nie do-

trzymują, a bo to, a bo sio... Jednym

I JAW TRENER?

Trenera nie mamy. Sprswa Hebdy

słowem n
;
epotrzebny, denerwujący ko \ J^go i straciliśmy do

, ,, niej zaufanie. Dobry trener zagrani'lowrotek

ĆO JEST WAŻNE?
Sądzimy, «e w tej chwili marny w

tenisie, w okrese przygotowawczym
do następnego sezonu, trzy zmdnl-

czny
— to kapitał dla naszych przede

wszystkim juniorów, którym właśnie

klasowy trener fest potrzebny, jeśli
mamy mówić o dalszych postępach
n&szyeh chłopców. Są jui zaawanso*

cze, ważne punkty, wymagalne* ro*-! wani tak, ie todzlme skromne środki

triygnlęeia jui dziś, lub w terminie i treningu n!e rozwiną już dale) Ich moi

nafbllźszym.
1) czy zgłaszamy sfę do rozgry-

wek o puchar Darlta,
2) cif wyślemy na treningi nB'

szych graczy na Riwierą,
3) esy zaangażujemy dobrego, u*

granicznego trenera?

Jak wiadomo, losowanie rozgrywek
o puchar Davisa odbędzie się 2 lu-

tego rb. Zgłoszenie trzeba przesłać
oczywiście nieco wcześniej, O (U

nam wiadomo P. Z. T. sos! się Z za-

miarem przesłania takiego zgłoszenia.
Ale dopięto nosi się z zamiarem.

KTO DRUGI?

Obliczmy nasze możliwości. Skone-

eki 1... Kto drugi? Z jednym Skonec
!<•"--. tygodni i sezon się rozpoczyna. I klffl nie ffiiffly mM

^

^.gr(LB!i iad

. lamy tu na myśli sezon w pełnym
tego słowa znaczeniu, a Więc z nwzglę

j llwoici.

i Ostrzeżeniem był sezon ubiegły, kle

i dy postępy wśród juniorów malały za-

straszająco, by pod koniem sezofiu —

! zahamować się zupełnie,
i Sądzimy, ie właśnie wśród juniorów

niozejny szukać drugiego singlisty, któ-

ry za rok — będzie pełnym uzupełnie-
niem Skoneckicpo — ale pod warun-

kiem, ie ezolowl Juniorzy otrzymają
bardro Ostry trening s klasowym trene-

rem. Cra warta zachodu — bo taki tre

ner p" Viagnie resztę również bardzo

wytfti 'e.

Dobryrh trenerów zagranicznych an-

gażuje się w okresie zimowym- Sę wów

ozas rto<ninkowo najtańsi — bo mniej

Iolatnik tenisisty
Włoski Związek Tenisowy ogło-

t!ł oficjalna klasyfikacji najlepszych
swych rakiet w roku 1948. Mężczy-
źni: 1. Cuoelli. 2. M. del Bella S 1 4
Bada 1 Canapele. B. R. del Bello. 6.

Belardinciu. 7. Gorł. 8 . Pantassi. 0 .

Medici. 10. Seribani. Kobiety; 1. Boa-

si. 2 . ManCredl. 8. Migltori. 4 . Bolo-

gna. 5. Marocco.

^f W Brukseli na kortach krytytfh
odbyły się mecze zawodowców. Do-

skonalą formę wykazał Francuz Pe-

tra. Dużym talentem błynn^ł Holen-

der de Mo*. Ciekawełe wyniki: de

Mo9 — Simon (Belgie) 6:8, fl:2. Pe-

tra — EstrabeaU (był przed WOjną
trenerom w Polsce) 6:8, 6:3. Estra-

beaU — Simon 6:4, 12:10, Fetr» —

de MOS 6:4, 6:3. De Mos, Simon —

Petra, Estrabeau 8:6, 16:8. De Mos

pokonał w turnieju zawodowców w

Anglii Szweda Schroedera w pięciu
setach, a Anglika Freda Perry gład-
ko 6:0, 6:4, 6:3.

-fc Francuski Zw. Tenisowy ogłosił
listę najlepszych swych tenisistów za

ubiegły sezon. Pierwsze miejsce Wśród

mężceyzn M. Bernard, na drugim zaś

sklasyfikowano ex aequo Abdesselama i

Destremean. Picrwsaę lokatę wśród ko-

biet otrzymała N. Landry.

•fc Związek Tenisowy Unii Południo

wo-Afrykańskiej zgłosił swój udział w

przysłłorncznych rozgrywkach o pu-
char Davisa. W barwach Połud. Afryki
graó będzie jeden i czołowych tenisa-

stów świata Slurgess oraz Levy | C«ek«

bum. Wymienieni zawodnicy z tenisist-

kami ?nmmff! i Waterraeyer reprezeit.
towaf będą Połud. Afrykę w mlędzyna
rodowych "dorocznych mlstrźostwneh w

Wimhlpiłon. które rozpocznę tlę 20-go
czerwca roku przyszłego.

rorrjrtoanł. Gdyby nas napytano, kogo
nego meczu nawet z najsłabszym prze, bylmy typowali — odpowiemy Francu-

eiwaifalem, choć Z niejednym prze* i za Estrsbeau, który już bywał w Pol-

ciwaikiem mamy szanse na zdoby<?'e ?ee, wykazując zalety sumiennego, rze-

i pkt., właśnie przez Skonecklego (w Miot-» specjalisty. Estrabeau zresztą,

ilnglu) — ale to za atałol Potrzebny j jak wiemy, fryws często obeenle w me

jest drugi singlista, którego w tef tfnrh zawodowców, osl;gaj;e wcale nie

ehwili nie widzimy. Dobra forma Sko* *łe wyniki.

bowiem naszę w tym artykule jest pfr
stawienie pytsó, a właściwie Jednego,
zasadniczego.

Czy mianowicie mamy ambicje wzlę
cia tlę do tenisa na serio? Czy istnieję
możliwości wśpareia tego, cośmy dotych
czas «budował! 1 w trudnych warunkach

montowali dalszę meenę podporę, któ-

ra umożliwi dalszy rozwój tenisa w Pol

śce?

Wiemy, ie dzięki GUWF nadszedł

ostatnio do Polski i przekazany został

PZT większy transport sprzęto tenilO

wego. Jest to rznez doniosła — ale nie

vyczcrpt;je sprawy. Rozważania, którym
poświęciliśmy ten artykuł i pytanie któ

re postawiliśmy, powinny, jak liczymy,
doczekać się także pozytywnej odpowie
dzi, I rzecz cała z kolei pełnego popar

cia naczelnych władz sportowych f «ter

eiejincfto wyknnawstwa PZT. Ale spra-

wy te nsleży rn^trzypna* tu* dziś —

hy spokojnie, planowo zabrać się do

pracy.

S. Goilófftskt

Orle loty szybowników
Newe rekordy Polski

SZYBOWCOWE loty wyczynowe na I runek do złotej odznaki pilota BMjbtm-
fali maję wielkę prsyisłość I tą cowego. .

--

obecnie przedmiotem badań w całym j O^nlęde tych wysoko^ posilił»
świecie W Polsce badania te prowadzi j na stwierdzenie zasięgu . wielko-

obecnie Instytut Szybownictwa w Biel- j wznoszeń falowych w rejonie Jeleniej
_Łu> j Góry I szybowiaka Jeżów.

Prsy końcu listopada specjalna wy j Ten niezwykły wyczyn polskich i

awa badawcza t naszymi najlepszymi bownlków w grudniu, w porze :
—

prawa

szybownikami na czele, wyrunyła do

Jeleniej Góry. W okolicy tej pnewaś-
nie w jesieni i na wiosnę Występuje sta

jęca chmura taw. MuaHagottl, posiada-
jąca wielkie właściwości termiczne, cio

gęce być wykorzystane przez szybow-
nictwo do wysokościowych lotów wy.

esyfiowyeh. Po próbach I bidaniach wy

prawa zoMsła uwieńczona powodzeniem.
Dnia 6 grudnia pilotka Irena Kempów-
na w locie badawczym na szybowca
^Sęp" ©sięgnęła wysokość około 3900

metrów ponad start, to Jest nowym ko-

biecym i krajowym szybowcowym re-

kordem Polski. Niestety, zapadający
zmierzch nie pozwolił wykorzystać do-

brej termlkl na osiagnjęCie lepszej wy
sokości. Lot o'lb^vał się w bardzo spo

kojnvch warunkach, przy dobrej wi-

dzialności i średnim wznoszeniu Ifi

ni'sok — trwa? dwie godziny.

W tym sanijin dniu pilot Tadeusz

Córa ósiaenęł na szybowcu ..Sęp" wy-

sokość 3600 m, zdobywając ostatni »s-

W,

której s".on szybowcowy faktycznie "|ui
nie istnieje, zasługuje specjalnie
uwag?, świadczy on dobitnie o wyao»

kich kwalifikacjach pilotażowych »

szych szybowiiików-sportówców.

Podwójny rekord pilotki Ireny Ket»

pówny jest juź jedenastym z kole! rO-

kordem, ustanowionym . przez młoiło

szybownictwo Polski l.udowrj. Pilót T»

deusz Góra osiągając wysokość 3óM tt

ponad start zdobył jsko trzed Polak

zlotę odznakę „D" pilota szyboweowe-
ćo.

Oba powyższe wyeeyny są wyniki««
planowej akcji wypełnienia talsrll km-

jowych rekordów aaybuwcoWyeb i, poAr
nieeienia ich poziomu do wysokości
proc. rekordów międzynarodowych W

ramach planu „trzech piętek" pneddi
wziętego przez naszych szybownikSw
dla uczczenia

Zjednoczenia PartK Ro-

botniczych.

Jerzy ^afnseflif

ŁKS druzynq zimnej pory
Wigor łodzian sparaliżował Ruch 4:2

ŁÓDS. I». (TBI. wt.J ŁKB —

KucA 4:9 (atli. Bramki taa łodnian

zdobyli: Patkolo 3 i Łąc* 1. Dla Ru~

riit» obyiHoit Cieślik. Sędaioteał p.

SpfirH-ng • Łodzi. Wi&Hó 1» ok. 6.000.

ŁKS: Szczurzyński, Włodarczyk,
Luci U, Sołtyscewski, Pietrzak,
Łucz I, HogendOrf, Patkolo, Baran,
Łącz, Kopera (G\?OźdZifi8ki).

Biali wygrali z

na Wspólny Dom
KRAKÓW, 12.12. (tal. wł.) — Team

Cracovla, Garbarnia —» Wisła, Tarnó-

via 1:0 (0:0). Zwycięską bramkę adó-

był Poświat Sędaia Bartyiel. Widzew

ek. 10 tys. Całkowity 'dochód a tego
meczu przeznaczono na budowę Wspól-
nego Domu Partyjnego.

Cracovi<i — Garbarnią (biali) 1 RyblC
ki, Kaszuba, GlimBs, Jabłoński J, Gę-
dłek, Jabłoński II, Parfijn II, Roiafr

kowski II, Nowak, Radou, Szeliga.
Tedm ITisia — TarruiUiti (niebitstf):

Juro wica, Barwińskl, Flanek, Filek, Łe

gutko, Kokoszka, Kuinyńeki, Gracz,
Kohut, Rupa, Binek.

Po przerwie Jakubik zastąpił Rybic-
kiego, Lasiewicł — Gędłka, a Rotan-

szę część stanowili piłkarze mistrza Li-

gi, z czego większą część za przewinie-
nia Jabłońskiego. Jego brat popełnił tó

wnież brzydki czyn na osobie łęćznika
Wisły i musiał dać posłuch Sędziemu,
nakazującemu przoproszenie Graóza,

Crack był zresztą jedynym napastni-
kiem z drożyny niebieskich, niebezpieca
ny dla bramki przeciwnika. Nie dziw-

nego, ie trzymano go najwięcej, posłu-

gując się przy tym i ręfeaml, w esym

wyspecjalizował się Gędłek, a eo nie

uszło uwagi dobrego i czujnego arbi-

tra.

pOzdStafct ezwArka napastników wl-

ślaćko-łar&OWińskich grała słabo. Szyb
koś£ i zwto^nbść Kohuta na śliskim te-

kowskl I — Radonia. W Ostatnim kwa-: renie zmalały do zera. Rupa był słaby,
.'lansle zsmieniono równlei skrzydło-1 Młody Kuczyński, doświadczywszy na

wych po obn stronach. W miejsce Bln-; swojej skórze bezpardonowośel Jabłoń-

ka wszedł Cisowski, a zamiast Parpana
U grał Poświat

Na meczn tym było mało bramek,

eklego, grat bardzo ostrożnie, Binek

za! zawiódł zupełnie. Pomoc tego ze-

społu grała rhnotywinie. Natomiast trio

ale sporo emocji. Wprawdzie poziom defensywne było na porlomte, « rym, ie

zawodów był nieco niższy nlł ostatnio od reprezcntacyjneto obrońcy, Bscwiń-

na zawodach ligowych, jednak dobre tern skle?o oczekiwało się lepsrcfo M«wi|-
po, pierwszorzędna technika oba seipo zwania problemów taktyesnych.
łów I mnóstwo sytuacji podbramkowych] Team czysto krakowski przedstft-
sprawiło, ie mecz był ciekawy. Grano (wił sie bardziej jednolicie. Wejście

mniej zażarcie nii W zawodach O pun>
kty, na ogół fair.

Jedynie Jabłoński młodszy „«ałatwiał
nadal ligowe porachunki" a Graczem,
za co sędzia odgwizdał 27 rzutów wol-

hyćb przeciw drożynie, której więk-

świeżych zawodników po przerwie
umożliwiło zniwelowanie przewagi,
jaką miał przeciwnik w pierwszym
okresie. Nowak kierował rozumnie

piątką napadu, zasilaną dobrymi pił-
kami * pomocy. Obrońcy walczyli

twardo i nieustępliwie, a Jakubik i

Rybicki wykazali świetną formę. —

Specjalnie bramkarz Cracovii zasłu-

żył na słowa uznania, za śmiałe ak-

cje na przedpolu bramkowym, za o-

fiame i&terwenoje tui przed bram-

ką, Dopisało mu przy tym szczęście,
kierując w tzw. beznadziejnej sytu-

aojl bliski strzał Binka na słupek,
oraz zsyłając, jak z nieba, Kaszub»

na Unię bramkową W chwili, gdy
Rybicki wybiegłszy do podania Gra-

cza dał się ubiec Kohutowi, a bram-

ka stała "otworem. Podoimy moment

zaistnia! po przerwie. Pod bramką
niebieskich mężem opatrznościowym
stał wę BarwińskL

O przebiegu gry można powiedzieć,
żft do przerwy Stała pod znakiem

miażdżącej przewagi wiślaków 1 tar

nowian, po przerwie różnica SU ma-

lała w miarę upływania czasu. Pod

koniec dossli do głosu „d w bieli-

źnie" (aluzja do białych kostiumów)
i wówczas udało się im rozstrzygnąć
spotkanie. Po centrże Jabłońskiego t,

przejął piłkę na głowę Poświat i w

styltt Różankowskiego posłał Ją po-

nad rozpaczliwie robineonMjącyłn Ju-

rowiczem de siatki. Była wówczas

80 min. gry.

Przed meczem przemówił do zawo-

dników I publiczności drugi sekre-

tarz PPR, Wlórkowskl,

Ruch: Brom (Bzeja), Gebur, Bom-

ba (Cebula), Susżczyk, Barty la,
Fryc, Przechcrka, Cieślik, AlSzer,
Cebula (FuSs), Kubicki.

Łodzianie zaczęli i skończyli sezon

spotkaniem s Ruchem. O ile jednak
na wiosnę w meczu punktowym po-

nieśli zdecydowaną porażkę, ustępu-

jąc wyraźnie ślązakom, to tym ra-

zem odnieśli w pełni zasłużone zwy-

cięstwo. ŁKS grał mniej efektownie,
nie zademonstrował wysokiej techni-

ki, ale akoje jego były skuteczne.

Patrząc na ostatnie występy bia-

to-czenvonych, moźnaby użyć pięś-
ciarskiego porównania, iż przeszli 0-

iil na Jiowy styl, oparty na -skutecz-

ności akcji przy całkowitym wyeli-
minowaniu wszystkiego, co przeszka
dza, waględnie nie gwarantuje naj-
prostszego dojścia do bramki prze-

ciwnika i oddania strzału. Dziś zwy-

cięstwo przyszło tym łatwiej, źe ślą-
zacy również w polu nie móglł za-

chwycić. Wręcz przeciwnie. W napa-

dzie w obu skrzydłowych nie mogliś-
my rozpoznać reprezentantów Pol-

ski. Nie jesteśmy pewni, czy Kubic-

kiemu przez pierwszych 70 minut u-

dało się choć dwa razy zmylić czuj-
ność Włodarczyka. Przecherka był
jeszcze słabszy i tylko obecność FuS

sa W drugiej połowie uchroniła go

przed mianem najsłabszego napast-
nika.

POMORZANIN TORUŃ — TM CA SZCZECIN

41:11 (14:4)
W ramach uroczystości jubileuszowych

25-lecia Polskiej YMCA odbyty sią w

Szczecinie Spotkania w koszykówce 1

siatkówce pomiędzy tZK Pomorzaninem a

SJćIedńłką YMCA.

W koszykówce kolejarze toruńscy wy-

grali w stosunku 44:11 (14:4), defflonltru-

jąc gtę na wysokim poziomie. Najlepszym
graczem u gołcl był Kosecki, zdobywca
10 pkt. W YMCE na ^wyrOtnleflle zasługuje
Eibanowskt, który ztiobyt oia miejsco-
wych * pkt.

•potkanie w iiatkOwce staio na stabitym
poziomie l zakończyło się zwyeięttwem
Boiel 2:0 (15:7. 1S:»}.

Cieślik zdradzał niezadowolenie. •

powodu niepowodzeń Swych akcji,
odnosiliśmy wrażenie, że miał żal de

wszystkich wokoło o to, iż nie umo-

żliwiają mu zaprezentowania swych,
możliwości. Cebula zarówno w napa-

dnie, jak i po przerwie w obroni*

spisywał się bez zarzutu, to iii w

ogólnej ocenie jemu należy przystać
pierwszą lokatę. Ż pomocy Suszczyk
i tym razem był niezadowolony, nie-

potrzebnie jednak stosował złośliwie

ostrą, grę, za którą omal nie powę-

drował do szatni.

W ŁKS-ie trzech zawodników sa*

służyło na aobrą notę, a to: Patko-

lo, Pietrzak i Włodarczyk. Patkolo

jeti*cze~ró3 udowodnił; że w odpowie
dnim otoczeniu potrafi wykazać ww

lory gracza dużego formatu. Świetną
formę wykazał na zakończenie sezo-

nu Pietrzak, który staje się powoli
klasowym zawodnikiem. Włodarczyk
szybki i Kieoydowany, niejednokrot»
nie wspomagał swego partnera. —

Śzczurzyński zawinił utratą drugiej
bramkL

Gra w I-ej połowie ładna, aa doM

dobrym poziomie, po pauzie zmieni-

ła się w nerwową kopaninę, typów*
dla walk punktowych. EfnOCji było
więc dużo, ale powodów do zadowo-

lenia znacznie mniej. Prowadzenie Vr

t min. uzyskał dla Ruchu cieźlik.^-

zwolna Inicjatywę przejmują łodzia-

nie i w 22 min., po efektownej kom»

binacji Łącz — Bayan —- Patkolo,
ten ostatni półwolejem adobyi wy*

równującą bramkę. W 30 min. Pat-

kolo po ras drugi umieszcza piłkę w

siatce, wyprzedziwszy Brama w wy-

biegu. w 6 min. później ten nam

gracz głową po rzucie rożnym, bi-

tym przez Hegendorfa, uzyskuje 8*«

punkt. O prsewadte ŁKB w I-ej pe*

łowię świadczy stosunek rogów 8:0.

Po praorwie gra wyrównała się, w

12 mm. Cieślik z przeboju obok nie-

mrawo stojącego secsuntyńsklego
posyła piłkę do siatki. W Sl mlA,
Łącz nagłym zwodem minął Bartylę
i SuBzcsyka l ostrym^ strzałem w róg
ustalił wynik dnia.

Wojciech Nałanson

Czy lostałem znokautowany?
(DohoAettnM

Stefan Gcstomski, w sposób kurtu-

azyjny 1 bardzo dla mnie miły, zwra-

ca uwagę na „inne zagadnienia w

dziedzinie sportu", które, „proszą o

moje pióro". Przyjmuję i ochotą to

wezwanie. Niestety, nie jestem pew-

ny
—

esy dyskusja bjdźie zawsze

skuteczna. Przytoesę przykład.

Przed rokiem zadatem jednemu 1

wybitnych krakowskich działaczy
sportowych pytaniet dlaczego nie

wznowiono po wojnie nagrody dla

drużyny, yraiącej najbardziej prawi-
dłowo i j;/olr". Otrzymałem odpo-
wiedź, że nagroda taka już wkrótce

stanie się rzeczywistością. Niestety,
do daiś nie usłyszeliśmy o tym nicze-

go konkretnego. Zamieściłem nieda-

wno w krakowskim ,J>*łetwifcu Li-

teracki,obsrerny artykuł, uzasad-

niający potrzebę takiej właśnie na-

grody i rysujący kontury jej urze-

czywistnienia praktycznego. Równo-

cześ^a wzywałem kolegów — publi-
cystów 1 pisarzy — do prsedyakuto-
wanla projektu. Od chwili ogłoszenia
tego artykułu minęło kilka miesięcy

głucha cisza! Milczą władze pił-
karskie, milczą koledzy, nawet sie

zarejestrowano tego wystąpienia w

prasie sportowej. Sam Stefan Go-

stomski, którego sprawozdania z me-

czów czytam zawsze z zainteresowa-

niem, ani słówkiem nie zabrał głosu
w tej — chyba niebylejakiej spra-

wie.

Jestem bardzo gorącym zwolenni-

kiem pozytywnej akcji wychowaw-
czej; mniejszy zapał i słabsze na-

dzieje — wyznać muszę
— budzi We

mnie system represyj czy zakazów.

Dlatego nie zupełnie mogę alę zgo-

dzić a artykulikiem Quidama, który
w numer» „TygodnOta Potwsee&na-

l go" x U listopada (Nr 48 (191) przy

chodzi ml 1 odsieczą 1 popiera zaini-

cjowaną przez Jalu Kurka i prttMM
mnie kampanię — ale równocześnie

stawia ml zarzut; te. „nie wyciągną-
łem wniosków, nie postawiłem krop-
ki nad 1". „Umiejętność wałki bok-

serskiej — pisze Quldam — istotnie

mote się przydać, tak dla obrony o-

soblstej, jak i dla zwiększenia spraw-

ności fizycznej, ale to wszystko. —

Seks, traktowany zawodowo, musi

wpłynąć degeneraoyjnie na organizm
flsyctny, orna psychiczny zawodni-
ka: Jałto widowisko boks niewątpli-
wie wpływa na widza, zwłauzcza mło

dego, zdecydowanie ujemnie, rozbu-

dzając najniższe instynkty, brutal-

ność, sadyzm, kult siły fizycznej 1

żądzę krwi. Boks widowiskowy jest
barbarzyństwem. Usunięcie publicz-
nych spotkań bokserskich byłoby nie

wątpliwie rewolucją... a jednak re-

wolucję taką należy przeprowadzić".
Otóż wydaje ml się, że skutkiem ta-

kiego zakazu — była by tylko wzmo

żona popularność boltau 1 niezdrowa

sa nim tęsknota. Sądzę więc, że ra-

czej należy działać pozytywnie, re-

generacyjnie, wychowawczo.

Dyskusja o boksie zatoczyła sze-

rokie kręgi, wciągnęła wiele piór 1
środowisk. To świadczy o doniosło-

ści sprawy. W ,J}głŚ i Jutro" ukazał

się nieco złośliwy (może mimo wo-

li? sprawa temperamentu?) artykuł
Marka Antoniego Wastlmsktego pt.
„O boksie dla Inteligencji pracują-
cej". Złośliwość objawia się między
innym! w tym, źe Wasilewski nie

przeczytał uważnie mego artykułu 1

nie zapoznał się też 2e sprawozda-
niami te spotkania t 12 września,
które ja skrupulatnie cytowałem. —

Gdyby był poznał i jedno 1 drugie,
zauważyłby bez wątpienia, że termin

•.Cios w tętnicę" nie znajdował się w

moim tekście, ale właśnie w cyto-

wanych nprawozdanlach. Również u-

wagi o okrzykach sędziego: „wal-
czyć! boks!" — trafiają w próżnię
wobec faktu, iż Marek Wasilewski

pominął wszystkie okoUoznoScl fak-

tyczne, które je w moim artykule
cytowałem — i zastąpił je własną,
dowolną hipotezą. Odsyłam mego

szanownego polemistę do sprawozdań
z owego meczu.

Jeden argument Wasilewskiego u-

derzył mnie swą w*żko£cl*: że boks

jest najbardziej sposobnym sportem
do wykazania gentlemanem. „Nie
sztuka bowiem jest być uczciwym
tam, gdzie brak możności dokonania

przewinienia, czy foulu (tenis, pły-
wanie). Natomiast opanowanie alę
do tego stopnia, by nie naruszyć
przepisów walki jest nie tylko dyscy-
pliną mięśni, ale 1 charakteru".

Paradoks niewątpliwie efektowny
— i ńiepozbawiony poaorów słuszno-

ści. Niestety, sądzę, że tylko pozo-

rów. Metoda uszlachetniania ludzi

przez podsuwanie im możliwości na-

dużyć (bo do tego właśnie sprowa-

dza się rozumowanie Marka Wasile-

wskiego) przypomina mutatia mu-

tandia opisany przeze mnie w lecie
1948 roku na łamach „Noiośn Litera-

okich," wypadek „bardzo bolesnej
lekcji uczciwości": podsunięcia przez

przełożoną urzędniczce paczki, zawie-

rającej o 1 banknot za dużo po to,

by ją oddać w ręce prokuratora, gdy
owej polntsio uległa. Stanowczo me-

toda sofizmatów nie wydaje mi się
odpowiednia — ani w sprawie uczci-

wości finansowej, ani wtedy — gdy
Chodzi o wychowawczą akcję w spor-

cie.

Nie wiem, esy mam rację. Wolał-

bym jej nie mieć w tej trudnej I

skomplikowanej sprawie. Jedno jest
pewne: ogromne znaczenie lanled-

bań ozy przemilczeń w sprawie, ktd>

ra może się przyczynić do rozwoju
lub skrzywienia psychiki społecaatj.
Chwyciłem za pióro, choć wiedli»*

łem, że znacznie wygodniej 1 lepiej
nie poruszać drażliwych zagadnlefi,
które mogą nas narazić na dooinłd

i dość kłopotliwą popularność „mo-

ralisty".

Ale przyznam, że przerażenie
mnie ogarnęło, 'gdym przeczytał w

prasie sprawozdania s tego, co się
działo na meczu z 13 września. Lep.
sza jest nawet pomyłka — niż po-

czucie niespełnionego obowiązku. —

Lepsza najbardziej burzliwa polemi-
ka od milczenia —- gdyż troska o

podniesienie poziomu życia sportowe-

go we • wszystkich dziedzinach może

się nareszcie uwydatni —

w czynach»
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Kobiety nie zawiodły..,
na gimnastycznych mistrzostwach Polski

w *amv * ?el " Vł) Trudno wolnych. Mamy jednak duże braki

•// "^ 1 ^ 0 *Prnwozdania ćwiczeniach obowiązkowych i te
zimeictó charakterystyk* i przebieg simy rvchlo u^l..!'

ca (GZKS Polonia) 110,30 pkt., 2)

rj^ itr-" ~ Ci:^
w sobot, , mcdzi.I, entuz)azmo- kiego momentu dziejowego, ti od

wał^krakowtan. Ndech .i.ckró.kie, Kongresu Zjednoczenia, ^Ubudo^

uczniów w
wygrywa z Łodzią i

BYTOM, 12. 12. (Tel. wł.) W nie-
Kucjas (GZKS Polonia) 105,95 pkt., dzielę na krytej pływalni Zarządu
3) Slosarek (Orzegów) 101,45 pkl. Miejskiego w Bytomiu zostały roze-

4) Radofewski (HCP Cegielski Poz1 grane po ras pierwszy w historii

nań), 5) Kulig (Orsegów), 6) Pahiil i plywactwa polsldego mlędzyokręgo-
Cracoria), 7) Iriik (RKS Korona), jwe zawody pływackie młodzieży

żohrerskie słowa prezesa PZGimn., U^i ^^SJilT""^' . °® Duclowa Po zawodach kapitan sportowy szkolnej pomiędzy reprezentacjami
ppłk. Noskiewicza, którymi zakoń- Wi? ~ ••*» «- i Warszawy i Aląska.
czono rewią naszych gimnastyków Z , A waszym, kro- rąoo" pewne riadocfatfni**. w spo-! p

^

Polski, oddadzą najlepiej „a.l.tTM ' ' W da,cdzinle *°bie trenowała i wrażał drogi do' Pozlom ^^

posiadania w tei IZL^ "ortu IZ
< " aa ' ,t !. Cew

««ególnoici, znaj popowy. Organizacja zawodów, ipo. , -wnany i w poHZczególnych Konku-
Dor ' u

-

ona swo) odpowiedaik. czywająca w rękach Wojew. Urzędu
renc Jach dochodziło do zażartej wal-

"me sportu,

po-dataw"sportu" ^ólfP&W W udsial 11 »" KF1
Sochąna czeYe"- 1de

^owały o z.yycięstwje ulam-

kiewioz powiedział: i wodniczek > 9 zawodników z nastę- sprawna.
- Zamykając 7-me, kolejne, - - Puk c Ych klubów: Cracovia i Korona

ki sekund.

a dru
z Krakowa, WKS Legia (W-wa), HCP''

gia po wojnie mstrzostwa gimnastv- o ,,• i

czne Polski, chcę podkreślić^ oce
^ ( ° ZKS N!ewiadom

niając krytycznie, maeliimy wysoki
poziom w konkurencjach kob ecych i

doćć wysoki w konkurencjach męs-

kich, ala... tylko w ćwiczeniach do-

Leczkowski

WROCŁAW. Przebywająca na obozie kon-

dycyjnym na Dolnym śląsku drużyna
„ Zjednoczeni" z Bydgoszczy rozegrała
«potkania w Wałbrzychu z „Górnikiem".
Meez zakończył się porażką mistrza Po-
morza 4:10. Największą niespodzianką by-
ła przegrana Łączkowskiego z nieznanym
Kulińskim. Łączkowski był na datkach do
4-ciu i otrzymał dwa oitrzsłania za trzy-
manie.

Wynikł techniczne: musza — Halak (ZJ.)
remisował ze Stelmachem; kogucia — Ko-

walewski (Z].) zremisował ze Jzczyglel-
sfcim II; piórkowa — Kruża (Zj.) wygrał za

Szczygielskim I; lekka — Baranowski (Zj.)
wygrał w. o. z powodu nadwagi Domi-

niaka. W spotkaniu towarzyskim ogłoszo-
no remis; półSrednia I — Leczkowski (2j.)
przsgrai z Kulińskim; półSrednia II — Be-

rezowski (Zj.) przegrał z Szewcem; śred-
nia — Rychter (Zj.) przegrał przez k. a .

w 2 r. z Michalakiem; ciężka — Sosnow-

»kl ( ,Zj.") wygrał z Braneeklm.

fsienict nadal trwają
pkhkcfde „Przeglądu Sportowego"

I-dsi najlepszych sporlowc w polsi.eh
W obliczeniach głosów, przesianych szereg numerów —

a de wyznaczonych
cam na kuponachc,w wielkim kos kur terminów, traeba się, jak sądzimy, za-

sie - plebiscycie „Przeglądu Sporto- wtze starać stosować. To zasada, która

wego", celem wyboru 10-ciu najlep- jest bardzo ważna, mimo ii Małe nieste

szych sportowców polskich w r. 1948 ty jeBt jeszcze lekceważona.

W konkurencjach kobiecych wybi- dobijamy pomału do polowy. | Na «zcreg pytań, które nie dolyozą
ła się na czoło doskonała trójka za- ^ak jest, niestety, mimo codzień- knnkurau, a które posicaególni uccest-

wodniczek krakowskich, w konkuren ne ' tlkugodzinnej pracy obEczyliś- nicy konkursu, xadali nam, jak to się
cji męskiej klasą dla siebie byli Ślą- m

y stosunkowo jeszcze nie wiele i bę mówi, przy okazji — postaramy się od

i Orzegów ze Śląska. Brakło na star-

cie zawodników ZKS Skórzani z Byd
goszczy, a między nimi świetnego Be- j W

tyny, doskonalej zawodniczki krakow I

skacj Wisły — Krokay oraz młodych !

i utalentowanych zawodn ; czek Koro-

ny: Stępieńskiej, Wawrzyniewakiej i

Nowakówny,
W pierwszym dniu rozegrano ćwi-

czenia obowiązkowe, w drugim —

ćwiczenia dowolne.

tacy.
' dziemy musieli, jak się okazuje, szcze

Wyniki — kobietyi punktacja S 61nie
wzmóc pracę w tym kierunku,

ogólna: 1) Maria Kurek (Cracovia) numeru świątecznego (bo tak

75,05 pkt., 2) Rakoczy (RKS Koro- b yśm y chcicli) podać ostateczne wy-

aa) 71,60 pkt., 3) Reindl (CracoTia) niki konkursu - plebiacyta.
71,10 pkt., 4) Krupianka (Cracovia), Dalsze obliczcn a nie v/prowadziły
5) Dębicka (Legia W-wa), 6) Kani- nłrazie

większych niespodziance, ale

icowska (HCP Cegielski Poznań), 7) dość nP- poważnie „podciągnęły" Szy
Nowińska (Cracorfa), 8) Łukom- mur

*-
0u > dotychczasowa punktacja

ska (HCP Cegielski Poznań), 9) Pli czołowej pŁ. ki, której eklad nieco

szówna (Polonia Niewiadom), 10) Ku si
« "««nil w stosunku do tego, iaki

żanka (Polonia Niewiadom), 11) Mar Podawaliśmy w numerze wwartko-
wymi

Po nicdiielnych (przcdpo^aiiuio-

powiedzieć

•b kcji".

w rubryce „Odpowiedzi Re

Z lepszych. wyników zasługuje na

wyróżnienie czas Jabłońskiego War-

szawa w stylu grzbietowym 1 Niko-

demskieg-o Łódź w stylu klasycznym.
Łodzianin pobił rekord okręgu łódz-

kiego na 200 m stylem klasycznym.
Niezłe czasy osiągnęły również Ble-

jarska 1 Matejówna (obie Śląsk). —

Zawody zgromadziły pokaźną, jak
na Bytom, ilość widzów ponad 2.000 .

Wyniki techniczne:

Chłopcy: 100 m stylem dow.: 1)
Jera (Ł) 1.06,5. 2) Zimny (S) —

1.08,0.

SOO m gtyJem klas.: 1) Nikódem-

ski (Ł) 3.01,0. 3) Dobrowolski (Ł)
3.08.0 .

100 m stylem grzbiet.: 1) Jabłoń-

ski Warszawa 1.19,1. 2) Ludwikow-

ski (W) 1.23,8.
Sztafeta Sxioo m styl. zmień.: 1)

Warszawa 3.53,0. 2) SIąsk 4.00,7.
Sztafeta 8X66,6 stylem dow.: 1)

Śląsk 3.04,5. 2) Warszawa 3.18,8.

Dziewczęta. -

66,6 etyl dow.: 1) Matejówna (S)
54 sek. 2) Sobczakówna (Ł) 55,5.

66,6 stylem grzbiet.: 1) Szafran

(S) 1.02. 2) Matejówna (S) 1.04,8.
100 m styl. Klas.: 1) Blejarska (S)

1.43,2. 2) Broniewiez (Ł) 1.43,2.
Sztafeta 3X66,6 styl zmienny: 1)

Slpsk 3.01.7. 2) Łódź 3.08,4.

Derby pływackie Poznania
Wa ła zwycięża San 127:100

cińczsk (RKS Korona).
W konkurencji n^slcfeji 1) Ga-

oie i niedole
w walkach o I i II-qq Ligę bokserskq

PIERWSZA niedziele wgrywek •

teejście do I-ej i II-ej Ligi bokserskiej
nie przyniosła niespodzianek. Zgodnie
x naszymi przewidywaniami wygrały
kluby przez nas faworyzoumne. Może

jedynie PaFaWag sprawił niezbyt przy

jemną niespodziankę Zrywowi i odebrał

łodzianom jeden punkt. Rewanżowe spo

tkanie te Łodzi zapewne wygra Zryw i

po ewentualnym, zwycięstwie nad dru-

Gwardią warszawską. Sytuacja już wy-

jaśni się na przyszłą niedzielę. Sądzi-
my, łe raczej stołeczna Gwardia za-

kwalifikuje się do I-ej Ligi —

a 1Fiok

niarx do II-iej.
W grupie VI Zjednoczeni z Byd-

goszczy odnieśli spodziewane zwy-

cięstwo nad Lublinianleą. Która a

drużyn w tej grupie dostanie się do

I-ej Ligi trudno jeszcze dziś przewl
gą drużyną Śląska (Huto Zabrze) — | dzteć, ponieważ w grupie tej walczy
ma jeszcze szanse dostania się do 1-ej j IKS "Wrocław, który jenzeze nie od-

krył swych kart. W każdym razieLigi.
Sytifticja, jak się zdaje, wyjaśniła się

już w grupie pierwszej, w które i Ge-

dania pokonała młody zespół Warty

wych) obliczeniach dotychczasowa
punktacja brzmi: Antkiewica — 7.446

pkt., Łoinowski 7.029 pkt., Adam-

czyk — 5 .441, Szymura 5.386 pkt.,
Wajssówna 5.324 pkt. Na dalszych
miejscach walka zacięta i kolejność
poszczególnych nazwisk uatawicanie

się zmienia.

OTRZYMUJEMY nadal łącznie a ka

ponami szereg listów, w których
autorzy motywują i uzasadniają swe

opinie'. Możemy ogólnie Stwierdzić, łe

wypowiedzi te zawierają dużo cennych
uwag i świadczą, iż wielu, wielu uczest

ników konkursu mimo, iź opinie ich

(i treść kuponów) bywają różne, wła-,
ściwie i rzetelnie podeszło do tematu-

Dalecy jesteśmy od tego, by negować I

duszności tym czy innym wyrażonym

POZNAŃ, 12.11 (Tal. wl). Zawody pły-
v/3ckia Warta — Em zakończyły się za-

służonym zwycięstwom Warty 127:109 pkt.
Na zawodach tych pobito dwa rekordy

okręgowe, a mianowicie w wyicigu szta-

fetowym 4X1W m etyl. klas. w

ctssle 5:39,7 oraz w wyiclgu sztatetowy-n
5X50 st. dow. w czasie 2:34.J. Oba nowe

rekordy ustaliły sztafety Warty.
Na wyróżnienie poza tym zasługuje wy-

nik Rysińskłej (W), która w wyścigu . 100
m stylem klas. uzyskała swój rekord ży-
ciowy — 1:38,2, bijąc swoją rywalkę Ma-
licka o 1,» isfc.

Wyniki:
Konkurencja m^skla: 200 m styl. dow.:

Andrzejewski (W) 2:40.1 .

tn in atyt grzb.: Owczaręzak (W) 1:11,4 .

100 m styl klas.: Clcheńskl (W) 1:18,*.
100 m styl dow.: 1) Aodrzajawskl (W)

1:09,S.

Sztafeta 4X 1 TM »tyl klas. Warta 5:39,7 .

Sztafeta 3V100 m styl zm. Warta 3:5«,1.
Sztafeta JV50 m styl dow.: Warttf 2:34.3 .

Kankureneja Juniorów:

>n m stvl dow.: Lipiński (W) 31,4 tek.

50 m styl kta».: Myszkowski (S) 40,0 .

mcżr.a jut w tej chwili sądzić, ie

walka o I-szą czy II-gą lAgę odbę-
dzie się pomiędzy Bydgoszczą a Wro

10:6. Należy przewidywaó, łe gdaA- [ cła,wiem,
seczanie tym bardziej wygrnją rewan-1 Pierwszy mecz w grupie W-ej

PIERWSZY HOKEJ NA SLĄSKU
GISZOWIEC. 12.12 (Tel. wł.) . Rozegrana

- - --- -

_

*
. .

' i vr godzinach wieczornych na lodowisku

po?.'?dom. ftiesłety brak miejsca nie po jsiiy pierwsze w tym sezonie spotkania
zwala nam na opublikowanie ich choć j hokejowe zakończyło się zwycięstwem Si-

by w największym skrócie. jly

Wszystkie te listy cachowujemy, jako j

nnd mysłowickimi kolejarzami łfl (2:0,
7:1).

Bramki zdobyli: Gansiniac — 5 I bracia

dokumenty konkursu. Również i te, I v/rób!owie po 2. HokeiSci' Siły przewążalr
na szczęście nieliczne, ae zgryźliwymi i przez cały czas spotkania, górując teet>'

fotce spotkanis u siebie w domu. a ze' przyniósł też już do pewnego stop- CSMaml uwpgami lob wręcz wyrażają-1 nlcznia I kondycyjnie nad słabą drużyną
szczecińską Odrą nie będą mieli kłopo-
tów. Tek więc Gethnia jest jui jakby
jedną rrrgą w 1-ej lAdze. Warta zapew-

ne będzie musiała się zadowolił II Li- rozprawił Się Z Radomiakiem 1X:Ą.
g,j i W drużynie radomskiej musi pano-

W grupie V-ei okr -. nfo się, ie Gwar-' ^ niezbyt dobre nastawienie psy-

dia rzeszowska ;>«f jeszcze bard-,o sła• chiczne, jeśli w Chorzowie aż czte-

bym -zespołem i n'e ma iadnych szans rech zawodników poddało się Sląsa-
sakiiYil'fiJ-ov.vnia rln Ligi. W gru• kom.

pie tei d-^dnjaca twlkn odbędzie się I Batory niewątpliwie wygra rewan-

Sztafeta 3X 50 st
y' zm. San 1:55,3.

Roakurancje żeńskie: (
100 m styl klas.: 1) Krysińska (W) 133,2
100 m styl grzb.: KurkOwna (W) 1:41.1 .

100 m styl dow.: Zurkowska (S) 1:25,6.
Sztafeta 3X100 m styl zm.: (W) 4:43,1 .

Sztafeta 4><1M m styl dow.- . Wacta

6:32,t .

W piłca wodnej San zwyciężył Warto

3:1 (1:0).
Bramki dla Sanu uzyskali Jaworowski

Potocki I Jakubiak po Jedne], dla Warty
Andrzejewski.

Sztafeta 5Y.&S.3 etyl dowolny: 1);
Śląsk 2.09,5. 2) Łódź 2.14.

W ogólnej punktacji zwyciężyli U-

czniowie śląscy, zdobywając 178 pun

któw. Drugie miejsce zajęli łodzian

nie 123 pkt. i trzecie Warszawa 99

pkt.

, AKS — NAPRZÓD LIPINY 1:1

CHORZÓW, 12.12 (Tel. wł.) . AKS — Na-

przód Li piny 1:1 (0:0). W spotkaniu towa-

rzyskim AKS, który wystąpił z kilkoma re-

zerwowymi powstrzymał pasmo zwydąstw
Naprzodu,. remisując 1:1.

W drużynie chorzowskiej wystąpił na

środku pomocy Muskała, który jednak po

przerwie powrócił do ataku. Do. przerwy

gra toczyła się z lekką przewagą Naprzo-
du, którego atak zawod2ił jednak pod
bramką. Po przerwie przeważali at do
końca. chorzowianie.

Bramkę dla AK-S-u zdobył Muskała; wy-

równał Kubocz na trzy minuty przed koA-
cem.

PIŁKA NA ŚLĄSKU
KATOWIC;, 12.12 (Tel. wł.) . W niedzte*

piłkarza śląska i Zagłębia rozegrali sze-

reg przyjacielskich spotkań, które przy-

niosły następujące wyniki: Kopalnia Kate-
wica — ŻZK Katowice 3:2 (2:1). Kopalnia
Kleofas — Baildon 13 5:0 (4:0). Górnik Mi-
ku I czy ce — Piast Gliwice 3:0 (0:0). Con-

cordia Zabrze — Pogoń Zabrze 5:2 (2:1).
ZKSM 22 — Mata Dąbrówka Siemianowl-
czenka 1:0 (0:0). Zagłębie Dąbrowa — ZZK
Sosnowiec 2:2 (0:0). ZKSM Będzin — Sar-
matla 3:2 (2- . 1). Budowlani Grodziec — Po-

lonia Bytom 2:2 (0:0). ZMP Kochtowlce —

Huta Zgoda świętochłowice 3:2 (2:2).

Zaległy mecz o mistrzostwo klasy A po-

między katowicką Gwardią a Kopalnią
Eminencja zakończył . się zwycięstwem Mi-

licjantów 3:1 (OA).

ŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWIC!
MISTRZEM KETAŁOWC6W

KATOWICE, 12 . 12 (Tel. wł). Vi niedzie-

lę odbyły się finały mistrzostw piłkar-
skich 4'ffska Związku Metalowców.

W spotkaniu tym śląsk Świętochłowice
zremisował z Batorym Chorzów. 2:2* (1:1),
uzyskując jednak tyiul mistrzowski dzięki
lepszemu stosunkowi rogów.

Również w walce o 3 I 4 miejsce spotka-
nie pomiędzy Hutą Pokój Nowy Bytom a

Polonią Piekary przyniosło wynik remiso-

wy 1:1 (1:1) i tu jednak zdecydował sto-

sunek bramek w wyniku czego 3 .miejsc®
zdobyła Huta Pokój.

Bokserzy stołecisii] Ligii
na występach na Dolnym Śląsku

WROCŁAW, 12.12. (tel. wł.) — Bok

serzy stołecznej Legii gościli w Jeleniej
Górze, gdzie ^rozegrali mecz towarzyski
z Zapłonem, wygrywając 10:6. Mecz

wywołał duże zainteresowanie. Warsza-

wiacy, zamieszkali w Jeleniej Górze,
obdarowali przed meczem bokserów Le

gii 3-raa srebrnymi plakietami, wyraża-

jąc tym swą sympatię dla swych ziom-

ków.

Wyniki (na pierwszym miejscu Le-

gia) : w muszej Oweiejew przegrał po

najpiękniejszej walce dnia z Lindne-

rem, w koguciej Kubowicz wygrał wy-

soko z Pawbueiem, posyłając go kilka-

krotnie na deski, w piórkowej Kniga
przegrał z dziko walczącym Mikuszew-

sklm, w lekkiej I Wdowiak wygrał z

nie. W lekkiej II Wąsik znokautował

już wir. kończska, w paiiredniej Stra

kowicz przegrał z Kukurudzem, który
ma na swym koncie remis z Wikliń-

skiin. W średniej Olszewski znokauto-

wał wir. Kordasa, w półciężkiej Sa-

wicki zmusił do poddania się Kołodziej
skieęo. W ringu sędziował słabo Mikuła

z Wrocławia.

We wtorek bokserzy Lepii walczą w

Wałbrzychu z miejscowym Górnikiem.

iia rozwiązanie sytuacji. Pewnym J cywi swe na przykład niezadowolenie j
1 Mytl ° T ''C

kandydatem do I-ej Ligi jest Bało-; że prowadzi... Astkiewicz, a nie kto in PIAST — BAILDON

ry, który v> przekonywający sposób j ny_ Towarzyski mecz hokejowy Piast—

Niektórzy głosujący nie liczą się wi- Baildon zakończył się niespodziewa-
^

docznie z faktem, że konkurs nasz za- nym sukcesem Piasta 9:1 (2:0, 4K) | Borkowskim. W pierwszym starciu Wdo

toczył duże kręgi i wzbudził zaintereso 13:1). Bramki dla Piasta zdobyli: Ha® j wiak znalazł się do „8" na deskach, ale

wanie tjrsięcy osób, których głosy sapeł
' I k — 4, Reil i Huta —

po 2, orał. w ostatniej rundzie rzucił przeciwnika
piły urnę wyborczą. j Gojny — 1, dla Baildonu — Jasiński ' czterokrotnie na ring t wygrał zasłuże-

A li IMO takich, ezy innych tłuma-

CżwórzHtecz

c.w

na

zezeetme

m

pomiędzy Włókniarzem Łodzi

SCI

pirssafra!i dwukrotnie

w WieiBiu

WIEDEŃ. — Reprezentacja hokejowa
plragi rozegrała w stolicy Austrii dwa

spotkania s reprezentacją Wiednia. W

obu spotkaniach hokeiści czescy dozna

li porażki. Pierw^v mer.! wyprali Au-

striacy 2:1 (2:0, 0:1, 0:0), odnosząc
zwycięstwo w rewanżowym spotkaniu w

stosunku 4:2 (4:1, 0:1, 0:0).

Reprezentacja Pragi wystąpiła w obu

Spotkaniach osłabiona brakiem swych
najlepszych zawodników, którzy nie mo

gii wyjechać do Wiednia, ponieważ w

tym tygodniu Czechosłowacja grała
międzypaństwowy mecz ze Szwajcarią.

NIESPODZIANKI W IIDZI CSR

PRAGA, 12.12 (Te!, wł.). Or.tatnie dwa
mecie i Ligi zakońciyy się niespodzian-
kami. W Bratlsławie Zilina wygrała t Bra-
tislawa 3:2 (2:1), a w Pilznle ATK poko-
nało Victorią Plzen 3:2 (1:1). W Vabell

prowadzi Siavla, maj^c 12 gier, 18 punk-
tów I <7:28 st. br. przód Vlctorla Plzen —

13 gier — 18 pun!:lóv/ — 37:22 st. br.

Do ro-flqrania porostał tylko meez Sla-
vla — Brntislawa, odbedzie »lr> on jednak
pra\v-'o*3cdobnia dopiero na wiosnę przy-

szłego roku.

FAŁSZYWA POGŁOSKA

Kiirownietwo warszawskiej Gwardii

kater.oryr7.nie aaprzeczyłó pogłoskom
Jakoby Rodak miał zostać eaynnym

tęga klub*.

iowe spotkanie z Radomiakiem, po-

kona Cracovię < wejdzie do I-ej Li-

gi. Radomlak będzie się musiał za-

dowolić II Ligą, o ile wygra z Cra-

covią — drużyną, która nie łatwo

zrezygnuje z walki.

Następna niedziela przyniesie no-

we boje, które przypuszczalnie osta-

tecznie wyjaśnią sytuację — ale o

iVl czeń (często nawet mających po-

zory słuszności), opierając się . jednak
ściśle na regulaminie, nie uwzględnia-
my kuponów spóźnionych lub głosów,
oddawanych nie na kuponach (np. ae-

ria własnoręcznie wypisanych kuponów
z Rawy Mazowieckiej).

Przykro nam, że tak się stale i łe

zawód spotka poszczególnych głosują-
cych. Odpowiedź nasza brzmi: konkurs

nich pomówimy w czwartkowym nu- trwał dostatecznie długi okres czasu,

merze.
' kupony zamieszczane były kolejno przes

0 awans do Ligi walczyły
Zjednoczenie Lfjiin n a 10:6

BYDGOSZCZ, 12.12 (Tel. wł.) . W plww-
>m meczu eliminacyjnym e awans do

Ligi bokserskiej spotkały się ósemki lu-

bliniankl I Zjednoczenia. Gościa przygo-

towani dobrze kondycyjnie byli słabsi

technicznie I przegrali i:10. MieJ.eowi
osłabieni byli brakiem Kowalewskiego,
Kruży I Wlklińskiego. U miejscowych na

wyróżnienie zasłużył Łączkowski. W lubll-

n.ance dobry Kotodyńskl.
W muszej Kolodyńskl w pierwszym star-

ciu natrafił na skuteczny cpór Bzelaka, w

dalszych rundach rołnia przewaga dobra-

oo technicznie gościa, który w .umie wy

grywa na punkty. W koguciej walczyli ra-

n-. rowo Baran z Jóźwiakiem.

Chojna w Piórkowej spotkał Łączkow-
skiego doskonale usposob.onego I prze-

cVa. wysoko na punkty. W lekkiej Ma.cl-
n ak W pnegral na punkty z Baranów-

i, Tioiiń.ki CLł w półśredniej spotkał

randzie bijąc wprawdzie szeroko tralla

Łonewski w roii prelegenta
Wygłosił odczyt o Olimpiadzie

GDYNIA. 12 12 )• »»keji Lekko-

I etyczna BZKS Lechll urządziła „Wieczór
Sportowy", na którym z prelekcją p«.

„Wspomnienia o Olimpiadzie" wystąpił
znany miotacz l mistrz Polski, olimpijczyk
tomowskl. W blisko godzinnej prelekcji
zapoznał tomowskl licznie zebraną mło-

dzież na świetlicy Lechil z najciekawszymi
wspomnieniami z tegorocznych Igrzysk •

Londynie.
Następnie wiceprezes GOZLA, Zieleniew-

ski, odczytał referat w nieobecności dy-
rektora Wojew. Urzędu Kultury Flzyeznel,
mj-ra Kuśmidrowicza, o „Kulturze Fizycz-
nej wśród mas". Wieczór wywołał di^a

zainteresowania wśród opinii sportowa]
Wybrzeża.

dużo I wyprowadza z równowagi Gnata,
który chwilami jast bezradny. Pod koniec

drugiego starcia Głębocki słabnie. W trze.

cim starciu uginają tlę pod nim kolana
i dopiero teraz udaje ti* Gnatowi ostro

zaatakować. Sędzia ringowy słusznie prze- i

rywa nierówną walkę. W ciężkiej Llsiak
i Chyła zaprezentowali tylko siłę fizyczną,
wygrał Chyła. W ringu sędziował kpt. PZB
Derda; na punkty pp. Bielewicz z Pozna-

nia, Fortuńskl za Szczoclna I Koszaliński
z Warszawy. Widzów ok. 2.500.

~k
W

Tciowa zrsmliowali

PRZAZOł RINOOWf

Stargardzie bokserzy „Unii" z

miejscową drużyną
„ Błękitni" 8:8.

.JL. Doskonale zapowiadający' się bokser

„ Gedanli", Kudlaclk przeniósł się na Dol-

ny Śląsk I zamierza podpisać zgłoszenia
do „B" klasowego klubu „Polonia" w

Świdnicy.
Ju Pięściarska drużyna wrocławskiej

,Gwardii" doznała poważnego wzmopnle-
nia składu, dzięki pozyskaniu Kaaperczaica
z ZZK (Poznań). Jak wiadomo, w druż/-
nie „Gwardii" walczyć będzie drugi re-

prezentant Pelskl - Klimeckl w ciężkiej.

GDYNIA, 12.12 (Tel. wł). Rozgrywki eli-

minacyjne o wejście do kl. A w slatków

ce męskiej SKS - MKS 2:0, 13:10, 1S:7. W

następnym spotkaniu Grom zwyciężył MKS

2:0, 17:15 I 15:10. Do kl. A zaawansowały
drutyny SKS Gdańsk I Grom Gdynia.

Niespodzianką zakończyło się spotkanie
w siatkówce pań pomiędzy Gromem I Ge-

danlę 2:1.

W najbliższy czwartek 1« bm. w hall
Dworca Morskiego w Gdyni zostania ro-

zegrańy mecz bokserski pomiędzy czeską
drużyna Prpscejov
skim (Gdynia). W

walczy m. In. zeszłoroczny mistrz CSR wa-

gi lekkiej Kralicek i dobry bokser w ci^-

t<iei Neurnonn.

Rozegrany w klubie Samorządowiec tur-

niej otwarcia sezonu tenisa stołowego
zawiódł oczekiwania zabranych. Nia sta-

wili się zawodnicy większości klubów I

zawody rozegrały tylko zespoły Samorzą-
dowca (Gdynia), ZTKS Morski (Gdynia) I

MIR (Gdynia).
Morski zwyciężył Samorządowca 7:2,

lecz u>egł MIR-owi 4:5. Ostatnie spotka-
nie Samorządowiec rozstrzygnął w. o. wo

bac wycotania się drutyny MIR-u.

LEGIA W WAŁBRZYCHU

ósemka bokserska warszawskiej Legii
walczy we wtorek dnia 14 bm. w Wał-

brzychu z „Górnikiem". Drużyna war-

vawska wyjechała w swym najlepszym

składsle,

„ZUDNQ CZEKI" (POZNAfi) —

ZZK (WRZStNIA) 11:«

POZNAŃ. W ramach imprez ku czci

Zjednoczenia Partii Robotniczych, rozegra'
ny został w Poznaniu mecz pięściarski c

drużynowe mistrzostwo okręgu między
„Zjednoczonymi" (Poznań) I ZZK ' (Wrza-
śnla). Spotkania zakończyło się zwyclę
stwam pięściarzy „Zjednoczonych"' w sto

sunku 10:4.

Wyniki walk: musza — Hejnał uległ Ja-
skulskiemu II, w kogucie] — ftetget zdo-

był punkty w. o. z powodu ..braku prze-

ciwnika, w piórkowa] — Panka wypunkto-
wał Biskupa, w lekkiej — Slkorsklnla

rozstrzygnął spotkania z Witkiem,- w pół-
średniej: — Machmar przegrał* z Jaskul-

skim I, w średnia) — Rzadkiewicz zwycię-
zaspolam ZKS Mor- 1

żył Kaczanowskiego, « półciężkiej — Bed-

drużynie Pro»c?jova nari wygra| w i. t.k.o.zSa-

wickim, w ciężkiej — WolniakoVskl zre-

misował za tliwczyńskim.' ,

MISTRZOWI! KRAKOWA W ZAPASACH,
KRAKÓW, 12 12 (Tel. wl.) . Zawody za:

paśrtlcze o mistrzostwo Okręgu; rozegra-

na przy udziale 14 zawodników, w tym 14
z legii, a 2 z Olszy, wyłoniły nowych
mistrzów Okręgu w zapasach. Tytuły mi-
strzowskie zdobyli: musza K Swiderski,
kogucia — Nikiel, piórkowa — Rychta,
lekka — Wójcik, pólśradnla — vacat;

śradnia — Gross, półciężka — Rusak,
ciężka — Nlgrln.

SZCZECIN, 12.12 (Tel. wł.). ZZK Pionier

zorganizował czwórmocz piłkarski w Szcze-
cinie o puchar przechodni ufundowany
przez siebie. W roku ub. puchar zdobył
PKS, obecnie przeszedł on do Gwardii,
która wygrała czwórmecz pokonując ZKS

1:0, w finale Pioniera po dogrywce rów-

nież 1:0. •

Rozgrywki odbyły się systemem pucha-
rowym 2X15 minut każda. Dochód ż

czwórmeczu został przeznaczony na budo-

wę Wspólnego Domu Zjednoczonych Partii
w Warszawie.

NIESPODZIEWANA PORAŻKA
SZOMBIEREK

BYTOM, 12.12 (Tel. wl.). Baildon — Szom-
bierki 3:0 (2:0). Baniarrunek Ligi przegrał
niespodziewanie z drugoligowym Baildo-
nam. Przyczyną porażki była bardzo sła-

ba forma ataku oraz przemęczenie całej
drużyny.

Baildon wystąpił z byłym graczem Cia-
covll Wają szerąśliwym strzelcem dwu
bramek. Trzecią bramkę zdobył loch.

W drużynie g'6rnlczej najlepszym był
:ung w bramce, który uchronił górników
od jeszcze większej porażki. W- drużynie
hutniczej wyróżnił się Krężel. Widzów
2.0C0. Sędziował mgr Terk z Gliwic.

BYTOM OTRZYMA TOR

ŻUŻLOWY

Bytom wzbogaci się o nowy warU

wy obiekt sportowy. Sekcja Motocyklowa
RKŚ" „Polonia" zamierza przystąpić do bu-

dowy toru żużlowego na Stadionie Miej-
skim w Bytomiu. Stadion ten jest bardzo

pojemny: na głębokim amfiteatrze jest
miejsce dla ponad 30 tysięcy widzów, ty-
siąc widzów zmieści kryta trybuna. Plany
budowy toru zostały Już opracowane i po

przedłożeniu w WUKF i zatwierdzeniu

przez OZM Katowice przekazane zostały
do GUKF i PZM w Warszawie.

Jak wiadomo drużyna żużlowa „Polonii"
zająla I mipjsce w tegorocznych rozgryw-

kach II Ligi ZUżlowej! tak że w roku przy-

szłym awansuje' do motocyklowej „ekstra-
klasy". Tor żużlowy w Bytomiu będzie
najnowocześniejszym torom śląska 1 będą
mogły odbywać się na nim-nawet .spot-
kania międzynarodowe, zamiast Jak do-:

tycllczas na zrujnowanym torze w Mu-
chowcu pod Katowicami nla posiadającym
dobrego dojazdu z miasta

:

(wł.J.
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Ameryka, Australia i Nowa Zelandia
widziały zawody narciarskie wcześniej niż, Europa

Narciarstwo ma swofe historię f twoich badaczy, któ-

rzy coialą się daleko wetecs, by odkryć kiedy i w Ja-

kiej iormia narodziły cię deski, lako środek lokomocji aa

.

• >i.\ ośnieżonych terenach. Badania te, tycząc* się najstar-
p NyJ zych nart i ich typologicznego pochodzenia, stanowią

ozćzial dla siebie. Inna część historii narciarstwa pok-
ręcona jest wyłwietlenhi (Aresa, w którym narciar-

stwo,' -mającą jeż prawo obywatelstwa w krajach pół-
nocnej Europy, opaidło Skandynawię, by zdobyć sobie nowych wyroaw-

•ów w innych, stronach świata- I tanwłalaia okres „wędrówki" nart ulega
w świetle najnowszych badai pewnej rewizji.

Przede :wszystkim więc stwierdzić na-

leży, że pierwsza „emigracja" nart

Skandynawii nie poszła w kierunku <rod

kowej -Europy tak, jak pierwsze gawody
narciarskie odbywały się zupełnie gdzie
indziej • nie w okolicach Kriatianii w

latach 1860 — 1870, co dotychczas ucho

dziło za ustalony fakt historyczny.
Rozwój noiypc^csnyrli nart zwiemy

jest • gorączkę złota, jaka ogarnęła ludz

kość w latach 1848, kiedy te na farmie

Scwajcara Suttera w Kalifornii odkryto
•iośo. Kto miał w sobie żyłkę awantur-

niczą chwytał za łopatę i ciągnął do

nkraju obiecanego". A jeśli łowcą szczę

aeia był Sksndynawczyk, to zimową po.

rą przywiązywał on narty do nóg. Dzię-
ki ttms bieg narciarski zaaklimatyzo-
wał się jnż w latach ok. .1830 w Kali-

fornii, Australii i Nowej Zelandii, w

krajach gorączki złota.

Ekspedycja studentów monachijskich
z r. 1937 w opisach swoich mówi, że

tamtejsi narciarze wyglądają jak „sta-

rzy Wikingowie", stwierdzając obec-

ność narciarstwa, pochodzenia skandy-
nawskiego zarówno w południowo-za-
chodniej, centralnej jak i północno-

'

dy. Lektura książki Nansena „First
wschodniej Ameryce Północnej. Kto wie croFsins? of Greenland" nasunęła im

konała ekspedycja Paulckego w ro-

ku 1896 w AJpach Urnerskich. Póź-

niej stwierdzono jeszcze, że w roku

••894 (a więc wcześniej) zdobyty zo-

.Ttał narciarsko Anlrogel (3.262 m).
Dziś wiemy, że pierwszeństwo nie

należy się bynajmniej Europie, gdyż
panowie Mannerlng, Dixon tn Fyfe
osiągnęli w listopadzie roku 1893

Mount Cook (3.763 m), mając na no-

gach przyrządy, które musimy uwa-

żać za... narty!

Mannering pisze, że przy pierwszej
próbie zdobycia tego szczytu natknął
się wraz z towarzyszami na tak głę-
boki śnieg, iż zmuszeni byli rozej-
rzeć się za środkami, które pozwoli-
łyby im na pokonanie tej przeszko-

zresztą, gdy chodzi e „Wikingów z

„Maine", czy nie mają oni coś wspól-
nego z grenlandzko-islandzko-norweski-
mi odkrywcami • lat 1000 — 1300, o

których badacze północno-amerykańskie
go narciarstwa twierdzą, że mieli ze so

bą zarówno okute saneczki jak i narty.

KŁOPOTY CELNIKÓW
Gdy w roku 1910 zjechali do Austra

lii pierwsi posiadacze nowoczesnych
nart, urzędnicy celni byli w nielada kło

poeie. Nie wiedzieli co z tym fantem

zrobić, czy wolno w ogóle tego rodzaju
instrumenty wpuścić do kraju. Nie

orientowali się biedacy, że w Kiandr i, |

myśl o nartach. Dixon wysunął pro-

jekt by sfabrykować je z klepek
beczkowych. Tak też zrobiono. Nar-

ty te były długości ok. 6 stóp, były
węższe niż zwykłe deski, szerokość

wynosiła ok. 3 cali. Mannering pisze
dalej, że opierając się na opisie Nan-

sena skopiowali swoiste wiązanie i

ruszyli w drogę na wysokości 2.250

metrów.

Dixon skonstruował w nocy w

schronisku z desek ze skrzyń trzecią
narę. Na „nartach" tych przeszła
ekspedycja z doskonałym skutkiem

Unda-plateau i dolną część lodowca

Linda.

SPORT UŻYTKOWY

Stąd więc powstał epizod Snowshoe —

Tonipsona w Kalifornii, który urodził niedaleko Mt. Kościuszko, gdzie znaj-
się w okolicy Telemarku w roku 11127 , duje f.ę dzisiaj najwspani;llcZe centriim I —Mimo braku doświadczenia —

jako Jo„ '1 horftcin Rye. W roku 1JS4 narciarnie, już od roku 1850 poszuki- 1 pisze Mannering — poruszaliśmy aię
objął on w złotodajnym dystrykcie Ka-; wacze z}ota wędrowali na nartach a w|
lifornii służbę w słynnych tzw. pou.ny-j rtku 1864 tam właśnie założono najstar

ezpress. Przez 25 lat dźwigał on na 150 5,y na świecie klnb narciarskt j prze.

kilometrowej, górskiej tareie poprzez prow«dzano zawody. Nie wiedzieli, że

Sicra Nevada, worek pocztowy tam i z w rzęsie tym Szwed Bumstone (zapew-
powrotem. Nagrobek jego stał się zara- j ne dawniej Bonesteen) fabrykował tam

sem pomnikiem pau.ięci tego, który do pierwsze narty o staro-skandynawskim
sportu"

4
narciarskiego wprowadził /jazd ( typiei kt6rych wi,Mnia polegały na

i skok. On to stworzył kulturę narciar- rzemieniu, obejmującym groby paJee.
ską, z której, na dalekich stokach Ame-' potykało się tam w owvch czasach

ryki, wywodzą sif pierwsi specjaliści
^

Chińczyków na nordyckich deskach, któ

smarowania i smarów. W Europie spo- rzy na g,,m<łwe bnty naciąmięli ojczyste «
° zwycięstwie zadecydował dopiero

tykamy się , nimi po raz pierwszy do-' skarpetki x koziej wełny i rozpędzeni
końcowY IryW dn,łvny

piero w latach ok. 1913 w Norwegii. | w wyścigu straszyli krzr-rVcvch im dro

Na stok?ch groźnej fi ery Nevady roz
1

„ okrzykiem ..Oki" i „Oolah" a na de

V^W Jf* . nj| *' fkaah mieli

Enropie, problemy techniki narciarskiej, | „Mokko" jest żargonem angielskim
a wię* ubywanie kil ja oraz zjazd bez je j i oznacza wosk iub smarowanie, a

na deskach tych doskonale i dały
nam one poczucie zupełnej pewno-

ści. Gdy już nie były nam potrzebne
zostawiliśmy Je między skałami lo-

dowca katedralnego.

Resztki tych pierwszych „alpej-
skich nart" znaleziono 17 lat póź-
niej na wysokości 3.000 stóp, z cze-

go wynika, że wypożyczyli je sobie

inni wspinacze. Dostały się one osta-

tecznie do schroniska, gdzie prze-

chowuje się je jako „dokument hi-

storii wysokogórskiego narciarstwa".

Wyczyn Manneringa i towarzyszy

jest nie tylko pierwsjy tego rodzaju
w historii alpinizmu, ale zadugujc
tym bardziej na uwagę, te wedle o-

pinii doświadczonych turystów wy-

sokogórskich, warunki, jakie znajdy
je się w Nowozelandii na wysokość'
3.000 m, są identyczne z tymi, Jakie

w Europie spotyka się dopiero na

4.000 m ponad pcfcaomem morza.

Tak więc musimy zrewidować wia-

domości nasze z historii narciarstwa.

Sport narciarski ze zjazdem i sko

kami zadomowiony był w Ameryc
i Australii znacznie wcześniej, nr'

historyczne zawody narciarskie w o-

kolicach Kristianii, które do tej po-

ry uchodziły za pierwszy krok w

dziejach desek śniegowych, tak jak
pogodzić wypada-się i z tym, że wy-

sokogórskie narciarstwo znalazło za-

stosowanie daleko na południowej
półkuli znacznie wcześniej, niż stało

się to w naszych europejskich Al-

pach.

Kapral KB W, Henryk StaskPt, russsm

jako pierwszy ze startu *> Krakótri*.

Start odbył się przed gmachem
KWPPR.

Foto M.KurntH

Trener Polonii Mizerski zawiązuje
rękawice niedoszłemu ,.królowi no-

kautu" — Karpińskiemu. Młody ten

chłopiec ma rzeczywiście silny cios,
ale musi się jeszcze wiele uczyć.. —

W l-ym Kroku w Warszawie odpadł
w półfinale.

Foto Franckowiak — API

16 ZUllGIliło

na ciele Ligi kosza

g« pomocy.

SZEWCZYKI Z TELEMARK

Sknndynawfry poszukiwacze złota w

drodze do Kalifornii i na Dziki Zachód

eatrzymTui-li sie' chftnie w Utah przy

Salt Lake City, by urozmaicić sobie żyi
eie ja-zdą i wyśrijami na nartach w gó-
rach Wasatch lub Colorado.

Nim jeszcze znane „szewzyki z Tele

mark" Mikkel i Torjus Hemmestveidt

w latach 1870 i 1385 zademonstrowali

w okolicach Kn-tianii a w roku 1888

wywodzi się ze słowa „make rył" co

dosłownie tłumaczone oznacza „zrób
chodzić", inaczej mówiąc — zrobić

na gładko.
W roku 1870 zorganizowali nar-

ciarze chińscy wielkie święto sporto-

we, które zmobilizowało wszystkich
poszukiwaczy złota. Narty kupowa-
li w budce sportowej, prowadzonej
od roku 1862 przez Norwega nieja-
kiego pana Amundsena.

Nartujących Chińczyków spotyka-
my zresztą 1 wśród poszukiwaczy

w MicHir.m i Minnesota (Ameryka) no j złota w Kalifornii w Ishpemin- (Mi-
woezesne skoki narciarskie, które w chigan), gdzie później powstał klub

trodkowe.i F.vropie i w Północnej Ame ,iThe Shin-Fan-snow-shoe Club",
ryee uznano za pierwszy krok na polu j
nowoczesnego sportu narciarskiego, •et [ i w TYM NAS BIJĄ
ki nieznanyrli Skandynawów przemierza

W Warszawie w meczu łódzkiej YMCA

79 .tołecznym AZS-em zwyciążyła YMCA

•>9-2i (14:14). Gra była naogół wyrówna-

Punkły dla zwycięzców zdobyli: Macie- i

jewski — 10, Dowgird i Kozowskl —

po 6, |
2y!:^>k< — *

1 Barszczewski — 3; dla AZS-u j
Popławski Z. — 14, Bartosiewicz — 5, Po- ;

ęławski M. — 4 i Niciński — S.

łe juł szlaki śniegowe północnej Ame-

ryki na 12 stóp dlii-ich i niezgrabnych
deskach,-jakie, przywieźli ze swej ojemy-
n>y.

JeśK pierwsze te korconki narciarskie

w latach 1854 —*106fi nie puściły na te-

•renie Ameryki silniejszych pędów a w

następnych latach nawet całkowicie

Anarniały, to przyczyn szukać należy
w małym ówczesnym usportowienia tej

eł'" świata.

«INDIAŃSCY WIKINGOWIE"

Faktem pozostaje jednak, ie w Pól-

nocnej Ameryce istniało jnł nareisr-

. itm, nim zjawili się tam różni Nord-

heimsowie i Hemmestveidtowie, toteż

WAWCMS juł i znacznie później jeszcze
tpatykało się Jndian kalifornijskie!;,
uzbrojonych w. 12-stostopowe deski i

dłagi-pojedynczy kij.

A teraz NovrozelandJa. Również tu

taj pionierami byli norwescy poszu-

kiwacze złota w latach ok. 1870 w

prowincji Otago. Z tej to wysokogór
ski ej krainy daleko na południu o-

trzymujemy wiadomość o pierwszym
na świecie wysokogórskim wyczynie
narciarskim.

W historii narciarstwa alpinistycz-
nego uważano, że pierwszego przej-

Lokomołiw wygrywa

w tarnieiu koszykówki
W Moskwie odbył się turniej piłki

koszykowej z udziałem czołowych ze-

społów _miejscowych. Zawudy rozegra-

ne zostały według nowych przepi sów,
ustanowionych na ostatnim Konjr<;s;e
Międzynarodowego Związku Piłki Kr.tz

nej.

Turniej, kt<"ry nyl jn"ugur".cją zimo-

wych rozgrywek w piłce koszykowe!,
zakończył się sukcesem drużyny „Lo-
komotiv". W półfinale Jliokomotiv"

wyeliminował niespodziewanie mistrza

Związku Radzieckiego — drużynę „Dy-
namo" (Moskwa).

W pierwszej rund it „Dyna ni'

skwa) łwycięi^Jo /.espół lotników mo-

skiewskich w stosunku 24:22, jednak w

następnym spotkaniu mistrz ZSRR uległ
niespodziewanie drużynie „Lokomo-.iv"
w stosunku 15:18. W finale „Lokomo-
tiv" pokonał zespół CDKA, zdobywa-

Sędziowali Czmoch (Warszawa) i Mu-

szyński (Łódt).

DWIE PORAtKI TUR-U W POZNANIU

POZNAŃ, 12 .1J (Tel. włj. Dwa spotka-
nia łódzkiego TUR-u w Poznaniu zakoń-

c.ryiy sie porażkami łodzian. W meczu z ZZK

łodzianie przegrali 24:S5 z Wartą zai 17:21.

Oba mecze były przeprowadzone w iy-
vfym te"rrtple i oba wykazały wielką Indo-

lencją strzałowę wszystkich trroch- zespo-
łów. "" "

Pierwszy mecz z poznańskimi kolejarza-
mi był dla Turoweów raczej wojną ner-

wów. Nie umieli oni wyzyskać osobistych,
często oddawali piłką w ręce przeciwni-
ka. Drugi mecz był bardziej interesujący.
O !!e w pierwsiej części stroną • atakującą
byli raczej TUR-owcy w drugiej — War-
ciarze przypuścili zaraz na początku ge-

neralny atak, wyciągając do stanu 17:12.
Po krótkim okresie lekkiej przewagi ło-

dzian, wynik na 3 minuty przed, końcem
brzmiał 19:17 dla Warty. Napięęie widow-
ni wzrosło i Jedynie dobra taktyka miej-
scowych i piękny kosz strzelony przez

Dylewicza zapewnił Warcie zwycięstwo.

W pierwszym meczu-TUR — ZZK punk-
ty dla ZZK zdobyli: Grzechowiak 12, Ka-

sprzak 8, Jarczyski i Kolasiski po 4, śmi-

gielski 3 oraz Matysiak 2; dla pokona-
nych: Pawlak 11, Michalak i, Skropskl 5,
Kulesza 2. (

W drugim spotkaniu z Wartą, TUR uzy-

skał punkty przez: Skrobskiego 8, Pawla-

ka 5, Kulczyńskiego i Szora po 2. Dla

Warty zdobyli punkty: Dziel 8, Ruszkie-

wicz 7, Pawlicki, Urbanowicz i Dylewicz
po I. Oba spotkania prowadzili obiektyw-
nie sędziowie warszawscy Ujma i Boga-
jewskl.

TABELA LIGI- KOSZA

gier pkt: st. pkt.
1) ZZK Poznań 6 6 260:209
2) YMCA Łódź 6 5 245.-190

5) TUR Łódf 7 4 255:233

4) AZS W-wa 7 3 210:201
5) Warta Poznań i 3 177:182
6) AZS Kraków 7 2- 214:268
7) Zgoda Swiętochł. i 1 207:243
8) Wisła Kraków 5 1 135:178

Na boiskac-K
Warszawy

Niedziela przyniosła kilka meczów (M
nożnej, rozegranych ku ciel . Kofigpwau
Zjednoczeniowego.

W finałowych rozgrywkach dwu war-

szawskich czwórmeczów Polonia pokonała
Drukarza, a Warszawianka toto wiec. Ne
ten sam cel odbył się mecz Gwardii z

"'amorządowcem i Żyrardowianki z Bzurę.
Oto wyniki:

Polonia — Drukarz 7:S (2:2). Drukarz

prowadził 2:0. Tuż przed przerwą Paleni!

udało się wyrównać. Po zmiańia. stron

Polonia zasilona Brzozowskim uzyskuję
dużą przewagę. Bramki zdobyli: Łabąda
(3), Brzozowski I (1), Brzozowski II

_ (1),
Ochmański (1), Przygoda (wolny) dla jpp-
lonii, oraz Nadworny (2). i Dudziński (1).
dla Drukarza. . ,

Borućz i Ochmański nie wykorzystali
rzutów karnych. Zawody prowadził sędzię
Gronowski.

Gwardia — Samorządowiec 4:2 (3:1). Po-
konani wystąpili w rezerwowym składzie
osłabieni brakiem Kuźmy, Hautona, Lilii

(zawieszeni przez WG i D) oraz Jechorke

(urlop). W pierwszych minutach opuścił
boisko prawoskrzydłowy Samorządowca —

Kubicki z powodu kontuzji.

Bramki strzelili: Kozlov/ski. (J),;" -}friik-0|
i Ryszkowski (1) dla Gwardii, ciz^z Sad-

kowski i Misiak dla Samorządowca.' Sę-
dziował Turczyński.

' Warszawianka -
— Lotowiec i:l : f!:ł).

Zwycięzcy górowali nad przeciwnikiem
pod każdym względem. Bramki uzyskali:
Musiał (3), Woźniak, . Borowski i . Hanusz-

kiewicz po jednej. Sędziował świcarz (nie
mylić z zawodnikiem Polonii).

iyrardowianka — Bzura (Chodaków).. M

(2:0). Mecz towarzyski, rozegrany w Ży-
rardowie. Gra ładna, stojąca, mimo- cięż-
kiego terenu, na doSć wysokim poziomie.
Oba -zep^oły ^yptspily^ w^±os!abionych
składach, Bzura dopiero pO"pauzie:_wy-
stawił»- pełną jedenastkę ligową. Bramki

zdobyli: Siedlec\1~P);-1Mik!tezewski; (1).
Bakaiarski (1). Najlepszy na boisku. Śia-
dlecki (Żyrard.). Sędziował p. Grajek,

Gwardia — Ssmorządowlac 7:9

Mecz finałowy o mistrzostwo Juniorów.

WOZPN.

icia na nartach ponad 3.000 m do- jąc nagrodę „otwarcia sezonu".

Echa Kongresu Jedności
na boiskach sportowych

• Związek Zawodowy Robotników organi-
1'jja w związku ze. Zjednoczeniem Party)
Robotniczych w dniu 15 grudnia na tere-

nie kraju następujące imprezy sportowe,
na które ze względów propagandowych—

Bz"Li'':i :;:s7sł i* lewej) zdobył tytuł mistrza wagi półśredniej, bijąc w fi-
nale I-go (Kadomiak), SauchHński jest bokserem Legii.

• T,—...ł, in.

wstęp będzie wolny. Specjalny nacisk po-

łożono, na rozpropagowanie imprez wiród

członków-Związku, aby udział robotników

budowlanych bxi jak najliczniejszy.
Imprezy powyższe będą poprzedzone

p.omówieniami prelegentów z Komitetów

Partyjnych.
1) Turnia] błyskawiczny pliki nożnej 18

drużyn z całego kraju w Chorzowie, z Bu-

dowlanymi Związkowymi Klubami Sporto-
wymi AKS. Lechla — Gdańtk, Dąb — Po-

znań, Lechla — Mysłowice, Polonia —

Świdnica i inna.

2) Zawady plęSciarsMe w Warszawie r

godz. 11 -e) w sali Domu Kultury przy u'
Srarołeierów 1/4 między raprianlac;
Śląska „Budowlani" — ZKS „Budowlani"
Warszawa.

I) Zawady koaiykdwkl — <r«^6J między
reprazaiitecją łląska — Warszawy I Toru-
nia (Budowlani) o godz. 15-aJ w sa':

YMCA w Warszawie (na duła] sali).

() Pokaz gimnastyki przyrządowej za

wodników Śląska i Torunia (Budowlani) -

godz. li-e] na sali gimnastycznej YMC

w Warszawie.

I) Pokaz gimnastyczny (wolne ćwiczeń!

13-letnłego chłopca I Jego siostry (rr
dzeństwo Kowalskich) z ZKS „Budowlan:
Toruń.

Młodzfei ZSRR
odbudowuje

obiekty sportowe
W ramach akcji dalszego upow-

szechnienia kultury fizycznej, mło-

dzież radziecka bierze żywy udział

w odbudowie zniszczonych obiektów

sportowych. W roku 1948 młodzież

radziecka przyczyniła się do urucho-

mienia 560 stadionów, 30.000 boisk

sportowych, 1.500 boisk piłkarskich,
oraz ponad 2.000 ośrodków gimnasty-
cznych. W Federacji Rosyjskiej przy-

gotowano do sezonu zimowego ok.

500 skoczni narciarskich, a w Le-

ningradzie przebudowuję się obecnie

wielki stadion frnowy, przeznaczony

dla uprawiania 14-tu gałęzi sportu.

Pierwszy krok
zapaśników na macie

ZAWODY atletyczne pod nazwą: „Pierw-
szy krok zapaśniczy", zorganizowane w

niedzielę w Warszawie przez WOZA, w/-
kazały, że sport ten cieszy się dużym po

wodzeniem wiród młodzieży. Przez matę
przewinęło się 27 zapaśników, z których
większość nie przekroczyła 20' lat. Gorzej
nieco było z dźwiganiem ciężarów, zgło-
siło się bowiem zaledwie trzech, zawod-
ników.

Wyniki:
musza: 1) Swiętulski (Samorz.), 2) Pul-

kowski (Zryw), 3) Kosma (Bud.);
kogucia: 1 Zbereziński (Bud. , 2) Okrój

(Zryw);

Gdańska Lechia

poMała SSQ
w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ, 12.12 (tel. wł.). _
Uda

jący się na obóz wypoczynkowy w gó

ry beniaminek I Ligi Lechia i Gdań-

ska rozegrała po drodze ~ towarzyskie i

spotkanie piłkarskie z mistrzem jesień-'

nym Pomorza Brdą. Goście dali licznie

zebranej - publiczności bydgoskiej pokaz

dobrego futbolu, wygrywając lekko 3:1.

piórkowa: 1) Donica (Bud.), 2) Kaczma-
rek (Zryw), 3) Piwowarczyk (Skra);

lekka: 1) D-.browski (Bud.) , 2) Par szew-

ski (Zryw), 3) Petrykowski (Zryw); '

półśrednia: 1) Suligowski (Radomiak), 2)
Mazur (Zryvir), 3) Sosiński (Sam.);-

średnia: 1) Rujzkiewicz (Sam ), 2) Krzy-
żański (Zryw), 3) Napiórkowski (Zryw);
. półciężka: 1) Gębicki (Budowlani),'. 2)
Siewierski (Radomiak), 3) Wierzbicki (Zr).

Na wyróżnienie zasługują 15-|etni. Swię-
tulski (Sam.), Donica (Budowlani) i. Rusż-
klewicz (Sam.), którzy posiadają . dobra

wyszkolenie techniczne. >-X

Najwięcej zawodników wystawiły Jduby:
Zryw i Budowlani.

Wyniki trójboju dźwiganie ciężarów:
lekka: Petry;:ow:ki (Zryw) 240 kg .pt,

75 i 90);

półśrednia: Nowotniak (Zryw) 205 kg;
średnia: Krzyżański (Zryw) 230 kg;
Poza konkursem Petrykowski i Krzyżań-

ski podrzucili po. 95 kg. . . . ;

Offpoit/ieclzi

7JOWIAZ NOKAUTUJE j
Nowina steoył walkę w Dijon i już

w I-ej rundiie znokautował Franctua I

Badsena.

A. Jackiewicz .— Puławy. Z takim zapy-

taniem musi się Pan zwrócić jedynie de
lekarza. Nie jesteśmy kompetentąi w. Pa-
na sprawie.

B. Tuszyński — łódi. Dziękujemy za

miły list. Cieszy nas, że nasze rady po-

i mogły Panu. Mamy nadzieję, żeT -przy

i okazji poznamy się osobiście. Jeśli cho-
dzi o dalsze rady odnośnie pracy, to

niech Pan stara się być ; najbardziej
obiektywny.

Dicc
le:.,.

bo!:3c.zj 'PolonH: Buszkiehicz x Jaworski (musza
adoby* tytuły mist.zów I-go Kroku w Marszawie.
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'giamplarze wstecina wysyła ilę pa

•przednim wpłaceniu na kanta P. K . O .

Nr I—8Mi Ucząc ta agi. 18 t«. -

*•*:?«]. wpłaci» nateiy podać «a-

tadnie cal wpłaty, zaznaczając na adwra-

eła przekąza. .
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