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Dwucyfrowe zwycięstwo hokeistów Cracovii
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Brzózka

iliS

Kazimierc
(TELEFONEM OD WŁASNEGO WYSŁANNIKA)

BUDZIEJOWIGE, 19.12 . W dniu dzisiejszym juniorzy
polscy odnieśli drugie swe zagraniczne zwycięstwo na rin-
gu Budziejowic. Wygraliśmy 11:5.

Wyniki walk: w muszej Liedke pokonał wysoko Kuba-

ta, w koguciej Brzózka zwyciężył przez k. o . w II r. Trin-
kla, w piórkowej Kruża pokonał zdecydowanie Federa, w

lekkiej Ratajczak uległ na punkty wyraźnie Karolowi Ne-

mecowi, w półśredniej Kazimierczak znokautował w III r.

Jana Nemeca, w średniej Sznajder zwyciężył zdecydo-
wanie na punkty Kalabżę, w półciężkiej Franek zremiso-
wał z Nekolą, w ciężkiej Stec przegrał z Jurczą.

zwyciężają przez k.o,

Kc.mczyńśki (z lewej) ambitnie walczył
% Komudą, nie mógł jednak dać rady
staremu rutyniarzowi i uległ wyraźnie

na punkty
Foto Franckowiak — AP1

Juniorzy polscy wiozą do kraju na

gwiazdkę cenny prezent. Odnieśli

dwa zwycięstwa na ringach czecheeło

wackich. Po pięknym sukcesie w pra

skiej Lucernie, zmierzyli się w dru-

giiil spotkaniu z drużyną budziejowic-
kiego Sokoła. Bokserzy miejscowi
reprezentują taką klasę, jakiej się
po aich spodziewaliśmy. Silni fizycz-
nie, o silqym ciosie, typowe „zaibija-
ki" z dobrą- końcówką." -" "

LIEDTXE CORAZ LEPSZY

Najlepiej s Polaków w Budżiejowi-
cach walczył Liedke. Wyrasta on na

wartościowego zawodnika wagi mu-

szej. Spierać by się wprawdzie można

z opinią kpt. Derdy, czy filigranowy
poznaniak jest już lepszy od Kaspeir-
czaka.

Liedike wykazał na ringach Cze-

chosłowacji, że jest zaawansowany

techmicznie, myśli w ringu i pracę

nóg ma bez zarzutu. Brak mu trochę
oddechu w III r., musi się też stop-
niowo nastawiać na większą przebo-
jowość.

Lepiej, niż w Pradze walczył rów-

nież Kazimierczak. Brzózka za to

był słabszy, a jego zwycięstwo przez

k. o. było nieco przypadkowe, gdyż
jego czeski przeciwnik wyszedł na

ring z kontuzją ucha. Stąd też i nie-

spodziewany nokaut.

Kruża, po porywającej walce na

ringu Lucerny, walczył również nie-

co słabiej. Zaletą jego jednak jest, że

bije seriami, ma wielkie serce do wal

ki. Minusem zaś, że walczy trochę
nieczysto, następstwem czego było u-

pomnienie, jakie dał mu Zapłatka w

pierwszym meczu.

(Dokończenie na str. 2-ej)
i
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Najbliższy numer
j

musi wspforacować z ZMP

Doniosło uchwały Ogniska Gdańskiego

„Przeglądu Sportowego" ukaże

się już w czwartek, 23 bm.

w zwiększonej objętości.

Raźtmerczuk (Wtokniarz) bkmgiak

(Gwardia) po walce zakończonej iwy-

Olęstwem gwardzisty. Sobkmviak wy-

grał, ale... nie zachwycił

Foto Franckowiak — API

iny galop w Zakopanem
pierwszy u mety

ZAKOPANE, 19.12 (Tel. wł.) .

W niedzielę, 19 bm. odbył się
pierwszy w tym sezonie bieg pła-
ski, tzw. próbny galop, zorgani-
zowany przez Okręg Podhalań-
ski. Trasa, długości 10 km, biegła
ze stadionu pod Krokwią pod
Reglami w stronę Jaszczurówki,
dalej przez Wierchy z powrotem
pod Krokwią.

Doskonałe warunki śnieżne
sprawiły, że osiągnięto b. dobre

czasy jak na początek sezonu.

Zgromadzona publiczność emo-

cjonowała się pojedynkiem Bu-

kowskiego z Danielem Krzeptow
skim, który pierwszy przyszedł
do mety.

Zgłoszonych było 47 zawodni-
ków, 15-tu nie stanęło, wycofało
się na trasie 2 juniorów, którzy
biegli poza konkursem.

1) Daniel Krzeptowski SNPTT
czas 39:15,5, 2) Bukowski (Wi-
sła) 39:50, 3) Kwapień (Wista)
40 min.

Kierownikiem zawodów był M.
Tatar. Kolegium sędziowskie sta-

nowili: mgr. Fischer, Walkosz,
Makowiecki i Dvbałp 'Mirh)

Dnaj bokserzy mistrzowie Polski — Ja skóło, (waga dężka) i Szymura (waga
półciężka) po walce w ramach meczu Gwardia (W-wa) Włókniarz. Nie-

znaczne zwycięstwo odniósł Szymura pntn Franckowiak —

.wa) wtOKimiT'.

Foto Franckowiak — API

Piastowi nie
KRAKÓW, 19. 12. (Tel. wł.) Cra-

covia — Piast (Cieszyn) 11:0 (3:0,
3:0, 5:0). Inauguracja sezonu hoke-

jowego wypadła dla Cracovii pomyśl
nie. Drużyna Piasta cieszyńskiego,
trenująca od dwóch miesięcy na sztu

cznym lodowisku w Morawskiej O-

strawie względnie na naturalnym u

siebie została rozgromiona. Cracovia

przewyższała ślązaków szybkością i

dyspozycją strzałową. Poza tym mia-

ła w swoich szeregach doskonałego
bramkarza Kapustę, który bronił

szereg razy w nieprawdopodobnych
sytuacjach — bramkarz gości Zien-

tek ma na sumieniu 3 do 4 puszczo-

nych bramek.

W Leningradzie
mistrzostwa Europy
w koszu

W czasie obecności koszykarek
radzieckich w Pradze jeden z kiero-

wników ekspedycji moskiewskiej,
Spandarian oświadczył, że mistrzo-

stwa Europy w koszykówce zorgani-
zowane zostaną przez ZSRR w cza-

sie od 7—13 maja 1949 r. w Lenin-

gradzie. Zaproszenie otrzymają wszy

acy członkowie Międzynarodowej Fe-

deracji. Mistrzostwa w Leningradzie
będą doskonałym egzaminem przed
mistrzostwami świata w koszu, któ-

re odbędą się w roku 1950 najpraw-
dopodobniej w Brazylii.

„ lanan belgijski" — Delanolt broni ty-
tułu mistrza Europy w wadze średniej w

dniu 22 stycznia przeciwko czarnemu Dick

Turpinowi — przedstawicielowi Anglii.
Spotkanie odbędzie się w Brukseli.

Film z walki Woodcoek — Savold wy-

kazał jak na dłoni, ii sędzia ringowy po-

stąpił słusznie dyskwalifikując Savolda za

zbyt nlskia uderzenie.

Carosi eks-reprezentacyjny piłkarz wę-

gierski zostaje trenerem w Bari.

Francuz B»aiw, który Jedzie na rowerze

x Paryża do Indochin (ok. 18.000 km) do-

tarł już do Goritzy w 3 ugorów i i* pokry
wajęc «W kn

Ślązacy prowadzili grę na ogół .wy-

równaną i w pierwszym okresie za-

grażali dość często bramce Cracovii.

Wadą ich, która zemściła się kata-

strofalnie na wyniku było stałe za-

puszczanie się obrony do ataku i od-

słanianie całkowicie własnej bramki..

Pierwsza bramka pada w 13 min.,
Zdobył ją Kowalski, wyjechawszy z

krążkiem z pod własnej bramki. Dal-

sze dwie w tej tercji były dziełem

Burdy i Kopczyńskiego. W drugiej
tercji Zientek dwukrotnie i Burda

raz podwyższają wynik na 6:0, a w

trzeciej dwa celne strzały Wołkow-

skiego, dwa Więcka i jeden Burdy
ustaliły rezultat. Sędziował wzorowo

Michalik. Widzów ok. 3.000.

W Zakopanem odbędzie się świąte-
czny turniej hokejowy z udziałem,
krakowskiej Wisły warszawskiego;
AZS, Piasta i zakopiańskiej Wisły.

TABELI SZEŚCIU GRUP BOKSERSKICH

I GRUPA

*potk. pkt. st. iwy*.

t) Gedanla 1

2) Warta 1

3) Odra 0

H GRUPA

1) Gwardia, Gd. 1

2) ZZK, Poznafi 1

III GRUPA

1) Palawag 2 i

2) Zryw, tódl 1 1

S) Huta Zabrze 1 0

IV GRUPA

1) Batory 2

2) Cracovia 1

5) Radomiak 1

V GRUPA

1) Gwardia, W-wa 1

2) Włókniarz 2

S) Gwardia, Rz. 1

VI GRUPA

1) ZJodnoczenla 2 2

2) Samorządowiec 1 2

5) Lublinian!»! 1 0

10: S
<:10

tl: 2

1:14,

24: 8

I:8
ans

21:11
7:t

4:12

13: I

17:11

M4

1(:14
I:«
4:10

GDYNIA, 19.12 (Tel. wŁ). W
dniu Kongresu Zjednoczeniowego
odbyła saę z okazji Zjednoczenia
Partii Robotniczych Akademia w

Gdańskim Ognisku Polskiej
YMCA z udziałem pracowników
Ogniska i licznego grona wolon-

tariuszy.

Referat o genezie i znaczeniu
jclączenia Partii' Robotniczych

'.vygłosił przedstawiciel Zw. Zaw.
Pracowników Społecznych ob.
Wiśniewski. Następnie inż. Wł.
Lewandowski w dłuższym prze-
mówieniu kry tyranie~omówił^bię-
dy ideologiczne działalności orgiL
ńiżaęji młodzieżowej jaką jest
Polska YMCA. W przemówieniu
swym inż. Lewandowski udowod-

nił, że iedvna drogą dla całej
młodzieży Polskiei a także i Pol-
skiei YMCA jest droga wytknięta
przez Związek Młodzieży Pol-
skie! W zakończeniu mówca

przedstawił zebranym następują-
cą rewolucję:

„1. Wybr&ni w dniu 15 grndnfa
1948 r, pracownicy i wolontariusze

0<fn>ska Polskiej YMCA w Gdań-

sku wzywają Władze Centralne

Polskiej YMCA do podjęcia i prze-

prowadzenia konsekwentnie całko-

.witej i szczerej współpracy nredzy
Polską YMCA a Związkiem Mło-

dzieży Polskiej, jako Jedynej orga-

nizacji młodych w Polsce.

2. Zebrani wzywają pozostałe o-

gniska Polskiej YKCA do podjęcia
podobnych uchwal.

3. Zebrani pozatym wzywają Wła

dze Cer łne Polskiei YMCA orax

Ogniska gdańsk
:

ego, aby {ako czyn

Kongresowy tak zaplanowała i prze

prowadziła budowę hali sportowej,
aby hala ta została oddana do u-

żytku sportowcom miasta Gdańska

w dniu święta narodowego 22 lip-
ca 1949 r.

1
*.

~ Rezolucja fet została: przyjęta
przez aklamację.

Po części oficjalnej odbyła się
część artystyczna.

Natychmiast po akademii od-

było się Nadzwyczajne Zebranie
Ogniska Polskiej YMCA, na któ-

rym przyjęto do wiadomości przed
stawioną przez inż. Lewandow-
skiego na Akademii rezolucję,
polecając orzesłać. ją do Rady
Krajowei Polskiej YMCA. Poza

tym wybrano delegacie mającą
sie udać do Zarządu Okręgowego
ZMP w celu omówienia współ-
pracy oraz Komitet Budowy Hali
Sportowei, na przewodniczącego
któreeo zaoronenowano Prezyden
ta miasta Gdańska ob. Nowic-
kiego.

„

!/

PO drugiej, ubiegłej niedzieli 19' bm, rozgrywek o wejście do ligi bok-

serskiej sytuacja ułegła tUlszemu częściowemu wyjaśnieniu.
W pierwszej grupie, te której walczą Gedania, Warta i Odra, z powodu

przełożenia meczu u> Szczecinie na 2 stycznia, rozgrywek żadnych nie było.
Zresztą w tej grupim Gedania jest niewątpliwym kandydatem do I Ligi.

W drugiej grupie, jak przypuszczaliśmy, Gwardia gdańska bez trudu po-

konała kolejarzy poznańskich > jest absolutnie pewnym kandydatem do

I Ligi, gdyż nie ulega wątpliwości, ii rewanżowe spotkanie wygra rów-

nież w Poznaniu.

W trzeciej grupie sytuacja ssę zagmatwała, ponieważ kierownictwo dru-

żyny Huta Żubrze nie przypilnowało, ąby oględziny lekarskie odbyły się
w przepisanym czasie, wobec tego został odgwizdany walkower dla Pafawa-
gu. W ringu niespodziewanie wygrali Ślązacy 10:6, dowodząc, że gdyby nie

względy formalne, to zespół ten miałby duże szantę na-wejście do I Ligi,
tym bardziej, ii ub. niedzieli konkurgnd ślązaków — Pafawag i Zryw —

podzielili się punktami. NiewqtpKvrte final meczu Śląskiego rozegra się
przy zielonym stoliku PZB, który rozpatrzy odwołanie drużyny śląskiej.

W czwartej Batory z trudem wygrał sc Krakowie z Cracouią i ostatecznie

umocnił swą pozycję te l Lidze. JeśU dtodzi o wejście do II ligi, to spra-

wą zostaje otwarta i zadecyduję o niej spotkania Radomiak — Cracovicc.

nie jest wykluczone, ie Cracovia 'vygrm « Radomiakiem u siebie w domu,
a moie nawet_ w Radomiu

W piątej warszawska Gwardia dowiodła, łe jest. drużyną bardzo silną
1 może śmiało pretendować nie tylko do wejścia do I Lip, ale również ma

uzasadnione pretensje do zdobycia tytułu mistrza > Polski. Warszawiacy nie-

wątpliwie wygrają rewanżowe spotkanie z Włókniarzem w Łodzi, jak roto"

nież wysoko wygrają ze iwa imienniczką w Rzeizotcie.

Natomiast w szóstej grupie sytuacje, zamiast wyjaśnić się, zagmatwała
słę. Jak czytelnicy przekonają się ze sprawozdania s Wrocłatcia s meczu

Zjednoczenie — Samorządowiec, obie drutyny założyły protest. Mecz junio-
rów (jzechósłowaćji wpłynął tu na skomplikowanie sytuacji, boteiem Zjed-
noczenie zostało osłabione brakiem Kruiy i Gnata. Sytuacja dopiero zostanie

wyjaśniona po decyzji PZB, która MUwętpEui* nastąpi w niedługim ctaria.
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prezencie
młodzicy przywożę

gwiazdkę
zwycięstwo

(Dokończenie ze str. 1-ej).
Ratajczak przegrał obie walki. Tech

nicznie jest dobry. Lewy prosty do-

prowadził do perfekcji i prezentuje
starą szkołę poznańską, niestety,
sprzed... 15 laty. Szkoda, źe Czesi

nie zobaczyli Kudłacika.

Porównan ;
e dwóch naszych junio-

rów wagi pól~etk: ei wypadło na ko-

rzyść Gnata. Gnat w Pradze oka-

zał sie interesu
:

ącą sylwetką bokser-

ską. Franek to niezły taktyk, ale

brak mu ciosu. Dlatego też uzyskał
zaledwie remis z bojowym, lecz cha-

otycznym Neko!ą. Sznajder zdobył 4

zderzenie i nagle Czech pada na de-

ski, wijąc się z bólu. Otrzymał krót-

ki cios w ucho, które było kontuzjo-
wane. Zapłatka wylicza Czecha. No-

kaut i 4:0 dla Polski.

PROWADZIMY ZNÓW 6:0

Długoręki Severa, dużo wyższy od

Kruży, próbuje walkę rozwiązać na

dystans. Kruża przechodzi przez gar-

dę i bije po swojemu — seriami. —

Runda Polaka. W drugim starciu

Kruża jest w ataku. Trafia raz po

raz, w tym dwukrotnie "a nisko. Pu-

bliczność protestuje. Sędzia czeski

zwraca mu słuszną uwagę. Pod ko-
Furkty w dwóch meczach. Walczył

^

starcia Severa Lnkasuje cios i

dobrze, jest jednak za masywny na

watfę śrsdn
:

ą(n
:

e mów'ąc już o pół-
Sr-rVej), stąd też brak szybkości.

Stec walczył gorzej, niż na jesieni
w czas'e turnieju Zwią-ków Zawodo-

wych. Boimy się, że zdrlności piotr-
kowian'na zmarnują się w Radomiu.

Przebrał w Budriejowicach, choć w

Pradze był o cień lepszy od Netuki.

ZAZDROŚCIMY HALI

Budziejowice — to niewielkie mia-

sto, ale posiada halę, o której mo-

głaby Warszawa marzyć. Mieści 5

tysięcy ludzi! O tłoku nawet mowy

nie ma. Piękny hall i szatnie. Na

miejscach prasowych aż przyjemnie
pracować. Centralne ogrzewanie. —

Ciepło!
Czjść oficjalna, utrzymana w ser-

decznym tonie, podobn'e jak w Pra-

dze, trwa przepisowy kwadrans. Spi-
ker przez megafon przedstawia ucze-

stników całej ekspedycji. Jakaś Cse-

szka sympatycznym głosikiem wita

nas wcale niezłą polszczyzn?.

Gong — zaczynają „muszki". Pier-

wsza runda początkowo upływa r>a

badaniu się. Kubat — to typowy pun-

czer. Z sylwetki przypomina Sowiń-

skiego. Poluje na cios. Liedke zręcz-

nie kontruje. Runda Liedkego. W

drugim starciu przewaga naszego

chłopca wzrasta. Z defensywy prze-

chodzi on do coraz częstszych kontr-

ataków, gdzie zbiera wiele punktów.

pada do „8" na derki. Za chwilę
gong. III runda — to już miażdżąca
przewaga Polaka. Czech jest znowu

do „7" na deskach i heroicznie się
broni. Gong zastaje na ziemi... Kru-

żę, który wywrócił się po niecelnym
ciosie. Prowadzimy 6:0. Na razie

idzie tak samo, jak w Pradze.

Ratajczak przegrał swą walkę w

sposób niepodlegający dyskusji. Mi-

mo to, walczył lepiej niż w Pradze.

Poznańczyk miał podwójnego pecha,
gdyż w jednym i drugim meczu na-

trafił na najsilniejszych przeciwni-
ków. Kareł Nemec ma lat 17 i nie-

przeciętny talent do boksu. Eojowy
chłopiec, kfórejo nie pcY/strzymała
poprawna technika Polaka. Wszyst-
kie trzy rundy na!cżą do Czecha.

KAZIMIERCZAK NA ECSAKAI

Na ring wchodzi Kszirvl-Trzak ' Jan

Nemec. Mata jen tak ślizka, ż- Polrk

zdejmuje b"ty rń rozkcz Sztnmn Pola-

cy będę teraz wr|r*yć boso. Orp-Tv-wto-
rzy nie przygoto^ tli kalafonii. Po krót-

kim badaniu Eię, Kazimierczak wypusz-

cza sierp, który jest przedsmakiem no-

kautu. Nemec kryje się celnie, mimo to

przegrywa rundę wyraźnie. W druipm
starciu silnie dopingowany Nemec pró-
buje sam przejść do ataku. Runda nie-

znacznie dla Polaka. W III r. walka po-

czątkowo wyrównana. Obaj czekają na

decydujęcy cios. Szybszy jest Polak, któ

ry trafia potężnie w szczękę. Klasyczny
nokaut! Nemec jest długo doprowadza-
ny do przytomności w rogu.

Przeciwnik Sznajdra, Kai ab za
— to

stary, rutynowany bokser. Szybko chodzi

na nogach. Ulubieniec publiczności
Walka obfitowała przez cały czas w

silną wymianę ciosów. Ostatnie słowo

należało jednak zawsze do Ślązaka. Wy-
grywa zdecydowanie Sznajder.

FRANKOWI BRAK... PRAWEJ RĘKI
Franek zremisował z Nekolą. Sztam

twierdzi, że wygrał. Zapłatka upiera się

przy swoim werdykcie. Nie wchodzęe w

słuszność orzeczenia sądziów, stwierdza,
my, że Franek wypadł blado. Brak mu

trzeciej rundy i prawej ręki. Pierwsza

runda była wyrównana, druga zdecydo-
wanie Franka, trzecia należała do Cze-

cha.

Stec przegrał z dzikim Jurczą, który
polował przez trzy r--n<ly na kończący
cios. Jurcza walczy nieczysto. Gdy Za-

płatka zwrócił mu uwagę, że nie wolno

odbijać się od lin przed zadaniem cio-

su, na widowni wybuchła burza swiz-

dów. C7vżbv w T5udziejowicach rie
" bok=u? W

trzeciej randzie walka przybrała n- ?s-
• niii! bok-erzy nk^-icryli ją

bardzo wyczerpani. Ster przegrał mini-

malnie.

B. Tomaszewski

Sprawozdanie z meczu Polska, ju-
niorzy — CSR, juniorzy rozegra-

nego w czwartek 16 bm. na ringu
Lucerny w. Pradze drukujemy obok.

Trzy dyskwalifikaele
na meczu Pomorze - Lublin 8:7

Koiodyński pokonany I
LUBLIN. W lublinie odbyły się zawody, Lublinianki kurują obecriie swoje kon-

bokserskie między reprezentacją Pomorza
i Lublina. Zawody zakończyły się zwycię-
stwem Pomorza 9:7.

Wyniki walk (na pierwszym miejscu bok-

serzy Pomorza): w muszej Piwoński zwy-

ciężył Kolodyńskiego; w koguciej — Ucau

przegrał z Baranem przez dyskwalifikację
w drugiej rundzie; w piórkowej — tomak

zremisował z Makarem; w lekkiej — Pio-

trowski przegrał z Marciniakiem przez dy-
skwalifikacją za uderzenie poniżej pasa;
w pólłrednlej — Paliński wygrał z Osta-

szewskim; w średniej — Dembowski wy-

punktował Musiała; w półciężkiej — Bun-

kowskl przegrał z Gołębiowskim przez dy-
skwalifikację; w ciężkiej — Zmorzyński w

pierwszych minutach walki znokautował

Lisiaka. W walce nadprogramowej w pa-

pierowej Kukier (L.) pokonał zawodnika

pomorskiego Wożniaka. W fingu sędzio-
%vał Kaliński z Warszawy. Na punkty Bo-

cheński, Mlkułko i Marciniak.

Poziom meczu byl raczej słaby
dług opinii lubelskiej ustępował znacznie

poziomowi meczu Poznań — Lublin, który
odbył się w Lublinie trzy tygodnie temu.

Pomorze wystąpiło bez zawodników Zjed-
noczonych, zs5 w ósemce lubelskiej za-

brakło Zielińskiego w półśredniej i GI?

bockiego w półciężkiej. Obydwaj pięścia-

tuzjowane pięści. A i trzy dyskwalifikacja,
za nieczystą walkę nie wystawiają dobre-

go świadectwa technicznemu poziomowi
meczu.

W muszej Koiodyński walczył sfabo "tak-

tycznie i ustępował Piwońskiemu. Zwycię-
stwo Barana nad Licpuem przez dyskwali-
fikację tego ostatniego — było zupelnis
przypadkowe. Licau został zdyskwalifiko-
wany za zadanie nokautującego ciosu pc

komendzie' „Puić" w drugim starciu.

Podobnie zakończyła się walka w lek-

kiej. Po 1 r. remisowej — Piotrowski (P^j
został zdyskwalifikowany w drugim starciu

za zbyt niski cios.

Powodem trzeciej dyskwalifikacji w pół-
ciężkiej było zadawanie ciosów leżącemu
przeciwnikowi przez Bańkowskiego (P.}.
Jak widać, gdyby nie dyskwalifikacje, pię-
ściarze pomorscy mogli by uzyskać jeszcze
wyższe zwycięstwo.

W póliredniej Paliński uporał się z pry-

mitywnym, ale niebezpiecznym dla naj-
bardziej nawet klasowych pięściarzy Ostz-

szewskim.

Wynik remisowy w piórkowej krzywdzi
raczej zawodnika Pomorza. Zmorzyński w

ciężkiej znokautował Lisiaka pierwszym
ciosem (PI.) .

u praskiej
juniorzy Polski wygrali z CSR 10:6

NIE MA AMATORÓW...

Na śląsku nie ma amatorów, któ-

rzy chcieli by zostać sędziami bok-

serskimi. W okręgu tym ogłoszono o

zorganizowaniu kursu dla kandyća-

L!O" ostatniego starcia. Kubat itów na s ?dziów ' lecz 1116 znalazł si ?

zrywa się uo szaleńczego ataku, ale anl jeden chętny...
trwa to krótko. Liedke przechodzi
sam do ataku i w pięknym stylu koń

czy mecz, zdobywając pierwsze pun-

kty.

PRAGA (tel, wl.). Międzynarodowe spotkanie bokserskie Polska

(juniorzy) — CSR (jtm'crzy) 10:6. W muszej Lfedtke zwyciężył Hu-

saka, w kogucie' Brzózka — Hudarka, w piórkowej Kruża — Gleza,
w lekkiej Rat&.czŁk ulejł Lorentzowi, w półśredniej Kazimierczak

przegrał z Vytlacilem, w średniej Sznajder pokonał KopeckVego,
w półciężkiej Gnat zwyciężył przez t. Ic o. w 2r. Markovica, w cięż-
kiej Stec przegrał z Netuką HL

EPZÓZKA WYGRYWA

PUZEZ K. O.

B.zózce nie leżał wyraźnie jego
przeciwnik. Trłnkiel bija szeroko, ale

mocno. Polakowi jakoś nie klei się
walka. Mimo to, runda wyrównana.
Dn\r!e starcie nie zapowiada szyb-
kie TO końca. W zwarciu następuje

Wynik 1U:6 jest szczęścia i innym zbiegu okoliczności

najiupcłnitj spra* ; wynik powinien brzmieć 12:4. Brzmiał-

wiedli wy. Nasi ju by tak zapewne, gdyby... przeciwnikowi
niorzy potwierdzi- Gnata nie pękła rękawica,
li również i na

ohcym gruncie, ze ^AK TO BYŁO?

są zdecydowanie \ Gnat w półciężkiej miał przez 1 r.

lepsi od juniorów , przewagę zupełnie wyraźną. Na począt-
CSR. Stwierdzamy to z znpełnym obiek j ku 2 r. przeciwnikowi Polaka pękła rę-

tywizmem, stwierdzają to również lo[al- i kawica. Międzynarodowe przepisy glo-
nie Czechosłowacy. Przy odrobinie J szą, że o ile nowa rękawica nie będzie

-'//\W

lorząMgg

Liga kosza
POZNAŃ, 19.12. (tel. wł.) . Występ

Wsły krakowskiej w spotkaniach o

mistrzostwo Ligi koszykowej w Po-

znaniu wypadł słabo. Do jej poziomu
dostroiły się nie tylko miejscowe dru

żyny, lecz również sędziowie Ejme 1

Kolasiński, nic więc dziwnego, że pu

b' ;zność była mocno rozczarowana.

Po sobotnim meczu z Wartą, który
zakończył się zwycięstwem Zielonych,
23:25, spodziewano się, że ZZK roz-

grom-' Wisłę w drugim dniu. Tymcza-
sem okazało się, że i poznańscy ko-

lei&rse zagrali o wiele słabiej, niż

zwykle, a zwyciężyli 29:11 (16:5).
Przede wszystkim Grzechowiak był
tn^Tio niedysponowany, a Jarczyński
ł Matysiak zagrali poniżej swej for-

my. Honor ratowali jedynie Kas-

przak oraz Kolaśniewski, który strze

la coraz lepiej i celniej, W drużynie
gości ,v obydwóch spotkaniach wypa-

dli dobrze weterani Kowalówka, Ar-

iet i Hcgerle,

W meczu z Wisłą punkty dla zwy-

cięskiego zespołu Warty zdobyli:
Ruszkiewicz 10, Dylewicz i Pawlicki

po 4, Urbanowicz 3 oraz Dziel 2; dla

W iły zaś Kowalówka 6, Ariet 5, He-

gcrle 2 i Gieniek 1.

W spotkan'u niedzielnym z Wisłą
ZZK zdobył punkty przez Kolał-

niewsk
:

ego 15, Kasprzaka 6, Matysla
ka 4 oraz Jarczyńskiego i Grzecho-

wiaka po 2; dla Wisły zdobyli punk-
ty: Ariet 3, Kowalówka, Zerdsk i Gie

niek po 2 oraz Hcgerle 1.

W pierwszej rundzie pozostało <J-ł 'ro-

zegrania tylko spotkanie YMCA — Zza-

A-:, wyznaczone na 6 stycznia.

TABELA LIGI KOSZA

gier pkt. st. pkt.
1) ZZK Poznań 7 7 289:220

2) YMCA Łódź 6 5 245:190

3) TUR Łódi 7 4 256:233

4) Warta Poznań 7 4 200:197

3) AZS Warszawa 7 3 210:201

<) AZS Kraków 7 2 214:268

7) Zgoda Święt. 6 1 207:243

t) Wisła Kraków 7 1 161;»0

WROCŁAW, 19.12. (tel. wł). Kulisy
spotkania o wejście do L'gi Bokser-

skiej pomiędzy IKS z Wrocławia, któ

ry obecnie nosi nazwę Samorządow-
ca, a Zjednoczonymi z Bydgoszczy są

może nawet ciekawsze od samych za-

wodów.

Trzy dni przed meczem Zjednocze-
nie zwróciło się do P. Z. B. z prcs'bą
o przełożenie zawodów we Wrocła-

wiu zs względu na wystawienie Kru-

ży i Gnata do reprezentacyjnej dru-

żyny juniorów. PZB polecił swemu

delegatowi, Mrozowskiemu, zakomu-

nikować zainteresowanym klubom, że

walki w piórkowej i półciężkiej od-

ciel PZB, Mrozowski, zaproponował
wówczas, a-by stoczono normalne wal

ki, a protesty, które zostały złożone

przed meczem przez oba zespoły, roz

patrzy zarząd PZB.

Mecz wygrał Samorządowiec 8:6.

Walka w p-'órkowej pomiędzy
Lecżkowskdm i Kurowskim II miała

charakter towarzyski i nie była punk
towana, gdyż obaj pięściarze mieli

nadwagę. Jeszcze przed zawodami

Samorządowcy prowadzili 4:0, gdyż
w koguciej Kowalewski przekroczył
limit, a w półciężkiej Zjednoczeni nie

mieli zawodnika.

W siedmiu oglądanych walkach by
ło kilka niespodzianek. Pierwszą by-

Żurawskie-
— chociaż

dostarczona w ciągu minuty — zawód- walki to nie to, żelniy w nich przejęli,
lecz, ie zarówno iiatajczak jak i tvarl-

mierczak wykazali słabszą, niż mcnna

się było spodziewać formę. Prieri-i-

nik Ratajczaka — Lorenz był
wszystkim lepszym taktykiem. My-I-il

prędzej i lepiej od Polaka. A także le-

piej i celniej bił. Rezultat — Rataj "aS

w 3 r. był wykończony i słaniał «ę ra

nogach.

Kazimierczak, opromieniony nieby!:-
jaką sławą zwycięzcy Martona, był • •-''t

pewny słebie. I ta pewność (żarozu UH-

łość?) go zgubiła. Trafił wprawdzie 'ta

najlepszego z S-ki CSR, ale walczył ile,

targów
8:6

demonstrował bogaty repertuar cio-

sów, poparty dobrym refleksem i

szybkością akcji.
Towarzyska walka w piórkowej po-

między Kurowskim II a Leczkowskim

była najładniejszym spotkaniem dnia.! dał klasyczny pokaz boksu, wywołując

nik drużyny, która jest gospodarzem
spotkania —

przegrywa. Rękawica nie

była dostarczona w ciągu minuty i sę-

dzia Zapłatka ogłosił' zwycięstwo Polaka

przez t. k. o. Czesi wprawdzie poc<ąt-
kowo ostro protestowali, ale po meciu,
na drugi dzień uspokoili się i nie wysy-

łali nawet zapowiadanego protestu do

AIBY, bo i tak protest ten nie miałby
szans powodzenia.

Bezpośrednio jednak po walce w pół-
ciężkiej historia z pękniętą rękawicą
miała swój niepomyślny oddźwięk w

wadse ciężkiej. Stec walkę swą wyarał
— jednak sędziowie (tym razem zawa-

żył głos neutralnego Austriaka), chcąc
widocznie zrekompensować rzekomą
krzywdę wyrządzoną pięściarzom CSR

w półciężkiej przyznali zwycięstwo
tuce. Był to werdykt mylny i krzywdzą
cy. Tyle jeśli chodzi o wynik cyfrowy.

DOBRA POSTAWA

Jeśli chodzi o ogólne wrażenie — to

nasi chłopcy zrobili w stolicy CSR lep-
sze wrażenie, niż mogliśmy tp opty-

mistycznie przewidywać — lepsze —

niż świadczy o tym suchy wynik 10:6.

Trzy najniższe wagi były popisem
Polaków. Liedtke w trzeciej rondzie

będą się w późniejszym terminie

Kierownictwo Zjednoczonych zmie- j }0 zwyc
:

ęstwo przez k

niło w międzyczasie plan. W skła- I g0 nad Helakiem, drugą
dzie, który przybył do Wrocławia, [ dla Wrocławian przykrą — była bar-

fgurował w piórkowej Leczkowski. i dzo słaba forma Kurowskiego I. M .-

Podczas wagi zawodników sprawa! }ą n'espodzianką było wysokie zwy-

skomplikowała się jeszcze bairdz^ej. i cięstwo Kurowskiego II nad Lecz-

Okazało się, że nadwagę mieli: Ko- I kowskim.

walewski w koguciej i Leczkowski w | Komolel sedziowski, w składzie:

piórkowej. Wobec tego, że w Pół- j B elew cz (Poznań), Sudziński (Wa),
dężkiej goście nie przywieźli w ogó-1 KIapsia (śl), pcpe}n;} na£2ym zdaniem

w półśred-
Wikl;ńskim i

I

le zawodnika, drużyna Zjednoczo- kUka M^szczuk

nych była faktyczn.e zdekompletowa- za£}uźył w walce
na i w myśl przepisów, Samorządo-
wiec domagał się walkoweru 16:0.

Rozpoczęły się targi. Przedstawi-

Gwardziści z Otwocka
bijq Broń 11:5

OTWOCK, 1».12 (Tel. wl.). Odbył się w

Otwocku mecz bokserski o drużynowe mi-
strzostwo klasy B między drużynami RKS
Broń (Radom) a Gwardią (Otwock). Mecz

zakończył się zwycięstwem Gwardii 11:5.

Wyniki techniczne: w muszej Karczma-
rek (Br.) wygrał z Kępkowiczem (Gw.) , w

koguciej Rozbiwski (Gw.) wygrał z Jaskul-
skim (Br.), w piórkowej Strzecha (Br.) wy-

gra! przez k. o. w I r. z Karbowiaklem

(Gw), w lekkiej Maser (Gw.) wygrał
'- ••-siakiem (Br.), w pćlśrsdniej
iC-a 1 wygrał wysoko z Nsdżi (Br.), w

i,»d- .:«! Szczygieł (Gw.) znokautował w

| il r Pelikana (Br.), w półciężkiej Siczawl-
eki (Gw.) zwyciężył przez k. o . w I r.

Kłusa (Br.), w ciężkiej walka między Li-
sowskim (Gw.) a Staniszewskim (Br.) za-

kończyła się wynikiem remisowym.

W ringu sędziował kpt. Maciejewski.

Wygrał na punkty Kurowski II, który
większość doskonale przeprowadzo-
nych zwarć skończył celnymi ciosa-

mi. Nawet w c-kresach, kiedy do ata-

ku przechodził Leczkowski, Kurowski

potrafił z defensywy celnie kontro-

wać.

Z dużym zainteresowaniem oczeki-

wano na walkę Walugi z Baranow-

skim. Wrocławianin zaprezentował
się na ogół dobrze, tak, jak i jego
przeciwnik. Ogłoszony wynik remiso-

wy był słusznym werdyktem. Po-

czątkowo przeważał bydgoszczanin,
trafiając częściej i celniej. W drugim
starciu walka. się wyrównała, a w

III r. lepszą kondycję fizyczną wyka-
zał Waluga, który często trafiał, ale

źle blokował.

W półśredniej Miszczuk zastosował

mądrą taktykę w walce z Wikliń-

skim. Przez wszystkie starcia wrocła-

w
:

anin umiejętnie blokował ciosy
przeciwnika i sam przechodził do a-

taku, bijąc z doskoków. Toteż, kiedy
ogłoszono zwycięstwo Wiklińskiego,
publiczność wyrażała długo niezado-

wolenie.

Wyrządzona wrocławianom krzyw-
da, naprawiona została w żredniej.
Walczyli Dering i Sosnowski. Po

pierwszym równorzędnym starciu w

II r. Sosnkowski trafił silnie Derin-

ga, który był liczony do „7". Wrocła

tOWICZANin NA RINGU

ŁOWICZ, 1?.12 (Tel. wł.) . Odbył się mocz

bokserski pomiędzy SKS Pabianice z IKS
ZMP (Łowicz) w Łowiczu, zakończony zwy-

cięstwem flołei 8:4 (odbyło się 7 walk).

na remis. Ogłoszony natomiast wy-

nik remisowy w średniej krzywdzi
bydgoszczanina Sosnkowskiego, który
był lepszy od Deringa. Ciećwierz zo-

stał również skrzywdzony. Zadany
cios' Chyle wylądował prawidłowo.
Był to nokaut czystej wody.

Przebieg walk (na I in. wrocławia-

nie): w muszej Żurawski znokauto-

wał Helaka. Walczący z prawej po-

zycji wroclaw
:

anin trzymał przeciw- j wianiu jak gdyby stracił głowę. Za-

nika na dystr-i . ataWąc go przez ; crąf walczyć nieczysto i otrzymał na-

całę starcie Tuż przed gongiem le- ; pon,nienie. W III r. Dering walczył
wa Żurawskiego wylądowała na żo-; ju4 lepiej, ale w sumie był nieco

lądku Helaka Sędzia ringowy liczył Ulabszy od przeciwnika.
|do „2" i nastąpiła przerwa. Helak re- W półciężkiej Korboń zdobył

2urawrcz | kla ®°* afzaniskiciosW11r
- W' j punkty w. o., a w ciężkiej C: ećwierz

goszczanin nie ruszył po gongu dojzosta{ zdyskwalifikowany po znokau-

| walki i pozwolił się wyliczyć, siedząc j towaniu Chyły w II r. Już w pierw-
na krześle. | SZyjjj starciu wrocławianin wykazał

W koguciej Kurowski I zdobył: wyższość, konsekwentnie punktując
punkty w. o . Da skutek nadwagi Ko- j przeciwnika. W II r. Ciećwierz odra-

walewskiego. W walce towarzyskiej, zu zaatakował; trafił przeciwnika w

zwycięstwo odniósł pięściarz Zjedno- j żołądek i Chyła został wyliczony. Sę
czenia przez poddanie się przeciwni- dziowie uzrali, iż cios zadany został

ka po II r. Kurowski walczył b. sła- j niżej pasa i zdyskwalifikowali wro-

bo, nie mogąc sobie poradzić z ży-: cławianina.

wiołowymi atakami przeciwnika, któ- W ringu sędziował Twardowski z

ry w pierwszym i drugim starciu za- Łodzi. (Dr).

poklask na widowni. Hnsak był właści-

wie już „ugotowany" w 2 rundzie.

Brzózka w koguciej wir. nie mógł,

się uporać z odwrotną pozycją przeciw-!
nika. W 2 r. jednak poszedł na h. o«trą ,

wymianę ciosów, w której trafiał czę-j
ściej, czyściej i mocniej, a w 3 r. 7de-,
klnwwał Hudarka kompletnie. j

W piórkowej walka była również

szybka i emocjonujące. Kruża wpraw-

dzie w 1 r. był przez chwilę na deskach,
lecz natychmiast zrewanżował się 2 se-i

riami, z których każda rzucała Gliza na ;

deski. W 2 rundzie Czech był znowu

na deskach. Wygrana Krąży b. wysoka, j
Zawód, jaki dały nam dwie następne!

DALSZE PUNKTY

Sznajder po 2 rundach wyrównanych,
w 3-ej uzyskał widoczną przewagę..

-

1
3⁄4

błysnął, ale i nie zawiódł. Nie oh "Ą
lecz i nie rozczarował. W półcięi'*;ej
Gnat miał do chwili owej wyżej opija-
nej historii z rękawicą wyraźną prKws-
gę. Należy przypuszczać, ie utrzymał-
by ją do końca.

W dężkiej Steca widzieliśmy jss
wprawdzie w lepszej formie — ale is»

jaką wykazał w Pradze, wystarczała da

zwycięstwa nad Netuką. Obaj przeciwni-
cy czuli respekt dla siebie, wymiana cis

sów rzadka — więcej jednsk misł o->

powiedzenia Polak.

CO O NAS PISZĄ

SPORTOWA prasa czeska o«

biektywnie stwierdza wyż-
szość bokserów Polski. W opisie
walk zna;dtn<?ray wiele pochwał
dla Liedtkego, Brzózki i Krrży,
stwierdzają, ie zwycięstwa Vytha-
cila (nsd KazimierczsMetn) i Netu-

ki (nad Sfccens) były minimalne i

wypracowane bardzo ciężko. Wy-
rażają takie opinię, że Kcnecky
miał szsnse na wygranie ze Sznsf-

drem- Jednak ogólna zgodna opi-
nia głosi, iż reprezentacja Juniorów

Polski była nie do pokonania.

10:6 czy też 0sl6..?
ZABRZE, 19. 12. (Tel. wł.) Start

pięściarzy Huty Zabrze w spotkaniu
0 wejście do Ligi wypadł sensacyj-
nie. Pokonali oni pewnie wrocławski

Pafawag 10:6. Taki był wynik w rin-

gu. Goście zakwestionowali spóźnie-
nie się lekarza (7 minut) żądając
walkoweru. Mimo, że przepisy regu-

laminowe dopuszczają spóźnienie pół-
godzinne, sędzia główny zawodów

lisowski (Warszawa), ogłosił zwy-

cięstwo Fafawagu walkowerem 16:0,
co spotkało się z oburzeniem widow-

ni. Huta Zabrze odwołuje Bię od tej
decyzji do władz wyższych 1 protest
ten ma wszelkie szanse powodzenia.

Na skutek powyższego incydentu
mecz toczył się cały czas w bardzo

naprężonej atmosferze. Zwycięstwo
pięściarzy Zabrza było zupełnie za-

służone i mogło być cyfrowo jeszcze
wyższe. (Problematyczne zwycięstwo
Krupićsldego nad Gallem).

Doskonałą formę wykazali Gumo-

wski 1 Matloch, który po przeprowa-

dzonej w- pięknym stylu walce zno-

kautował Sztolca. Pięściarze Fafa-

wagu nie potwierdzili swej klasy 1

raczej zawiedli. Jedynie Czajkowski
1 Szczepan reprezentowali jaki taki

poziom.
Wyniki techniczne: (pięściarze Hu-

ty Zabrze na pierwszym miejscu). —

W muszej Gumowski pokonał już w

1 r. przez t. k . o. Faskę, potwierdza-
jąc mimo krótkiego przebiegu waTId

swą doskonałą formę.

W koguciej weteran Karcz przegrał
zasłużenie ze zbyt szybkim dla nie-

go Czajkowskim. •

W piórkowej Matloch po piękni
walce znokautował w drugiej rundzie

Sztolca, górując technicznie i kocćy-
cyjnie nad słabym wroeł&wiajńnain.

W lekkiej Piegza przegrał niezna-

cznie, ale zasłużenie, z lepszym tech-

nicznie Szczepanem.

W półśredniej Pałka zwycięż
przez dyskwalifikację w 3 r. Kaczo-

ra, który walczył nieczysto ratują»,
się trzymaniem.

W średniej lepszy technicznie Gai"

le, po na ogół wyrównanej walc*

przegrywa z Krupiński».

W półciężkiej Famulicki znokauto-

wał na początku 1 r. surowego Smy-
ka.

W ciężkiej przeważający pr«*

wszystkie trzy rundy Hofferek wy

punktował Pajdowskiega

Sędziowali: w ringu lisowski *

Warszawy, na punkty— Suszczyó-
ski z Poznania, . Zawadowski i Dem»

z ŁodzL
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Lipski morzy o rekordach Oficjalne listy P.Z.T.

tymczasem nie ma gdzie trenować
— Mam poważny kłopot — powie

dział mistrz Polski, Lipski, w czasie

odwiedzin w redaKuji.
— Nie mam gdzie prowadzić zapra

wy zimowej. Trenowałem z kilku ko

legami w sali jednego z gimnazjów
siedleckich, dopóki nie zobaczyła nas

najwyższa władza — dyrektor. Do-

wiedzieliśmy się od niego, że psuje-
my salę' (przysięgam, że wszyscy by
liśmy w gumowych pantoflach —

za

znacza Lipski) i z treningów nici.

Lipski po zimowych mistrzostwach

Poslki w rokit ubiegłym

Gdy zacząłem pytać o szkołę i na-

zwisko- dyrektora, Lipski prosi, by
nie , pisać o incydencie.

— Nie puszczą mnie nigdy na żad

ną salę, zaszkodzą kolegom, wśród

których są talenty...
— Ha, trudno — odpowiedziałem—

nie napiszę imion, ale zdaje mi się,
że mistrzowie Polski winni mieć od-

powiednie warunki do treningu i ka-

żdy, kto je utrudnia, winien być na-

piętnowany.
—

: Wobec niemożności korzystania
z sali — ciągnie Lipski — trenowa-

łem.. na otwartym terenie. Nadepną-
łem na grudę ziemi i znów nawaliły
mi ścięgna. Na kilka tygodni muszę

przerwać zaprawę,
— Nie ma pan szczęścia — wtrą-

ciłem.
— Tak, tak, —

na brak pecha to

już nie mcgę narzekać. Cały ten se-

jon był dla mnie pechowy. Chcia-

łem za wszelką cenę udowodnić, że

moje wyniki, z Siedlec -nie -są- żadną

-—Jednego -drwa -pobiegłem -W

Siedlcach 200 m w czasie 21,8 i 400

m w 50,1. Opinia aportowa dowie-

działa się o tych wynikach w ten

sposób, że można było sądzić, iż o-

siągnięto je w różnych terminach.

Wobec tego, że zakazano mi biegać.
400 m, do których mam największy
zapał, wynik 50,1 starałem się utrzy-
mać jak najdłużej w tajemnicy. Gdy
znalazł się on w tabeli, nikt nie

chciał wiierzyć, że stać mnie na ten

rezultat. Tak samo zresztą odnoszo-

nosięido21,8na200m.
— Co jestem wart na 400 m, poka-

załem jednak na ostatnich zawodach

tegorocznych. Przekonano się, że 50,1

to nie żadne cuda. Ale boleję, że kon

tuzja nie pozwoliła na potwierdze-
nie czasu na 200 m. Ten wynik, to

przecież rekord Polski.
— Nie pobił pan oficjalnie rekordu

w roku bieżącym, zrobi to pan w na

stępnym — pocieszamy mistrza.
— To jest moim największym prag

nieniiem,' niestety bez treningu zimo-

wego nic nie zrobię.
— Jakie ma pan plany na rok

przyszły?
— Poza rekordem na 200 m, chcę

zdobyć mistrzostwo Polski na 400 m.

Na przygotowanie się do mistrzostw

położę największy nacisk. Nie myślę

bowiem zbyt często startować na

400 m. Przykład mego przyjaciela
— Buhla jest zbyt pouczający.

— Czy pozostanie pan w Siedl-

cach?
— Nie. Na wiosnę zamierzam prze-

nieść się do Warszawy. Tu będę
m:ał w pobliżu trenera Gąssowskiego
i zapewne lepsze warunki, niż w

Siedlcach.

Życząc powrotu do zdrowia, uzy-

skania warunków do pracy i spełnie-
nia życzeń (rekordy i mistrzostwa)
żegnamy mistrza, któremu nawet ro-

dzinę miasto nie stara się stworzyć
odpowiedniej atmosfery.

W ZSRR juz w pełni
rozwinął się sezon sportów zimowych

Sezon sportów zimowych w północ-
nej i środkowej części Związku Radzie-

ckiego jest już w całej pełni. W wielu

miejscowościach rozegrano szereg zwo-

dów narciarskich, łyżwiarskich i hoke-

jowych, przy masowym udziale zawod-

ników.

W Nowosybirsku odbyły się tradycyj-

Mistrzostwa zimowe

w Związku
Radzieckim

Mistrzostwa zimowe ZSRR rozplano-
wane zostały następująco: mistrzostwa

narciarskie odbędą się w czasie 12 — 20

marca w Swierdłowsku, zjazd i slalom

w czasie 9 — 19 kwietnia w Kirowie.

Mistrzostwa łyżwiarskie w jeździe szyb
kiej 23 — 28 lutego w Gorkim.

Termin mistrzostw narciarskich zbie-

ga się do pewnego stopnia z naszym

„Pucharem Tatr", który rozpoczyna się
23 lutego, obawiamy się więc, że nie zo-

baczymy w Zakopanem narciarzy ra-

dzieckich, chyba, że po ukończeniu wła-

snych mistrzostw spakują cosrybciej
trianntki, zagadują się na samolot i żdĄ-
ia jeszcze, nu ezas do Zakopanego.

organizuje ośrodki

zapewniony przydział kompletnego
wyekwipowan

;
a narcierskiego — łącz

nie z obuwiem.

Zapoczątkowana przez Główny. U-

rząd Kultury Fizycznej — jeszcze w

ubiegłym sezonie — akcja upowszech
niania narciarstwa, będzie prowadzo-
na w okresie zimy bardziej intensyw-
nie, niż dotych.cząs- Niezależnie od

prowadzonej przez PZN akcji szko-

leniowej — GUKF przystępuje ob.ec- ] nych turnusach przewiduje się szkole

ijie do organizowania własnych ośrod nie następujących grup uczestników

ne zawody narciarskie czołowych nar-

ciarzy Syberii, na których uzyskano,
jak na początek sezonu, szereg dobrych
wyników. M. in. w biegu na 10 km zwy

ciężył Dramcow w 37:40 min., sztafetę
męską 4x5 km wygrała reprezentacja
Nowosybirska w 1:24:31 godz.

W Swierdłowsku odbyły się masowe

zawody narciarskie, na starcie których
stanęło około 5.000 zawodników.

Głównym punktem programu była
sztafeta męska na dystansie 3 x 10 km,
w której rozegrała się ostra i emocjo-
nująca walka wśród narciarzy uralskich.

Zwyciężyła drużyna „Domu Oficerów"

ze Swierdłowska w doskonałym czasie

2:56:48 godz. Najlepszy wynik indywi-
dualny na swoim- odcinku miał Borin,
który przebył 10 km przy silnym wie-

Gzechosr
o wney

narciaizy ZSRR
Czechosłowacki Związek Narciarski

ZYfrócił się do Związku Radzieckiego p

zaproszeniem narciarzy radzieckich do

udziału w mistrzostwach CSR. W Pra-

dze oczekują, że zaproszenie zostanie

przyjęte i że Czechosłowacja ujrzy w

roku bież. narciarzy radzieckich, którzy
startować będą przede wszystkim w

konkurencjach klasycznych a więc bie-

gach i skokach. Dla umożliwienia ra-

dzieckim biegaczom startu w • biegu
dłupim. mistrzostwa na 50 km będą mia

ły charakter międ^wnarndowy.

Równocześnie mówi się w czechosło-

wackich kołach sportowych, źe kilkn

Uroczyste otwarcie Ośrodka nastą- j Hnrdowców CSR nojedzie do ZSRR w

pi prawdopodobnie w dniu 28.12 br. r1l,Eterze instruktorów,
i będzie on czynny do dnia 30 marca I Spodziewać

^

naleiv ip równipż z

1949. W okresie tym w poszczególnej stronv „r^ione Ms!ffli, wszyst.

ko. by narciarze radzii(-cev zjawili się

trze przeciwnym w 42:50 min. W biegu
na 3 x 3 km pierwsze miejsce zajęła
drużyna kobieca w czasie 46:08 min.,
drużyna męska zaś wygrała sztafetę
4x5 km, uzyskując czas 1:18:27 godz.

W Kirowie zakończyły sę międzymia
stowe zawody łyżwiarskie z udziałem

czołowych - łyżwiarzy Moskwy, Swier-

dłowska, Kirowa„ Czelabińska, Gorkij
i innych miast. W ramach zawodów re-

prezentant Moskwy Bielajew wygrał
bieg na 1.500 m w 2:31 min.

Masowe rozgrywki jednego z najpo-
pularniejszych sportów w Związku Ra-

dzieckim — hokeja rosyjskiego, tiw.

•bandy", zgromadziły na starcie ponad
40 000 zawodników. Spotkania obecne

są eliminacja przed mistrzostwami

Związków Zawodowych Republiki Ro-

syjskiej oraz wyło"ia drużyny, które

grać będą o puchar ZSRR.

Hokej „bandy" uprawiany jest w

Związku Radzieckim od 60 lat. O i ego

popularności świadczy fakt wielkiego
rozwoju tej gry w najdalszych zakąt-
kach kraju. Najsilniejsze dotychczas
okręgi, jak Kloskwa, Leningrad czy

Archangiełsk maja obecnie poważnych
konkurentów ^w silnych zespołach miast

Uralu — Swierdłowska, Czelabińska i

Mołotowa. W -ostatnich ladach hokej
,;bandy" zyskał sobie również wielką
popularność w radzieckich republikach
przybałtyckich.

klasyfikujące najlepszych tenisistów
W uzupełnieniu naszej notatki o

klasyfikacji przez PZT najlepszych
tenisistów podajemy dziś oficjalny
tekst komunikatu FZT:

ków szkoleniowych. Pierwszy taki

ośrodek zostanie uruchomiony jesz-
cze w beżącym miesiącu na Śląsku
—

w Szczyrku.
Ośrodek Śląski GUKF w Szczyrku

będzie się mieścił w czterech pensjo-
natach: ,iPod Skrsycznem", „Strumy-
czek", ,,Pod słońcem i wiflla Kwaś-

niewskiego, a ogólna^llość uczestni-

ków dwutygodniowego' turnusu — bo

tafe!. będzie okres szkoleniowy —

jest przewidywana na 100' osób. Kse-

I i I turnus — Min. Oświaty, ucz-

niowie II klasy liceów pedagogicz-
nych,

III -turnus — Studium W. F . Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Krako-

wie,
IV turnus — Studium W. F . Po-

znańskiego (60 oeób) i członkowie

Samopomocy Chłopskiej (40 osób),
V turnus — kadra GUJCF (40 o-

sób) i juniorzy PZN (60 osób),
VI turnus — juniorzy PZN-u .

na naszrch trasach narciarskich.

gna
na biezni

kierownik poradni C.M . S .

W każdym rodzaju sportu przy

dłuższym jednostronnym jego upra-

rowmldem , jego jest znany

śląski fflgj. Kozdiruń . Mie'czysła^?z
WUKF w Katowicach,, który będzie!

^

miał do. pomocy 6 trenerów (jeden, Df." 11160. 8161011 ŁUKBBlK

główny), rekrutujących się częściowo
» kadry instruktorskiej GUKF, 'lub

też specjaln e : zakontrakto^n^ch.

Opiekę lekarską nad Ośrc^kie^t >'fprą
Ojrowąć' będzie,,, siały' lekarz oraz <•»"

nitariusz- Program śzkÓl£n»»Ey'j»rże
widnie: Sfekolfeftie przodowników, i' 'a- .

—

,— . ,-
-

. „
- - -

struł,torów narsiarskich, Ośrodek ma' wianiu, może powstać szereg znie-
••

"
•-••••-• —

., , . .3Z(.a3ceń na skutek zużycia się apa-

ratii kostno-stawowego. U piłkarzy
obserwuje się występowanie kolan

szpotawych, żylaków podudzi, stopę

płaską, u motocyklistów i kolarzy
zniekształcenie kręgosłupa. Bokse-

Sprawa zawieszenia dwu znanych W ulegają najczęściej pourazowym

działaczy piłkarskich Warszawy . zniekształceniom dłoni, nabierają na-

stawa Kriiga i Kotkowskiego, człon- iwykowej postawy z powodu odchy-
ków 'Zarządu PZPN w związku z3lenia górnych odcinków kręgosłupa.
doehSdżeniaińi w sprawie stołecznej I Przykłady wyżej podane można by
Polonii" znalazła- swój ostateczny epiJ mnożyć w nieskończoność,
lo.r na ostatnim posiedzeniu PZPN. Ś zwrócenie uwagi na powyższe od-

. Specjalnie wydelegowaną, kbmlsja I chylenia i zapobiegania im przez ko-

złożona z ppłlta Ćfcarńika' z GUKF, f rygujące ćwiczenia i sporty zastęp-

Jules Ladoumegue — niegdyś sławny
biegacz francuski I rekordzista świata,
który po zatargu za Związkiem został za-

wodowcem —

ma już dziś 17-tetnlego
syna Armanda. Miody Ladoumagua wkrót-

ce zadebiutuje Jako blegacr w kilku

crossach organizowanych dla uczniów

szkolnych.

Walka o pięciobój
na Olimpiadzie

Robotniczy Związek Sportowy Fin-

landii wystąpił z wnioskiem, by z

programu olimpijskiego w r. 1952 w

Helsinkach wykreślić pięciobój no-

woczesny, jako że jest to konkuren-

cja, którą zajmują się wyłącznie woj
skowi i właściwie nie ma ona wiele

wspólnego z programem olimpijskim.

Wniosek ten wywołał wielkie nie-

zadowolenie w Szwecji, tym bardziej
że zraziło ją już skreślenie z progra-

mu chodu. Chód i pięciobój są dyscy-
plinami, w których Szwedzi domi-

nują.

Zdaje się jednak, że wniosek Robo-

tniczego Związku nie zostanie zrea-

lizowany, tak przynajmniej oświad-

czył przewodniczący Komitetu Orga-
nizacyjnego Igrzysk 1952 r., Erick

Frenkell.

Jadwiga Jędrzejowska od szeregu lat

zajmuje pierwsze miejsce na liście

klasyfikacyjnej tenisistek polskich,
a następczyni wciąż nie ma...

Kobiety:

1) Jędrzejewska J. — ZS „Gwardia"
(Bydgoszcz).

2) Popławska I. — ZKSM „Piast" (GU.
wice).

3) Rudowska M. — WKS „legia" (W-wa).

Szkoła
sędziów piłkarskich
w

Leningradzie" .znajduje się szkol

sędziów piłkarskich, obliczona na .25 słu

chaczy. Każdy z uczestników musi być
na odpowiednim fizycznym poziomie.
Musi posiadać doskonały wzrok, błyska-
wiczną reakcję, dostateczną szybkość,
musi umieć poruszać się na boisku i

znać ideę gry.

Wszyscy uczestnicy poddawani sę le-

karskiemu badaniu i stale pozostają
pod opieką lekarską. Na teorię i prak-
tykę przeznacza się w sumie 168 godzin,

Przy ćwiczeniach praktycznych po-

dzieleni są uczniowie na brygady, któ-

re zmieniają się, raz sprawując funkcje
sędziów głównych, to znów bocznych. Z

końcem roku kwalifikacje poddawane
są ogólnej ocenie. Kursiści uczestniczyli
też w rozgrywkach o mistrzostwo ZSRR

mając okazję przyjrzeć się najlepszym
sędziom radzieckim Saarowi i Łatysze-
wowi.

MIĘDZYNARODOWE MECZE FRANCII

Międzynarodowy kalendarzyk piłkarzy
francuskich na pierwsze półrocze 194? r.

wygląda tak: 23 kwiecień Holandia —

Francja, 27 kwiecień Szkocja — Francja w

Glasgowie, 22 maja Francja — Anglia w

Colombes, 4 czerwca Francja — Szwajca-
ria w Colombes, 1? czerwca Francja —

Hiszpania w Colombes.

4) laikowiakówna B. — ZPKS „Wartą"
(Poznań).

5) Szerauc-Tłoczyńska H. — Szczeciński
Klub Tenisowy. '

6) Krawczykówna M. — TS „Tarnovia".

Mężczyźni:

1) Skonocki Wl.

2) Hebda I. —

5) Bratek W. -

4) Piętek 1. —

5) Bełdowski Z.

i) Olejniszyn W.

7) TłoczyAski K,
Tenisowy,

t) Chytrowski I.

») Skonecki H.

10) Buchalik A. -

— WKS „legia" (W-wa)
WKS „Cegia" (W-wa).

— ZKS „Pogoń" (Kat.) .

ZKSM „H. Cegielski".
— WKS „legia" (W-wa)

— WKS „legia" (W-K
.

— Szczeciński Klub

— ZKS „Pogoń" (Kai.)
— KS „Wima" (Łódź).
— BBTS (Bielsko}.

Juniorzy:

1) Radzie 3. — WKS „legia" (W-wa).
2) licis A. — ZKS „PoigoA" (Katowice).
S) Kudliński R. — WKS „legia" (W-wa).
4) Christ R. — ZKS „Cracovla".
5) Mieszkowski W. — WKS „legia" (W.) .

W związku z podanymi wyżej li-

stami klasyfikacyjnymi, PZT komu-

nikuje;
Wobec małego udziału kobiet w o-

ficjalnych rozgrywkach tenisowych,
a wskutek tego braku materiału po-

równawczego, Komisja Sportowa
FZT, sklasyfikowała tylko 6 zawod-

niczek.

Wśród mężczyzn niesklasyfikowa*
ni zostali: tegoroczny wicemistrz Pol-

ski ś. p . Kończak Leon (ZKS „Po-
goń", Katowice) oraz Niestrój Ro-

man (również ZKS „Pogoń", Kato-

wice), który z powodu nieszczęśliwe-
go wypadku i połączonej z tym cho-

roby, grał tylko na początku sezonu.

Jakkolwiek obecny poziom gry na-

szych juniorów pozostawia jeszcze
wiele do życzenia i dosyć daleko od-

biega od poziomu, upoważniającego
do tytułu mistrza i klasyfikacji, tó

jednak Komisja Sportowa zdecydo-
wała się ogłosić, po raz pierwszy po

wojnie, listę 5-ciu najlepszyćh junio-
rów, i ma nadzieję, że to zaszczytne

wyróżnienie stanie się dla nich bodźr

Skonecki, który trzy razy z rzędu
zdobył tytuł mistrza Polski w grze

pojedynczej, zajmuje również / miej-
sce na dorocznej liście klasyfikacyj-

nej mężczyzn.

cem do dalszej intensywnej pracy,

celem osiągnięcia w roku następnym

jak najlepszych wyników.

LEVSKY MISTRZEM JESIENNYM

Mistrzem jesiennym piłkarstwa bułgar-
skiego został Levsky przed Slaviq (oby-
dwa kluby z Sofii) i Botevem z Varny.

Związek Radziocki liczy w obecne]
chwili ponad 33.000 organlzacyj kultury
fizycznej, ilość czynnych «portowców do-

chodzi do 800.000.

Chirurgia na usługach sportu

d?i»łaezy

oraz członka zarządu PZPN Nowa-

ka nie znalazła dowodów szkodliwej
działalności obu działaczy, to tejs ża-

wiesrenis ićh zostało anulowąne i

fcoatali oni całkowicie zrehabilitowa-

ni. tak że nic nie stoi na przeszko-
dzie, by podjęli znów swą sportową
działalność.

cze pozwala uniknąć tych zniekształ-

ceń, uzyskać pełną i długotrwałą
sprawność fizyczny łącznie z harmo-

nijną sylwetką sportowca.

Ćwiczenia fizyczne" i zawody po-

łączone z ruchom i dużym wysiłkiem
nastręczają możliwości obrażeń cie-

lesnych. Znaczniejsze uszkodzenia są.

zgłaszahe natychmiast do lekarzy,
drobniejsze często są bagatelizowa-
ne. Sportowcy ukrywają nieznaczne

obrażenia z obawy wyeliminowania
ich na krótszy lub dłuższy przeciąg
czasu z uczestnictwa w zawodach

lub treningach. Jest to postępowa-
nie niewłaściwe. Ocenę ciężkości ura-

zu należy pozostawić lekarzowi. Na-

stępstwa urazów mogą trwale ogra-j
niczyć sprawność fizyczną lub spo-

wodować kalectwo, usuwając za-

wodnika na stałe ze
- sportu. W wy-

niku wczesnego zgłoszenia się do po-

radni i racjonalnego leczenia, # spor-

towiec uzyskuje pełną sprawność.
Codzienna prasa sportowa infor-

muje nas o obrażeniach u znanych
sportowców. Zestawienia kosztów

leczenia z sumami zaoszczędzonymi
przy racjonalnym leczeniu i wcze-

snym zgłaszaniu się poszkodowanych
do poradni chirurgicznej przyniosły-
by miłą niespodziankę dla skarbni-

ków poszczególnych klubów. Prze-

dłużony okres leczenia spraw urazo-

wych częściej powodowany jest nie

ciężkością urazu, a bagatelizowa-
niem i zaniedbywaniem leczenia

przez sportowca.

Następstwa urazów mogą wystą-

pić po dość długim okresie czasu od

wypadku i na skutek tego zarówno

zawodnik jak i trener nie znajdują
logicznego związku między urazem

a występującym później kalectwem.

Dla ilustracji powyższego może słu-

żyć przykład obrażenia stawu kola-

nowego u gracza w piłkę nożną jed-
nego z klubów podwarszawskich.
Zgłosił się skierowany przez klub do

poradni chirurgicznej Centrum Me-

dycyny Sportowej z powodu bólów

kolana, okresowych jego obrzęków
i koślawego ustawienia podudzia.
Szczegółowe wywiady, badania fizy-
kalne i kontrola rentgenowska wy-

kazały zmiany zniekształcające z po-

wodu nadłamania nasady goleni.
Przed rokiem doznał urazu stawu

kolanowego z dyskretnym nadłama-

niem śródstawowym nasady goleni.
Obniżenie powierzchni stawowej spo-

wodowało koślawienie podudzia. Znie-

kształcenie wystąpiło w uchwytnym
dla zawodnika zespole -zmian, dopie-
ro po upływie roku od urazu. Było
to już trwałe kalectwo, które nasi-

lało się przy dalszym uprawianiu
gry w piłkę nożną. Orzeczeniem le-

karskim został on uznany za nie-

zdolnego w tej gałęzi sportu. Zasię-
gnięcie porady lekarskiej zaraz po

wypadku i właściwe leczenie uchro-

niłoby kolano przed trwałym ogra-

niczeniem sprawności.

Podobnym przykładem może być
leczenie młodego obiecującego bokse-

ra z powodu złamania kciuka. Baga-
telizowanie urazu i dopuszczenie go

do dalszych wystąpień było przy-

czyną
'

przedłużonego okresu lecze-

nia. Okres ten z trzech przeciągnął
się dó dziewięciu miesięcy kuracji i

pociągnęło to za sobą . szereg zbęd-
nych wydatków, pogorszyło warun-

ki leczenia, jak, i, rokowanie co do

sprawności kciuka.

Urazy sportowe stanowią odrębny
rodzaj uszkodzenia ze względu na

sposób Iec7enia. Sportowiec chce

nie tylko sprawności uszkodzonej koń

czyny, _
ale idealnego powrotu czyn-

ności, umożliwiającego w dalszym cią
gu uprawianie sportu. Zrozumienie

tych spraw, ich ocena i rokowanie

pod tym kątem widzenia możliwe jest
jedynie dla chirurga sportowego. Lo-

gicznym następstwem wyżej przedsta-

wionego stanowiska jest konieczność

leczenia uszkodzeń u sportowców w

poradniach lub u lekarzy, zajmują-
cych się chirurgią sportu.

Poradnia chirurgiczno - ortopedycz-
na w ramach Centrum Medycyny
Sportowej zamknęła pierwszy rok

pracy. Prócz działalności naukowej,
objęła pełny zakres opieki chirur-

gicznej przez zorganizowanie badań

wstępnych, przy których określony
zostaje stan zdrowia, wskazania i

przeciwwskazania i odpowiedni 'kie-

runek ćwiczeń sportowych.- Przy'ba-
daniach okresowych zwrócono uwa-

gę na schorzenia zawodnika, - jak
również na uszkodzenia' powodowa-
ne błędami zaprawy, • urazami, lub

nadmiernym obciążaniem aparatu

Icostno-stawowego. W miarę możli-

wości przeprowadza ambulatoryjne
leczenie, a w wypadkach cięższych
lub konieczności leczenia operacyj-
nego odsyła sportowców dó właści-

wych oddziałów lub klinik.. Po ukoń-

czeniu leczenia szpitalnego .poradnia
przejmuje doleczenie i ostateczną

kwalifikację do ponownego, uprawia-
nia sportu. Drugi rok działalności

chcemy rozpocząć poci hasłem, ścisłej
współpracy poradni z trenerami 1

kierownikami sekcji.
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piłkarstwa polskiego
klasie A tradycji stało się zadość

Tak już jest, że od wielu lat na

czele tabeli mistrzostw klasy „A"
KOZPN znaidują się przedstawiciele
prowincji. W wyniku rozgrywek
mistrz w latach ub zdobyły Tarno-

wa i Chełmek tytuły m/strzów za

rok 1947 i 1948 —

a w dalszej kolej-
ności i awans do I-szej wzgl- II-giej
ligi. Obecnie znów przedstawiciel
prowincji, Szczakow anka, objęła pro

wadzenie w tabeli klasy ,,A" — lecz

wydaje s
:

ę, że będzie iei trudno pro-

wadzenie to utrzymać da końca. Nai

groźniejszy jej rywal Wieczysta, znaj
duje się w o fyle lepszym położeniu,
źe ma jeszcze do rozegrania 3 gry z

rundy jesiennej, a w tym iedno tylko
dokończenie przerwanego meczu ze

Zwierzynieckim (po 58 min gry pro-

wadzi Wieczysta 1:0).

Dwaj pozostali przeciwnicy Wie-

czystej, to: Groble i Łobzowianka,
podczas gdy Szczakowianka ma „za-

legle" tylko jedne zawody pTzeciw
Dąbskiemu. Szczakowianka wyzyska-
ła przy tym atut własnego boiska

już 7 razy i w wiosennej rundzie mu-

si „rewizytować" swych przeciwni-
ków w tym i Wieczystą, z którą „u

siebie" grała bezbramkowo 0:0. Nai-

większe zwycięstwo os
:

ągnęla Szcza-

kowianka nad Fablokiem 6:0 — naj-
w.ększą niespodzianką była Jej prze-

grsna w Szczakowej z benjaminkiem
„A" klasy Łobzowianką 0:1,

Zespół lidera Klasy A nazwano po

pularnie: „drużyną Stadlerów". Aż

sunku pokonały: Cracovię,
Wisłę i Tarnovię.

Wieczysta ma na
'

swym koncie

„serię" zwycięstw po 1:0, a w swych
szeregach reprezentantów Krakowa,
jak: Nocek, bramkarz, Kawula, Wa-

licki i Dwernicki (napastnicy).

Dąbski, który na 11 spotkań 5 za-

kończył wynikiem remisowym 2:2

(Zwierzyniecki, Korona; Fablok, Mo-

ścice, Wisła) chlubi się również po-

siadaniem reprezentacyjnych piłka-
rzy. Do nich należą: bramkarz Bębe-
nek (pauzował ostatnio przez dłuż-

szy czas z powodu złamania ręki) o-

raz napastnicy: Samel, Soczyński i

Kofin. Młody prawoskrzydłowy Bo-

czarski (repr. „Orląt") i jun, Mastek

(obrońca) rokują najlepsze nadz-ieje.

Zwierzyniecki, drużyna wielu piłka
rzy „Orląt" (Wawrzusiak, Weska, To

maszewski, Dudek) winduje się zde-

cydowanie do czoła tabeli. Lewo-

skrzydłowy Wawrzusiak jest zwykle
tym szczęól'wcem, któremu udaje się
„tradycyjne" wyrównanie. Nie dziw

tedy, że w klubie dzierży królestwo

strzelców, wyprzedzając Weskę i co-

raz bardziej pojawiającego się Ko-

nopka.

Korona, najstarszy klub z pośród
zespołów klasy „A", pionier gimna-
styki na naszym terenie, ma również

wiele szans na poprawienie swej lo-

katy. Rozegrała już większość me-

czów, „wyjazdowrych" i odmłodziła

znacznie swe szeregi, gdzie zastępca

Koronę, I katę -- jak to wykazuje załączona
poniżej tabela, ma rezerwa Cracovii,
najgorszą —• rezerwa Tarnovii.

Tabela mistrzstw klasy „A" KOZPN

przed przerwą zimową
Gier Pkt. Bramki

6-ciu braci tej rodziny gra w Szcza- i Mamonia, Iewoskrzydłowy Piegza wy

kowiance, z tego 4-ch (Eugeniusz,! b'i a
na czoło pod względem ilości

Teodor, Alfred i Kazimierz) w pierw-' celnych trafień. Zdobycz punktowa

szej jedenastce. Środk. napast. Euge-
niusz, członek zespołu „Orląt", dostą
pił już zaszczytu reprezentowania
barw Krakowa na meczu przeciw
Śląskowi —

w klubie zaś jest najlep-
szym strzelcem (8 bramek), „Brater-
ski" zespół Szczakowianld, w którym
obok 4-ch braci Stadlerów gra 2-ch

Janigaczów, 2-ch Nieużylów i 2-ch

Wadowskich „zużył" w 12 meczach

mistrzowskich tylko 13 zawodników,
co należy do rzadkich rekordów,

Vicelider tabeli, Wieczysta, „ciąg-
nęła" przez 8 rund bez porażki. Prze

grała dwa ostatnie spotkania: 1:2 z

rywalem o miedzę, Dąbskim, i 0:1 z

Wisłą i musiała ustąpić pierwszeń-
stwa. Te 2 porażki z różnicą jednej
bramki przywodzą na pamięć nader

rzadki znów rekord, a mianowicie:

na 78 zawodów o mistrzostwo klasy
A 2 zakończyło się wynikiem nieroz

strzygniętym, przyczym rekord remi-

sów zdobył Zwierzyniecki (na 11

spotkań 7 remisów), a 22 meczów da-

ło rezultaty z różnicą jednej bramki.

„Przekonywujących wyników'' było
zaledwie 5. Garbarnia pokonała Tar-

novię 7:1, Szczakowianka — Fablok

6:0, Wisła — Okocimski 6:1 oraz 5:1

zwycięstwa odniosły Wieczysta nad

Crncoyią a Tarnovia nad Wisłą,

Pozatym „rekord" wyników po 3:0

należy do Grobli, które w tym sto-

t

ieg przerwał
suchą zaprawę

Ślązaków
Korzystając z pierwszych opadów

śnieżnych narciarze śląscy porzucili na

dobre suchą zaprawę i rozpoczęli tre-

ningi w terenie.

Ślęski Okręgowy Zw. Narciarski zor-

ganizował 5 ośrodków treningowych, w

których prowadzona jest praca przez

instruktorów i trenerów związkowych.
Kierownictwo poszczególnych ośrodków

objęli: Szczyrk — Wieczorek A. i Tła-

ratyk. Bielsko — Jurzak; Wisła, Isteb-

na i Goleszów — Tajner. Pokrywa śniei

na jest jeszcze mała — mimo tego czo-

łowi skoczkowie ślgscy skakali już na

skoczni terenowej, tzw. na Dolinie w

drodze na Skrzyczne. Najlepsze rezul-

taty uzyskali Wieczorek A. (KN
Szczyrk), Węgrzynkiewicz (HKN Biel-

sko) i Krupa. Doskonały junior Kia-

czek, który w zeszłym sezonie uzyskał
rewelacyjne wyniki, skakał bardzo sła-

bo. Powód — przysłowiowa „woda FO-

dowa", przeiawiajaca się w zaległościach
treningowych i niewstrzęmięźliivym try
bie życia tego utalentowanego chłopca.

W ramach akcji treningowej kadry
reprezentacyjnej, celem doprowadzenia
naszych czołowych zawodników do i:ik

najlepszej formy, dożywianych jest z

dotacji GUKF 18 narciarzy śląskich —

11 seniorów i 7 juniorów. Zawodnicy
ci będę brani pod uwagę przy ustalaniu

drużyny reprezentacyjnej na zawodv o

„Purhar Tatr"

Okręnowe mistrzostwa Śląska odbędę
aię w Wiśle w dniach 22 — 24 styc.nia
1949 r., a organizuję je LKS Baronia

jCWisła) i SNPTT «Warta" (Cieszyn)

Korony, to zwycięstwa nad Łobzo-

wianką, Mościcami i Wisłą oraz 6 re

misów (Szczakowianka, Dąbski, Zwie

rzyniecki, Okocimski, Garbarnia i Tar

novia).

Benjaminek „A" klasy, Łobzowian-

ka, ma w swych szeregach repr. o-

brońcę jun. Więcławka i Pawlikow-

skiego. Najlepszym strzelcem jest
środk. napastnik Pisza/k. Łobzowian-

ka wygrała z pierwszym klubem ta-

beli (Szczakowianka) oraz 3-ma ostat

nimi: Mościcami, Wisłą i Tarnovią.
Podzieliła się punktami z Dąbskim i

Groblami. ... .. „„-
>•-• *'•'ii .

:
.-5 "JT ,V?

Niska lokata Fabloku jest wyni-
kiem gruntownego odmłodzenia ze-

społu, w którym największe nadzieje
rokują: 19-letni prawy łączn'k Oliwa,
18-letni Iewoskrzydłowy Dzierwa o-

raz 21-letni obrońca Świtała. Dosko-

nale zapowiada się również młody
zastępca repr. Polski (Cyganka) na

środ. pomocy, Piskorz. Na 9 pkt. Fa-

bloku składają się 3 zwyc. i 3 remi-

sy (Dąbski 2:2 oraz Zwierzyniecki i

Groble po 3:3).

Mościce —

w stosunku do sezonu

poprzedniego wyraźnie obniżyły swo-

je loty. Reprezentacyjny bramkarz

„Orląt" Seyrlhuber oraz napastnik
Tatczyn są największymi indywidual-
nościami w drużynie mościckiej.

Drugi beniam ;
nek, Okocimski wy-

grał z Groblami, Garbarnią i Fablo-

kiem. Zwycięstwa te odniósł Oko-

cimski na własnym terenie, gdzie
również „urwał" punkt liderowi,,
Szczakowiance remisując 1:1. Pozo-

stały punkt zdobyty (remis z Koro-

ną), to także zdobycz z własnego te-

renu, w której nailepszy strzelec

Kotfis I miał swój udział.

1. Szczakowianka 12 16 20:8

2.W
:

ęczysta 10 15 18:7

3. Dąbski 11 14 21:16

4. Cracovia IB 11 14 20:20

5. Zwierzyniecki 11 13 21:19

6. Groble 11 12 18:11

7. Korona 11 12 13:16

8. Łobzowianka 11 10 16:18

9. Garbarnia IB 12 9 22:18

10. Fablok 11 9 16:26

11. Moćcice 10 8 19:21

12. Okocimski KS 12 8 16:27

13. Wisła IB 12 7 17:24

14. Tarnovia IB 11 5 17:23

Narciarze zbiorą się na Śląsku
by walczyć o tytuł mistrza

ŚLĄSKIEMU Okręgowi Narciar-

skiemu przypadł w tym sezonie

obowiązek organizowania XXIV-tych
narodowych mistrzostw Polski. Te-

ren Beskidów Zachodnich (Wisła) był
już dwukrotnie miejscem pojedynku
najlepszych narciarzy polskich —

o
-

statnio w roku 1937, jednak panują-
ca wówczas odwilż częściowo unicest

wiła wysiłki organizatorów.

Celem należytego zorganizowania
mistrzostw utworzono specjalny Ko-

mitet Organizacyjny, złożony z 60 o-

sób, na czele którego stanął dyrektor
Woj. UKF, prof. St. Kisieliński. Pra-

ce w poszczególnych komisjach trwa

ją w całej pełni, a o dotychczaso-
wych rezultatach poinformował nas

jeden z członków Komitetu, mgr. Ko-

zdruń, znany narciarz śląski.

Ustalono już więc ostateczny ter-

min zawodów, które odbędą się w

Szczyrku w dniach 4—9 lutego 19-19

roku, Jak również opracowano „roz-

kład jazdy" w poszczególnych kon-

kurencjach, który przedstawia się
następująco:

4. 2. — otwarcie zawodów.
6. 2. — bieg rozstawny 4X10 km.

— slalom otwarty.
6. 2. — skoki do kombinacji 1 w

konkursie otwartym.
7. 2. — bieg 18 km — otwarty 1

do kombinacji.
8. 2. — bieg &0 km.

— bieg zjazdowy.
9. 2. — slalom do kombinacji.

— zamknięcie zawodów.

Kierownictwo techniczne spoczy-

wać będzie w rękach naszego infor-

Nie byłe masowego zainteresowania
mistrzostwami zapaśniczymi Warszawy
C

IĘŻKO ATLETYKA została zali-

czona przez GUKF do tej kate-

gorii sportów masowych, które nale-

ży popierać i otaczać opieką. Wycho-
dząc z tego założenia GUKF subsy-
diuje clężkoatletykę. Tym dziwniejsza
jest obojętność klubów podczas mi-

strzostw Warszawy.

Do zapasów zgłosiło się ledwie 21

zawodników. Zabrakło zawodników

Radomiaka, Rywala i Gwardii. Woz-

niak (Rywal) zgłosił się do zawodów

samorzutnie, a źe nie miał pieniędzy
na wpisowe, zapłacił za niego... Sa-

morządowiec. Skra zgłosiła wpraw-

dzie 9 zawodników, stanęło jednak
tylko 6.

U
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Zgromadzenie ŁOZLA miało przebieg bez

porównania spokojniejszy niż dwa tygod-
nie temu nadzwyczajne Zgromadzenia.
Sprawozdania ustępujących wtadz nie wy-

wołały . większej dyskusji. Vi rezultacie

czterogodzinnych obrad wybrana zarząd
w' składzie niemal dwukrotnie większym
niż w roku ubiegłym. Liczy on 23 oioby.

W skład Prezydium Zarządu weszli:

Szumlewski, jako prezes Kwlatoński i Pół-
torak jako viceprezesi, Góralówna sekre-

tarz, Swątczak skarbnik, Trzciński gospo-

darz.

Mandat wiceprezesa zarezerwowano po-

za tem dla przedstawiciela ZMP. W za-

twierdzonym preliminarzu lekkoatleci Ło-

dzi przewidzieli łącznie 334.000 zł wydat-
ków 206.000 zł wpływów, składających się
głównie z trzech przewidywanych imprez.

Z ciekawszych uchwal zasługuje na u-

wagę wniosek, aby co kwartał władze

ŁOZLA odbywały konferencje z udziałem

zawodników, tak Jak to działo się na nad-

zwyczajnym Wa'nym Zebraniu. Postanowio-

no również, ił na Walne Zebranie PZLA z

ramienia czynnych zawodników, jako de-

legat Łodzi, pojedzie lekkoatleta Lipow-
ski.

Z rezerw drużyn ligowych, któ-

rych punkty poraź pierwszy zalicza-

ne są w ogólnej tabeli, najlepszą lo-

Jeszcze gorzej było w podnoszeniu
ciężarów, W wadze lekkiej brało u-

dział 2 zawodników, a w pięciu in-

nych po,.. 1, w rezultacie więc niko-

mu nie przyznano tytułu mistrza.

Na tle bezczynności większości klu-

bów dodatnio wyróżnia się praca w

sekcji clężkoatletycznej Budowla-

nych, których barwy reprezentowa-
ło na zawodach 11 atletów, podczas
kiedy 30 innych ćwiczy z zapałem w

klubie pod kierunkiem Szczeblew-

skiego (zapasy) i Sobstela (podno-
szenie ciężarów). Do pewnego stop-
nia usprawiedliwiony jest nieliczny
udział w mistrzostwach zawodników

Samorządowca który po fuzji kilku

klubów miejskich, przechodzi obec-

nie reorganizację.

— Pocieszającym objawem zawo-

dów był udział większości młodzie-

ży, uczestników I kroku — mówi

prezes WOZA i insp. dężkoatletyki
w GUKF, Stan. Swiętosławski. —

Okoliczność ta jest bodźcem dla

naszej pracy organizacyjnej. A sy-

tuacja pod tym względem nie była
pocieszająca. Dość powiedzieć, że

w tym roku zarząd WOZA reorga-

nizował* się aż trzy razy ż braku

chętnych do pracy. Kluby zlekce-

ważyły obecne mistrzostwa, a nie-

liczny wprawdzie udział zawodni-

ków jest raczej zasługą samych
atletów, niż ich klubów. Zabrakło

na zawodach członków wielu klu-

bów, a nawet Rywala. Ten ostatni

miał dotychczas piękną tradycję w

ciężkoatletyce, dysponując atleta-

mi tej miary jak Rokita, mistrz

Polski, Laskowski, Sroczyński. —

Dziwny wydaje się stosunek do nas

Związkowej Rady KF, do której
zwracaliśmy się o ufundowanie

choćby najskromniejszych ilagród
— listy pozostały bez odpowiedzi.
Byliśmy przygotowani organizacyj-

Sport radziecki czci
pamięć Walerego Czkałowa

Trzech najlepszych
wśród słabych

HAMBURG (ObsI. wt.). Niemiecki zawo-

dowy Związek Bokserski stref zachodnich

ogłosił listę trzech najlepszych zawodni-
ków w każdej kategorii. Liitę tę zamie-

szczamy dlatego, że wielu z wymienio-
nych walczyło przed wojnę z naszymi
bokserami w ramach meczów mlędzypań
stwowych.

Ciężka: 1) Ten Hoff, 2) Nuesel —

wy-

grał ze Stlbbem w 1930 r., 3) Grupa.

Półciężka: 1) Vogt — pokonał Klime-

ckiego, a z Szymurę raz wygrał a raz

zremisował, 2) Rux, 3) Seidler.

Średnia: 1) Schmidt, 2) Muller, 3) Gahr-

melster.

Pólśrednia: 1) Eder, 2) Sehmltz, 3)
Oechste.

Lekka: 1) NOmberg — znokautował w II

rundzie^ Kowalewskiego, 2) HSfnar, 3)
Sander.'

Piórkowa: 1) Assman, 2) SchSnebergar,
3) Hess.

Kogucia: 1) Schlffer», 2) Rappsllber —

przegrał na punkty z Czortklem I' Krze-

mińskim oraz zremisował z Rothotcem, 3)
Koch.

Musza: 1) FUrber — przegrał na punkty
z Rotholcsm, 2) Schlffers, 3) G6tzk«.

Z listy tej widzimy, te zawodowy boks
niemiecki nie stoi, mimo starań Angll-
ków, na wysokim poziomie, w wielu bo-
wiem wypadkach posiadacze pierwszych
lokat byli Jut przed wojnę gorsi od na-

--zej czołówki amatorskiej!

15 grudnia br. upłynęło 10 lat od

tragicznej śmierci światowej . sławy
lotnika radzieckiego Walerego Czka-

łowa, poległego śmiercią lotnika pod-
czas próby nowego typu samolotu.

Już w czasie wielkiej wojny świa-

towej Czkałow zasłynął jako niezwy-
kle odważny pilot wojskowy i do-

skonały taktyk walki powietrznej.—
Po wojnie poświęcił się całkowicie

szkoleniu młodych kadr lotników i

udoskonalaniu nowych typów samo-

lotów. W tym okresie Czkałow był
znany z niezwykle odważnych lotów

próbnych na samolotach nowej kon-

Ze Slqska
•

Wymienny kurs trenerów narciarskich
w Szpindlerowym Młynie (CSR) został w

ostatniej chwili odwołany —

ze względu
na zle warunki łnleżne. Odbędzie się on

w terminie późniejszym, a poza mg-rem

Kozdroniem weźmie w nim również u-

dział Woźniaklewlczowa z WUKF * Kato-
wicach.

. i . Doskonały hokeista cieszyńskiego
Piasta, a równocześnie jeden z nadep-
szych zjazdowców Śląskich — Hutta. zde-

cydował się porzucić „inieżne szaleństwo"
na korzyść gumowego krążka i tafli '

o-

dowej.
JL. Mistrz Polski w wadze irednle), zna-

ny zapatnlk łląskl Gryt wycofuje się na

ezas nieokreślony z czynnego życia spor-

towego.

Reprezentacyjny hokeista Polski ttan-

slniec (Siła — Glszowiee), poprosił o

zwolnienlo z sekcji piłkarskiej I zamierza
zasilić szeregi robotniczego piłkarskiego
mistrza Polski GZKS „Naprzćd" w Jano-
wie.

śląski Klub Narciarski w Katowicach
zawiesił dziatalnoić, zawiadamiając o

swe] decyzji zarząd Okręgu.

strukcji. W ciągu 12-tu lat wypró-
bował ponad 70 maszyn różnych ty-

pów.

Światowej sławy rozgłos zjednał
mu długodystansowy przelot z Mo-

skwy na Daleki Wschód na wysp?
Udd, dokonany w roku 1936. W cza-

sie 56-ciu godzin 20 minut Czkałow

przebył 9.375 km.

Najsłynniejszym jednak wyczynem

doskonałego pilota był przelot w ro-

ku 1937 z Moskwy, ponad biegunem,
do Północnej Ameryki, W czasie te-

go historycznego lotu Czkałow wraz

z towarzyszami Beliakowem 1 Bajdu-
kowem, na samolocie „ANT 25"

przebywał w powietrzu 63 godz. 20

min., przelatując dystans przeszło 12

tysięcy km.

Wielkie zasługi, jakie położył Czka

łow nad rozwojem lotnictwa radziec-

kiego i rozsławieniem go na całym
świecie zostały w pełni docenione. —-

Pamięć wielkiego lotnika uczczono

nazwaniem jego imieniem szeregu

miast, wsi, fabryk i aeroklubów, a

w rodzinnym mieście założono mu-

zeum, w którym wśród licznych ekB.

ponatów znajduje się historyczny sa-

molot „ANT—25".

W dniu 15 bm. w całym kraju od-

były się imprezy sportowe, poświęco-
ne pamięci wielkiego lotnika. M . in.

w Gorkij rozegrano tradycyjny szta-

fetowy bieg narciarski o nagrodę im.

Czkałowa. W sztafecie brało udział

ponad 600 narciarzy, reprezentują-
cych 121 drużyny. Zespołowo zwycię-
żyła sztafeta miejscowego Instytutu
Kultury Fizycznej, przebywając tra-

sę 25 km w czasie 2:07.01 godz.

nie nawet na 120 zawodników, star

towało zaledwie 28.

Wyniki zapasów; kogucia: 1)
Sztuczkowski (Bud.), 2) Kronberg
(Skra), 3) Amorek (Samórz.) . Piór-

kowa: 1) Sawka (Skra), Skolimow-

ski (Bud.), 3) Paprot (Bud.) . Lekka:

1) Wiciak (Skra), 2) Donica (Bud.),
mistrz I kroku, 3) Anuszewski

(Sam.), średnia: 1) Reda (Skra), 2)
Maliszewski (Bud.), 3) Rusżkiewicz

(Sam.), mistrz I kroku. Półciężka:
1) Książkiewicz (Sam.), 2) Koszew-

ski (Skra). Ciężka- . 1) Szajewskl
(Skra), 2) Michalski (Bud.), 3) Po-

niecki (Bud.) . Zawody obejmowały,
trójbój olimpijski: wyciskanie, rwa-

nie, podrzut.
Podnoszenie ciężarów: kogucia —

Stycżyński 195 kg, piórkowa —Gro-

mulski (Bud.) 21Ó kg, lekka — Pe-

trykowski (Zryw) 240 kg, średnia—

Sobstel (Bud.) 225 kg, półciężka —

Sadowski, miśtrz Polski 267,5 kg,
ciężka Krzyżanowski (Zryw) „spa-

lił" wyciskanie. (Z. W.)

matora, a kierownikami poszczegól-
nych konkurencji zostali: Lipov/czan.
— biegu sztafetowego, mgr. Kozdrui
— slalomów, Kożdoń—skoków, Wró-

bel — biegu 1S km., Zajączek Wł.—

biegu 30 km., Holeksa —• biegu zja-
zdowego.

. Po raz pierwszy zastosowano ogra-

niczenia w zapisach do mistrzost-v

i tak dopuszczono do startu w nie-

ograniczonej ilości tylko zawodników

I 1 U klasy — reszta (klasa III) bę-
dzie dopuszczona w wypadku osiąg-
nięcia warunków, określonych przez
Komisję Sportową PZN, tj. na pod-
stawie wyników, osiągniętych w ze-

szłorocznych mistrzostwach lub te*

w tegorocznych mistrzostwach okrę-
gowych.

W ramach prac przygotowawczych
rozbudowuje się dotychczasową Bko-

cznlę, na której po zakończonej prze-

budowie będzie można osiągnąć 'sko-

ki o długości 60—65 metrów. Orga-
nizatorom pomógł tu wydatnie Głó-

wny Urząd Kultury Fizycznej, przy«

znając na ten cel dotację w wysoko-
ści 400.000 złotych.

Tory slalomowe będą wytyczone w

Beskidku i w Szczyrku Górnym —

rezerwowy.

Bieg zjazdowy natomiast odbędzie
się ze Skrzycznego, na trasie długo-
ści około 3 km., przy różnicy wznie-

sień 700 metrów.

Kwestia utrzymania 1 zakwatero-

wania dla zawodników, prasy, gości
oficjalnych i władz związkowych zo-

stała również już uregulowana dzię-
ki niezwykłej życzliwości Dyrekcji
Funduszu Wczasów Pracowniczych,
która zaofiarowała organizatorom
150 miejsc w swych domach wczaso-

wych na terenie Szczyrku.

Ten krótki obraz dotychczasowych
osiągnięć Komitetu pozwala już dzi-

siaj stwierdzić, że doroczne święto
narciarstwa polskiego bedżie zorga-

nizowane wzorowo, a organizatorom
wypada tylko życzyć dużo śniegu —

niezbędnego warunku dla powodze-
nia sportowego całej imprezy.

leży w rąkach sądztGW
Wśród zespołów Ligi koszykowej

nie ma drużyny, która by znała no-

we przepisy „na piątkę", a większość
z nich ciągle wykazuje słabą ich zna-

jomość. Sytuację pogarsza brak przy

swojenia sobie nowych prawideł gry

przez większość sędziów. W tym sta-

nie rżeczy rozgrywki cechuje duży
chaos.

Sędziowanie w koszykówce jest
bardzo trudne, na co. składają się:
duża szybkość gry, małe stosunkowo

wymiary boiska oraz skomplikowa-
na i znaczna ilość prawideł gry.

—

Wszystkie te okoliczności wymaga-

ją od sędziego bystrej uwagi. Musi

szybko reagować na poszczególne r-

lementy gry, gdyż w przeciwnym
razie wypacza przebieg zawodów.

Jesienny kurs unifikacyjny dla sę-

dziów nie spełnił całkowicie swego

celu. Kurs zgromadził ledwie część
sędziów, reszta zaś nie ma właściwie

możności uzupełnić swych wiadomo-

ści wobec braku wzorów.

Wśród sędziów ligowych panuje
szereg sprzecznych poglądów odnoś-

nie interpretacji przepisów. Przykła-

Wisła
klubem Kolejarzy

W ramach ureciyste| Akademii, zorgani-
zowanej przez ZaW. Związek Kolejarzy w

dniu święta Zjednoczenia wziął udział po-

czet sztandarowy Wisty: (Ariet, Gracz, Wi-

derskl) oraz prezydium Wisły w osobach:

prez. dyr. D. Orzelskl, v-prezes Paudyn,
dyr. Detekta i rad. Flak. Po przemówie-
niach przew. Zaw. Zw. Kolejarzy pos

Flachta oraz referacie ideologicznym
nacz. Czapora ogłoszono, że TS Wisła

przystąpiło do Zaw. Zw. Kolejarzy. Zebra-
ni wyrazili radość z tego powodu długo-
trwałymi oklaskami I odipiewanlem hym-
nu wlślackiego: „Jak długo na Wawelu".

Wisła będzla miała do dyspózyejl dwa
lodowiska a mianowicie Jedno treningowa
obok stadionu piłkarskiego I drugie na

kortach Olszy, gdzie po przeprowadzeni^
adaptaeyj I wybudowaniu trybuny rozgry-

wać będzie zawody.

Hokelicl Wisły zainaugurowali już tego-
roczny sezon hokejowy rozgrywając w

trodę w Zakopanem zawody towarzyskie
przeciw tamtejszej Witle, którą pokonali
5:1. W drużynie zwycięzców wyróżnili się:
Peter, zdobywca 2-ch bramele oraz popu-

larny piłkarz K. Cisowski.

BUDOWA MAtCI SKOCZNI W ZAKOPANEM

ZAKOPANI. Budowa małe) skoczni nar.

clarskiej w Zakopanem znajduje się na

ukończeniu. Za kilka dni zostania odda-
na do użytku. Nowa skocznia wysokoici
5C — 52 m slułyć będzie DrZRde wszyst-
kim dla treningów Juniorów. W budawle

brały udział hufce szkolne „Slulby Pol-

dem może służyć choćby sprawa o-*

bowlązkowe£o zawiadamiania sędzię
go przez komisję o ostatnich trzech

minutach gry. Sędzia z kolei musi

poinformować o tym kapitanów dru-

żyn. Sędziowie nie są zgodni co do

tego, czy należy grę przerwać, aby
powiedzieć graczom o końcowych 3

minutach meczu, czy też należy po-

informować ich o tym podczas gry.

W poprawkach do przepisów nie ma

na ten temat ani słowa, a zagadnie-
nie jest ważne ze względu na to, że

od tej wiadomości zależy rozłożenie

sił zespołów w końcówce.

Sędzia znający dobrze przepisy
spełnia wychowawcze zadanie wobec

tych zespołów, które nie są dosta-

tecznie obeznane z prawidłami gry.

Natomiast sędzia, który nie potrafi
Interpretować przepisów nie tylko, że

wypacza przebieg gry, ale nadto pod-
rywa sobie zaufanie zarówno zawod-

ników, jak 1 widzów.

Wadą systemu sędziowania jest po-

za tym wyznaczanie przez zwięzak
sędziów pojedyńczo z różnych miast,
co ma ten skutek, że nie zgrani ze

sobą nie rozumieją się wzajemnie
podczas przeprowadzania zawodów.

Sprawa kształcenia sędziów powin-
na iść równolegle z rozwojem piłki
koszykowej. Oto jedno z wdzięcznych
zadań, jakie ma do spełnienia nowy

zarząd Polskiego Związku Piłku Rę-
cznej".

Wysokie kwalifikacje sędz
:

ów wpły
ną korzystnie na poziom gry poszczę

gólnych zespołów w spotkaniach we-

wnętrznych, a w meczach z drużyna-
mi zagranicznymi zaoszczędzą przy-

krych skutków

Plany narsiaffiy
Warszawy

Nowy zarząd WOZN zamierza przepro-

wadzić w stolicy następujące imprezy,
narciarskie:

>.1 .4? — otwarcie sezonu;

1S — 16.1 .4? — mistrzostwa -okręgowe
Juniorów (kobiet I mężczyzn);

22 — 23.1 .49 — misirzoitwa okręgowe
seniorów (kobiet I mężczyzn);

2.2 .4? — dzień narciarza.
Nie ustalono Jeszcze terminu zawodów

O Odznakę Narciarską.

Zarząd WOZN wybrany na walnym ze-

braniu ukonstytuowbl się następująco:
prezes Fruhauf M. (Marymont); v-prezes

Boski w. (ZMP); sekretarz Okaplee t.

(ZMP); v-sekretarz Abramowicz Z. (ZMP);
skarbnik Marcinkowska M. (WKN); człon-

kowie Zarządu: Kopczyński — Zw. Zaw.
Prac. Skarb., Dryll AZS, Kolańska A. Zw.

ZaW. Prac. Skarb.
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GwardSu (W) - ITIólkiiiarz 13:3

rak rutyny i
zgubił pięściarzy

Szymura bije Jaskółę
Kolczyński nokautuje

kondycji
łódzkich

GWARDIA
(WA) - WŁÓKNIARZ 13:3? Wyniki techniczne:

w muszej Patora zwycięża Kargiera (W), w koguciej Szatkow-

ski zremisował z Mateckim (W), w piórkowej Sobkowiak wypunkto-
wał Kazimierczaka (W), w lekkiej Komuda wygra! z Kawczyńskim
(W), w półśredniej Trzęsowski zwyciężył Tomczyńskiego (G), w śre-

dniej Kolczyński wygrał przez t. k. o. w 1 r. z Szwapińskim (W)
w półciężkiej Martinellis (W) poddał się po dwu rundach Archadz-

kiemu, w ciężkiej Szymura wypunktował Jaskółę (W).

MECZ nie był ciekawy, gdyż przewa-

ga Gwardii była zbyt widoczna. Nie

było niemal żadnej walki, w której re-

zultat, że tak powiemy, „wisiał by do

ostatniego gongu na włosku' 4
.

Drużyna łódzka zawiodła jeśli chodzi

o kondycję fizyczną. Większość bokse-

rów Włókniarza źle czuła się w trze-

cich rundach i na finiszu wyraźnie urtę

powala warszawiakom.

Zespół Włókniarza zrobił na nas wra-

żenie raczej drużyny przyszłości. Co tu

dużo mówić, materiał jest dobry, chę-
ci nie brak. Brak jednak rutyny, ogła-
dy ringowej, no i przydałoby się trochę
więcej techniki.

PODOBAŁ SIĘ MATECKI

Najlepiej z drużyny łódzkiej wypadł
chyba Małecki, który zdaniem naszym,

aasiużyl na zwycięstwo. Niestety i tego
boksera zgubił bruk kondycji. Matecki

jest szybki, orientuje się w ringu do-

brze, umie blokować i niedopuszc/.ać
przeciwnika do ciosu.

Kargier jest wyraźnie słabszy, niż w

wiosennym sezonie. Brak mu teraz

szybkości i przebojowości. Kazimier-

czak — piórkowiec wyjątkowo wysoki
— posiada waiunki fizyczne. Musi się
jednak jeszcze b. wiele nauczyć. W lek.

kicj Kawczyński najzupełniej zgubił się
w ringu, gdy Komuda wziął go na cg/a
min i obnażył wszystkie jego błędy, już
od drugiej rundy łodzianin załamał się
psychicznie, zaczął boksować na ślepo i

wówczas nie wiedział czy ma walczyć
na dystans czy półdystans.

Trzęsowski zrzucał wagę do półśred-
niej, mimo to wygrał walkę z Toinczyń
skim, dzięki przewadze siły fizycznej.
Oglądaliśmy tego boksera już w dużo

lepszej formie. W Warszawie Trzęsow-
ski był zbyt wolny, „nie szedł za cio-

sem".

Szczapiński jest bokserem, stojącym
u kresu swej kariery i Kolczyński był
dla niego zbyt groźnym bokserem.

Martinellis, jak się okazało, jest
pięściarzem „dwu rundowym". Jaskóła

na tle Szymury nie wypadł źle. Od cza-

su do czasu potrafił sięgnąć lewym —

choć tego rodzaju ciosy — nie czyniły
krzywdy Szymurze.

O BOKSERACH GWARDII

W Gwardia b. dobrze wypadł Pato/a,
którego kontry były celne i b. szybkie.
Szatkowski tylko straszył swą prawą,

którą wreszcie zaczął bić dopiero pod
koniec walki. Sobkowiak miał za nr/.e-
ciwnika boksera o głowę wyższego. W

tych warunkach „Sobek" miał naprawę

b. trudne zadanie, z którego wywiązał
się dość dobrze. Komuda miał b. dobry
dzień; znakomicie wynajdywał luki w

gardzie przeciwnika i błyskawicznie lo-

kował tam swe ciosy.

Toinczyński ważył inniej od Trzę.sow-
skiego, co niewątpliwie źle wpłynęło na

jego samopoczucie. Gwardzista walfzył
zbyt ostrożnie i dopiero w trzeciej run-

dzie zdobył się na kilka skutecznych
ataków. Kolczyński i Archadzki nie

mieli przeciwników godnych siebie. Po

Szymurze było znać przerwę spowodo-
waną kontuzją ręki. Miał on zreszlą
trudne zadanie, gdyż Jaskóła obejmował
go przy każdej okazji i paraliżował ru-

chy; nadto Szymura musiał pamiętać,
że niedawno zdjął gips.

DOBRA WALKA PATORY

W muszej zwycięstwo Pałory nad

Kargierem było przekonywujące. Ło

dzianin zaczyna walkę trochę non^i-

lancko; dużo atakuje, ale stale nad^ie-

wa się na kon!ry. 1-ę rundę wygrywa

Patora. Druga runda staje się też lu-

pein warszawiaka. W czasie tego starcia

Kargier próbuje dosięgnąć przeciwnika
lewymi sierpami, ale to mu się rzadko

udaje. Patora nadal kontruje i lokuje
trzy bardzo silne i czyste uderzenia po

jednym z nich łodzianin pada na mo-

ment na matę. W trzeciej Kargier ra-

czej dąży do zwarć i raz trafia w żołą-
dek Patorę. Patora jednak rewanżuje
się ciosami w szczękę. Runda nieznacz-

nie wygrana przez gwardzistę.

W koguciej Szatkowski przez dwie

rundy polował na cios z prawej, ale

bezskutecznie. Tymczasem łodzianin

zbiera punkty. Drugą rundę wygrywa

Matecki, który w kilku zwarciach ata-

kował dolne partie Szatkowskiego. W

3 r. nareszcie Szatkowski przebił się
przez gardę łodzianina | kilka razy tra-

fia prawą. Matecki słabnie i przegrywa

starcie.

OJCIEC I SYN

W piórkowej Sobkowiak wyglądał
jak synek Kazimierczaka. „Sobek" mu-

siał skakać, aby dostać się do «zczeki

przeciwnika, musiał również bardzo

uważać, aby nie zadać zbyt niskiego
ciosu. Pierwsza runda jest wyrównana,
w drugiej przewaga Sobkowiaka, !;tóry
kilka razy trafia celnie. W 3 r. "baj
otrzymują napomnienie za trzymanie.
Akcje rwą się co chwilę. Końcówkę ma

lepszą Sobkowiak, który zasłużenie wy-

grywa.

KOMUDA EGZAMINUJE

W lekkiej Komuda „ściągał" na sie-

bie Kawczyńskiego, kontrował go, a póź

niej przechodził do błyskawicznych nta

ków. Już pod koniec starcia łodzianin

przechodzi dość ciężkie chwilę. Druga
runda jest wysoko wygrana przez Ko-

mudę. Kawczyński zupełnie traci sio-

wę, atakuje na ślepo i bardzo niepro-
duktywnie. W trzeciej młodemu łodzią
ninowi sztywnieją nogi; nie bardzo wie

co ma czynić w ringu — staję się on

zabawkę dla Komudy, który demon tru-

je swój bogaty repertuar.

BEZ EMOCJI

W półśredniej obiecywano sobie wie-

le po walce Tomczyński Trzęsowski.
Tymczasem mecz ten nie dał żadnych
emocji. Trzęsowski parł do przodu, a

Tomczyński dość anemicznie bronił się.
Obaj nie uczynili sobie wiele krzywdy.
Dopiero w ostatniej rundzie bokserzy
nieco rozgrzeli się i Tomczyński nawet

zaczął lekko przeważać.

Kolczyński w pierwszej randzie po-

Respekt pized Pisarskim
na meczu ŁKS-Wisła 11:5

słał na deski Szczapińskiego. Łodzianin

wstał nieprzytomny i sędzia odesłał go

do rogu.

W walce półciężkich Martinellis ,.po

szedł na wymianę ciosów" i nawet spó
ro razy dosięgnę! Archadzkiego. Okaza-

ło się jednak, że skuteczność ciosów

gwardzisty była większa, nadto łod/.ia-
nin dał z siebie wszystko na poczętku
walki, a na trzecią rundę zabrakło mu

już sił. Wolał się poddać.

DWAJ MISTRZOWIE

Szymura pokonał nieznacznie, ale za-

służenie Jaskółę. Szymura prowokował
do ataku, ele Jaskóła tylko zrzadka

ośmielał się nacierać, wyraźnie obawia-

jąc się kontry. Dopiero pod koniec me-

czu walka staje się bardziej zażarta i

Szymura przeważa w wymianach ciosów.

W ringu sędziował p. Wróż, na punk-
ty pp. Tkocz, Matura, i Urbaniak.

K. Gryiewski

KRAKÓW (tel. wł.). 19.12. ŁKS —

Wisła 11:5. Co znaczy rutyna, kon-

dycja i... respekt sędziów przed na-

zwiskiem Pisarskiego — to można by
ło stwierdzić w czasie towarzyskie-
go meczu bokserskiego mistrza Polski

ŁKS przeciw krakowskiej W;śle. Gdy
by drugie starcie trwało o kilka se-

kund dłużej, wówczas łodzianin, kto-;
ry po silnym prostym Matuły zawisł I

na linach — znalazłby się niechybnie |
w chwilę później na deskach, gong u-

ratował go jednak przed tymi nie-

przyjemnymi następstwami. Pisarski

zdążył przyjść do siebie w czasie

krótkiej przerwy, wyzyskując dobrą
kondycję, nawiązał równorzędną wal-

kę w trzeciej rundzie, a choć dwie

pierwsze rundy miał wyraźnie prze-

grane
— to jednak... sędziowie orze-

kli, że jemu należy się zwycięstwo.
„Omyłkę" chcieli później napravrć, j
ogłaszając znów zwycięzcą Pieniążka, I

co wzbudziło poraź drugi żywiołowy
odruch widowni.

Drużyna mistrza Polski, mająca w

swoim składzie obok rutynowanych i

słynnych zawodników 01ejn:ka, Pi-

rom ZZK na Wybrzeżu
libardierzy marscy" zwyciężają M£

GDYNIA (tel. wł.). 19.12. We Wrzeszczu odbyło się spotkanie
o wejście do Ligi bokserskiej pomiędzy Gwardią a ZZK Poznań za-

kończone zwycięstwem gospodarzy 14:2. Przewaga Gwardii bezape-
lacyjna, a poznaniacy nie osiągnęli ani jednego zwycięstwa. Jedyne
dwa punkty 8-ka ZZK zdobyła w półciężkiej dzięki Gladysiakowi,
którego przeciwnik — Rudzki spóźni! się na wagę. Reprezentant
Gwardii zamieszkuje w Tczewie i wobec opóźnienia się pociągów
przybył 15 minut po zakończeniu wagi.

Gospodarze, tak kondycyjnie jak 1

technicznie, przeważali nad przeciw-
nikiem. Trzeba przyznać, że koleja-
rze przybyli w osłabionym składzie

bez Kasperczaka i Kazimierczaka. —

Nie wiadomo jednał? czy i z tymi za-

wodnikami osiągnęliby lepszy wynik,
bowiem w tych kategoriach zawod-

nicy gdańscy byli wyjątkowo dobrze

dysponowani. Najlepszym pięścia-
rzem drużyny gdańskiej był Gignal
(przewidywany jako przeciwnik Kas-

perczaka), który już w pierwszym
starciu zwyciężył przez t. k . o.,, de-

monstrując urozmaicony repertuar
ciosów i doskonałe wyczucie dystan-

su. Również i Iwański, który naresz-

cie rozpoczął racjonalny trening
(zmienił zawód rybaka na szypra w

Kapitanacie Portu w Gdańsku) po-

woli wraca do swej zeszłorocznej
formy. Obok wspomnianych pięścia-
rzy dobrze wypadli; Antkiewlcz,
Kwiatkowski i Gołyński. Mikołajcze-
wski w muszej miał stosunkowo sła-

się okazuje miesięczna przerwa do-

zwycięstwa, dowiódł raz jeszcze, że

jest mało odporny na cio3y.

W drużynie poznańskiej najlepsze
noty można by wystawić; Kupczy-
kowi, Gladysiakowi i Bazarnikowi.

Przebieg walk (na pierwszym miej

Zaledwie 9 7 Baforf pokonał Cracovię

Bokserzy Polonii
wygrali 12: SI
w Pruszkowie

Bokserzy Polonii warszawskiej gościli w

ubiegły czwartek w Pruszkowie, gdzie
wy&ial

!
z ZZK 12:2. Polonia wystąpiła w

"iii z,ożonYm W większości z uczest-
ników ostatniego \.go kroku. punkły dla

Poloni, zdobyli Oleksiak, Jaworski, Kar-

pmskl. KcszewsKi I Grajda po dwe oraz

Cęfciński ! Borkowski po jednym. Remis

Borkowskiego, mistrza Polikl Juniorów byt
największą niespodzianką meczu.

ZAGÓRSKI ROZPOCZYNA TRENINS

. Mistrz Polski w wadze łrednlej, Zagór-
ski rozpocznie trening po świętach Bożego

Narodjenla.

KRAKÓW, 19.12 (Teł. w!.). Batory
— Cracovia 9:7. Bokserzy Batorego ja-
dąc do Krakowa po pewne zwycięstwo,
wzięli pewnie w rachubę możliwość lizy
skania punktów v. o . Batory prowa-lii!
już przed meczem 4:0 a to z powodu
nadwagi Stysiała II w piórkowej i vsku

tek braku zawodnika Cracovii

kiej. Nic wzięli jednak z pewnościę Ślą-
zacy pod uwagę postępu ósemki biało-

czeiwonych i an-.bicji. Tylko sześciu pię-
ściarzy krakowskich dźwigało na swych

rknch honor klubu.
1

LĄZACY naogół zawiedli. Walciyli
.wi1 nieczysto, to leż wszvs-.-y prawie
otrzymali napomnienie, ud t-ncrąifynip
sędziującego Sieroszewskiego z Lodzi.

Najlepszym zawodnikiem z drużyny
Batorego byl Bibrzyeki, który natrafił
• cdnak na doskonały dzień Szczerbow-

skiego ' w drugiej rundzie znalazł się
trzykrotnie na deskach, a w trzeciej
bliski był przegrania przez nokaut. No-

wara zdobył wprawdzie oba punkty, IITZ

zwycięstwo jego nie było przekonywnią.
ce, a wynik remisowy byłby bard '.iej
sprawiedliwy. Werdykt sędziowski w tej
walce przyjęła publiczność długo nie-

milknęcymi gwizdami.

„Stary lis" Kolonko i jego przeciw-
nik Bereźnicki stoczyli walkę przypo-

minając ę raczej zapasy i bijatykę, bu-

dząc? niesłychaną wesołość na sali.

Oprócz Szczerbowskiego z Crawit

wyróżnić trzeba Stysiała I

lepszego Wszołka

go Rapacza.

YNIKI terhnirzne (na pierwszym
miejsru bokserzy Batorego).

Osiecki przesrał z Wsrnłfeiem, p o prz*-

granej zadecydowała druga runda, kto-

ra bezwzględnie należała do zawodnika

Cracovii.

W koguciej Reichert wygrał z Leją,
mimo, ie w drugiej rundzie był do

„„ deskach. O zwycięstwie zndecydnwn-
ł» jednak lep^» końcówka.

W piórkowej Bazarnik zdobył punk-
tv w. o. na skutek nadwagi Stysiała II.

W lekkiej Bibrzyeki przegrał ze Szc*»r-

bowskim. Bokser Śł??k5 po silnym e«o-

"Ie Krakusa raalażl się w dnigim s,ar-

ciu do „4" później do „8", a wreszcie

nawet do „9" na deskach.

W półśredniej Kusz przegrał ze Sty-
fiałem I. Obaj bokserzy wulezęry do-

skonale w dwóch pierwszych rundrch,
osłabli wyraźnie w trzeciej i w tym cza

sie obaj ,.zarnl>ili" napomnienie za riie-

•lęż- czystę walkę.

W średniej. No wara wypunktował Iła.

paoza, choć wszystkie trzy starcia iivly
wyrównane. W półciężkiej Kolonko zre

misował z Bereźnirkim.

Sędziował w ringu Sieroszewski lŁ),
punktowali Drożdżyński (Rz.), Szprot
(Cz.) i Cichawa (Radom). (H>

om coraz

ambitnie walczące-

W

i remis
Prostej o va na Wybrzeżu

GDYNIA, 19.12 (Tel. wl.). W sobotę go-

i cii a w Gdyni — czeska drużyna pięściar-
ska ,,Prostejóv" rozgrywając spotkanie z

B-k!a30wym ,,ZKS Morski".

Goi- .c; pnvjyll tylko w siódemką (bez
roprezentan.a w muszej, którego z powo-

du młodego wieku nie wypuszczono . Z

kraju.
Na czoło zespołu wybijają si°: zeszło

roczny mistrz CSR Kralicek i niezły La-

sek. Zupełnie słabym okazał się w śred-

niej' Valkovic.

W drużynie polskie' dobrze wypadli:
Pek, Rsinsch II i Skorupa. Również dużą
ambicję wykazał, mimo przegranej, Wel-

ka, który miał najcięższeao przeciwnika.
Mecz zakończył się wynikiem remisowym
8:^, przy czym gospodarze zdobyli w mu-

szej punkty w. o .

Wyniki techniczne (na pierwszym miei-

scu goście):
W koguciej, Machu pokonał Lebiedzlń-

skiego. W piórkowej Filipcuk został wy-

punktowany przez Peka. W drugim starciu

przewaga Polaka wzrasta I Czech przez

chwilą znalazł się na deskach. Filipcuk
broni się trzymaniem za co otrzymuje na-

pomnienie.
żywy przebieg miało spotkanie w lek-

kiej pomiędzy B6hmem a Reinschem /II
zakończone zwycięstwem Polaka. W pół-
średniej Kralicek zwyciężył Walkę. Pierw-

sza runda dle Polaka, walczącego bardzo

ambitnie. Czech traktuje to spotkanie tro-

KONARZEWSKI JEDZIE

DO WROCŁAWIA

Tomasz Konarzewski od 7 do 21

stycznia będzie prowadził kurs przo-

downików bokserskich Gwardii we

Wrocławiu, a potym powraca do War

szawy, aby przygotować drużynę
stołecznej Gwardii do wyjazdu na 2

mecze do Czechosłowacji.

chę nonszalancko i dopiero od drugiej
rundy przechodzi do przeciwnatarcia, O-

itatnie starcie stoi już pod znakiem wy-

raźnej przewagi Kralicka, który posyła
nawet przeciwnika do „7" na deski.

W średniej Valkovic uległ w 2 r. przez

k. o . Skorupie. Polak dysponuje silną
kontrę z prawej, na którą już w pierw-
szym starciu nadziewa się przeciwnik,
Czech idzie na deski ale walczy dalej. W

drugim starciu historia się powtarza I

Valkovic dwa razy Jest do „B" na de-

skach, po czym zostaje wyliczony.
W półciężkiej żywiołowy Lazek wypunk-

tował Koralewskiego. Była to jedna z cie-

kawszych walk wieczoru.

W ciężkiej Netuka I jut w pierwszym
starciu znokautował słabego Kryszewskis-
go.

SŁUPSK, 19.12 (Tel. wł.) . W meczu bok-

serskim, rozegranym w Słupsku, Gwardia

CWMO (Słupsk) pokonała iigowę drużynę
czeska Sokół „Prostejov" 10:6. Mecz stał

na przeciętnym poziomie. Technicznie prze

wyższall milicjanci, kondycyjnie lepiej za-

prezentowała się drużyna czeska. Najlep-
sze lokaty wśród Polaków należy przyznać
Leśniewskiemu w .półciężkiej I Moldżyń-
skiemu w piórkowej. Z Czechów najlepiej
podobali się Netuka I, Machu w kogu-
ciej oraz Kralicek w półśredniej.

Wynikł techniczne (na 1 miejscu zawod-

nicy czescy): w muszej Prostlejov oddaje
punkty w. o . z powodu braku zawodnika,
w koguciej Machu po równej walce wy-

punktował Czarneckiego, w piórkowej Fi-

lipcuk przegrał wysoko z Możdżyńiklm, w

lekkie) BBhm poddał się po 1 r. Zakrzew-

skiemu. W półśredniej Kralicek wygrał
nieznacznie z Rymkowskim; W średniej
Valkovlc przegrał po najbrzydszej walce

dnia 'z Kulkę. Obydwaj zawodnicy wał-

czyli nieczysto, przy czym, neizym zda-

niem wynik remisowy byłby «łusznlejszy.
W półciężkiej Lavek przegrał z Leśniew-

skim. Była to najładniejsza walka dnia, W

ciężkiej Netuka po 1 r. odebrał ochotę
do dalszej walki MotyliAtklemu, który się
poddał.

BCU gospodarze): Mikołaj czewski

zwyciężył Janaszka. Gdańszczanin

byt bardziej ofensywnym zawodni-

kiem 1 z doskoków ładuje przeciwni-
kowi parę serii w zwarciu. Podobnie

1 druga runda kończy się nieznaczną
przewagą boksera Gwardii, który le-

piej wyczuwa dystans 1 wyprzedza
przeciwnika w ciosach. Trzecie star-

cie jest wyrównane. Janaszek prze-

waża w wymianie ciosów, Miltołaj-
czewskl zaś atakuje tylko z dosko-

ków.

TECHNICZNY NOKAUT

W koguciej Gignal pokonał Klicz-

borka w pierwszym starciu przez t.

k. o. Od pierwszej chwili walka bar-

dzo żywa. Gdańszczanin o dłuższym
zasięgu ramion — palcuje przeciwni-
kowi cale serie ciosów. Pod koniec

rundy Kltczbork słabnie i na. skutek

rażącej przewagi odsyia^giT sędżia
ringowy Kubik do rogu.

'

' W piórkowej Gołyński wypunkto-
wał Bazarnika. Ciosy zawodnika

Gwardii są szybciej wyprowadzane i

celnlejsze. W drugim starciu walka

jest niesłychanie zażarta. Często do-

chodzi do wymiany ciosów, w któ-

rych ostatnie słowo ma Gołyński.—
Pod koniec walki Bazarnik broni się
trzymaniem.

ANTKLEWLCZ WYKUROWAŁ RĘKĘ

W lekkiej Antkiewicz zdobywa
punkty w. o . wobec nadwrrf Wojtko-
wiaka. W jvalce towarzyskiej, trak-

towanej raczej jako sparring, Ant-

kiewicz wygrywa wysoko, oszczędza-
jąc wyraźnie swego przeciwnika. Jak

bego przeciwnika. Mechliński, mimo

brze zrobiła „bombardierowi", które-

go ręka jest już wykurowana.

W półśredniej zmierzyli się Iwań-

ski z Kupczykiem. W pierwszych
dwóch starciach przewaga Iwańskie-

go jest tylko nieznaczna, bowiem je-
go przeciwnik jest w c!ągłcj defen-

sywie, starajsc się uniknąć walki 1

atakować tylko lewymi z dystansu,
Dopiero w trzeciej rundzie Kupczyk
daje się sprowokować na wymianę
ciosów i pod koniec walki jest grog-

gy. Wy"T"wa wysoko Iwański,

DWA WALKOWERY

W średniej Kwiatkowski zdobywa
dalsze punkty dla Gwardii, wobec

niestawienia się przeciwnika. Podo-

bnie i w półciężkiej Gładysiak (ZZK)
otrzymuje w. o. wobec niestawienia

się Rudzkiego. W walce towarzyskiej
pomiędzy Kwiatkowskim a Gładysia-
kiem wysoko wygrywa Kwiatkowski.

W ciężkiej spotkali się Mechliński

z Grzelakiem. Wir. gdańszczanin
dobrze atakuje dolne partie przeciw-
nika. Po jednym z jego ciosów Grze-
lak na stojąco daje się liczyć do „8".
Podobnie i w drugiej rundzie przewa-

gę ma bokser Gwardii. Wdaje się on

jednak niepotrzebnie w trzecim star-

ciu w wymianę ciosów i inkasuje pa-

rę ciężkich „bomb", po których jest
przez chwilę zamroczony. Pod koniec

walki wraca on jednak do siebie 1

znów jest stroną atakującą.
W ringu sędziował Kubik (Szcze-

cin), na punkty: Sieroszewski (Łódź),
Rutkowski (Warszawa) i Kugacz
(Pomorze).

carskiego i Żylisa dobrze zapowiada-
jących się Popielatego czy Debisa,
przewyższała Wiślaków kondycją i

techniką. Wynik mimo „odwrotnego"
typowania przez sędziów jest naogól
spraw'edl:wy w tym, że nie skrzyw-. .

dzonoby łodzian, przyznając zwycię-
stwo Rysiowi w ciężkiej, na skutek

czego różnica zmalałaby do 4 punk-
tów.

Wyniki techniczne (na pierwszym
m'ejscu ŁKS);

W muszej Różycki pokonał przez

t. k. o. Wojtus
:
aka. Bokser W sły był

wprawdzie w drugiej rundzie do „9"
na deskach, jednak o ł. k . o. przyprą

wiło go uderzenie głową przez prze-

ciwnika-, powodujące silny obrzęk
nsd łukiem brwiowym.Ł

W koguciej Olczyk zwyciężył przez

t. k . o . Giergiela.
W piórkowej Popielaty przegrał z

Gromalą. Bokser Wisły miał w dwóch

pierwszych starciach zdecydowaną
przewagę.

W lekkiej Deb !
s znokautował w l

r. walczącego w barwach Wisły Lisi-

ka (Groble).

W półśredniej Olejnik, polujący od

początku walki na nokaut posłał
Piątkowskiego w drugiej r do „6" na

deski i zmusił następnie do podda-
nia się, «

W średniej Pisarski „z łaski" sę-

dziów pokonał na punkty Matułę, bę
dąc sam bliski nokautu.

W półciężkiej Żylis przegrał z wal

czącym w barwach Wisły Pieniąż-
kiem (Groble). Bokser łódzki walczył
wprawdzie nieczysto (stałe uderzenia

w tył głowy), za co otrzymał upom-

nienie, lecz na przegraną nie za-

służył.

W ciężkiej Grzelak zremisował po

brzydkiej i nieciekawej walce z Ry-
siem.

PeSrina

zwycięża i przegrywa
Bokserzy CSR wrócili z Finlandii, gdzie

stoczyli jeszcze walki w Salo. Pelrina vi

półśredniej pokonał Laitho, a Taubene*

w piórkowej zwyciężył na punkty Nyber-
ga. Następnego dnie Petrina przegrał z

Suominenerp a Rademacher w półciężkiej
pokonał Nordlnal

CZTERY ZWYCIĘSTWA ESCUDIE

Escudie — mistrz Europy, pogromca Kol-

czyńskiego, w tym sezonie stal się zawo-

dowcem. Stoczył już trzy walki. Dwie wy-

grał gładko, ale w trzeciej, którą leż

wygrał, już było brudniej, ćscuóie musiał

ciężko pracować aby zwyciężyć MItriego.
Czwartą waikę Francuz stoczył w Algierze,
gdzie po' 6-ciu rundach poddał mu się
Jurł VII na skutek kontuzji brwi.

MARZENIA BELGIJSKI!

Swego czasu AlB-a rozesłała do wszyst-
kich związków państwowych zawiadomie-

nie, aby te stawiały kandydatury bokse-

rów, którzy mogliby wejść w sktad dru-

żyny Europy na mecz przeciw Ameryce.
Związek Belgijski wziął na serio zalece-

nie AłB-y i organizuje mecze eliminacyjne
pomiędzy pięściarzami belgijskimi.

W lekkiej Delabassee ma spotkać się z

Louis Charlesem, w półśredniej Etlenne z

Robertem, w musze] Deplanque z Bollaer-

tem, w ciężkiej Bothy z Colsem, w piór-
kowej Van Hoeck z Van Parysem i śred-

nej Cavignac z Acha.

, MSCZ CER9AH — DEIANHOIT...

A1E W SĄDZIEI

Głośna sprawa Cerdan — Dellanoit, Jak

się zdaje, znajdzie epilog w sądzie. Jak

wiadomo, ci dwaj pięściarze dwukrotnie

walczyli, po raz pierwszy zwyciężył Belg,
Francuz jednak zrewanżował się. Trzeci

mecz mial się odbyć o tytuł mistrza Eu-

ropy, który posiadał Cerdan. Po zdoby-
ciu przez Cerdana tytułu mistrza świata—

Cerdan nie chce słyszeć o trzeciej walce

z Belgiem. Organizatorzy belgijscy 'podob-
no maję skarżyć Cerdana o odszkodowa-

nie pieniężne, które wynosi wislką sumę

bo 4 miMony belgijskich franków.

ZAWODT BOKSERSKIE W SZCZECIN!"

SZCZECIN. W Szczecinie odbyły się za-

wody bokserskie z udziałem „Sztormu",
„ Gwardii", „Odry", „ Skry" i PKS. Pełny
dochód z zawodów przekazany został na

budowę Wspólnego Domu Partyjnego w

Warizcwie. Z 14-tu walczacych bokserów

najbardziej podobał «lę Bargiel (Odra),
który po pięknej walce pokonał Bednar-

czyka. Interesujący przebieg miała rów-

nież walka Koziołka z Walterem. Remis

krzywdzi Koziołka. Najładniejsza była
walka Sadowskiego (Sziorm) z Ratajaklem
(Gwardia) w lekkiej. Miała ona bardzo

Interesujący przebieg i stała na wysokim
poziomie. Zwyciężył w niej zasłużenie Sa-

dowski.

OCZY I USZY ŚWIATA

Angielski Związek Piłki Noine' .orzyjql
•dilalu

NIE BĘDZIE MORSKIEJ CHOROBY

PZB nie postawi kandydatur pol-
skich bokserów, którzy ewentualnie

mogliby reprezentować barwy Euro-

py w dorocznym meczu z Ameryką.

zaproszenia Brazylii na wzięcie
w turnieju o mistrzostwo świata.

„latający pastor" — Oodds stal <s!ę bie-

gaczem zawodowym.

Pierwsze zawody międzynarodowe w

hall odbędą się w Nowym Jorku 5 stycz-
nia przy udziale biegaczy europejskich.

Redakcja belgijskiego pisma sportowe-

go („las Sports") organizuje specjalną
wycieczkę na mecz piłkarski Hiszpania—
Belgia, który odbędzie się 2 slyćznla w

Barcelonie. Będzie to wycieczka samolo-

tami.

W Stambule grała austriacka drużyna
„Austria", która pokonała Jedenastkę , tu-

recką „Bochlklache" 6:2.
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Ściślejszy wybór
zadecyduje e składzie
reprezentacji CSR

Czechosłowacja przygotowuje się . do

mistrzostw świata w hokeju na lodzie,
w którym broni tytułu wicemistrza

Coach Vodicka wybrał 22 zawodników,
z których zmontowana zostanie repre-

zentacyjna drużyna. Są to następujący
hokeiści:

Bramkarze: Jirka i ini. Modry, obroń

ey: 0. Zabrodsky, dr Siana, Trousilak,
Hajny, Nemec, Kubes. Napastnicy: Bo

zinak, V. Zabrodsky, Konopasek, Mar-

celi;, Mizera, Picha, Kobranor, Bonzak,
Buhnik. Kus, Reittneier, Fiszer'," Rej.
man i Barton.

Zawodnicy ci wystąpią w kilku spot-
kaniach i po wyeliminowaniu pięciu

Amerykanie niczego nie nauczą
Sceptyczna opinia Nurmiego o szansach Finów

N'
Sztokholm, w końcu grudnia.

[JRMI przebywał przez dwa dni

w Stokholmie. Jego pobyt w

stolicy Szwecji nie uszedł uwagi
dziennikarzy. Oto kilka spraw spor-

towych, które poruszył sławny bie-

gacz.

Zdaniem Nurmiego, ile się stało

dla Finlandii, że nie organizowała o-

na igrzysk olimpijskich w 1948 r., a

natomiast podjęła się ich urządzenia
w 1952 r.

Jakkolwiek o pieniądze teraz jest
trudno w Finlandii, jednak nie wi-

iueodpo«-iednieh*wyjadą do Srtokholma. j dzę żadnych możliwości, powiedział

Koszykcorki SKS I
qóiq w lurniejn w Warszawie

W Warszawie odbył się turniej pił-wska po 2, dla SKS: Rybicka 4, Gie-

M koszykowej kobiet z udziałem łódzrałtówna, Pokora i Szubielska po 2.

kiego Zrywu, łemkowskiej Wisły 1 2 Wisła — SKS I 18:15 (8:9). Zwy-
«•potów miejscowego SKS. cięetwo krakowianek nad mlstrzow-

Wyniki spotkań wicemistrz Polaki skim zespołem Polski było niespo-
Zryw — SKS U 39:9 (17:8). Junior-dziewane, niemniej całkowicie zasłu-

Zespól b&szykarek łódzkiego Zrywu, który w turnieju warszawskim zajął
drugie miejsce za SKS l

kl SKS były zupełnie niegroźne dla I żone. Punkty zdobyły dla Wisły: Ko-

łodzianek. Punktami podzieliły się | wałówka 7, Hlrszanek i Łaptaś po

dla Zrywu: Janicka 24, Gruszczyńska j 5, Gładysz 1; dla SKS: Wojewódzka
T, ŁakaaOt 4, Kwiatkowska i Głaże-

Piast remisuje
z Siła

CtESZYN, 19.T2 (Tel. wl). Slla Piast —

Sita GWzowiec 1:1 (0:0, 1:0, 0:1). Rozegra-
ne tu spotkanie dwu najsilniejszych ze-

społów hokejowych Śląska zakończyło sie

wynikiem remisowym 1:1, a więc sukce-

sem robotników Giszowca, którzy dopie-
ro od tygodnia rozpoczęli trening na lo-

dzie, podczac gdy ich przeciwnicy treno-

wali )ot od miesiąca na sztucznym lodo-

wfeku w Moj. Ostrawie. Ora była b. ży-
we i na dobrym poziomie. W pierwszej
tmeji stroną przeważającą byl Piast, któ-

łjr przewyższał golel szybkołelą. Druga

tercje miała Już przebieg wyrównany tak

jak i ostatnia.

Bramkę dla Piasta zdobył Hutta, wy-

równał dla Giszowca Kempny. Widzów o-

kolo 1500 osób. Warunki lodowe doskona-

le. Sędziowali Babiński — Cieszyn i 3un-

9*r Giszowlec.

Katowicki Baildon pot-T''i=rc<Til

formę, przegrywając nieoczekiwanie z

GZKKS Mysłowice 3:1 (Z.).

PIERWSZY MECZ HOKEJOWY W tODZI

Na nowozbudowanym lodowisku w Zgie-
rzu, po

'

uroczystym otwarciu, rozegrano

pierwszy w.Mym sezonie mecz hokejowy,
w. kfórym: ŁKS wysoko zwyciężył ,,Włók-
niarza" 10:3 (3:1, 3:1, 4:1). Bramki dla

zwycięzców zdobyli: Kelm — 5 , Starzew-

ski I Kocrawskł —

po, 2, Król — 1. Najlep-
szym graczem na boisku byt Kelm, dobrze

wypadł również bramkarz ŁKS-u Makuty-
nowiez. Widzów około 1.000.

HOKEIŚCI „GWARDII" W BIERUTOWICACH

Ligowy zespół hokejowy bydgoskiej
„Gwardii' wyjechał na obóz treningowy
do Bierutowie. Na obozie, który prowa-

dri b. reprezentant Polski mgr Czyżewski,
przebywają seniorzy i juniorzy, których
oczekują rozgrywki o „Puchar Młodych".
Zawodnicy „Gwardii" trenują w okolicy
Karpacza, na jednym ze stawów górskich.

Nurmi, aby sytuacja finansowa ule-

gła poprawie do 1952 r.

WOJNA ZDEMORALIZOWAŁA

MŁODZIEŻ
Z punktu widzenia sportowego nie

widzę możliwości, abyśmy w 1952 T.

odzyskali rolę dominującą w Euro-

pie. Finlandia straciła swą hegemo-
nię w lekkoatletyce, a punkt kulmi-

nacyjny rorwojii tego sportu w na-

szym kraju przypadał na lata 1910—

1930 r. Kilka lat przed wojną widzia

łem na naszych bieżniach wielu obie

cujących młodzieńców w wieku od

lat 17 — 18, którzy stanowili nadzie

ję. Dziś, jeden Bóg wie, gdzie po-

dzieli się ci chłopcy. Pewnfc pochło
nęła ich wojna. Wielu młodych spor

towców uratowało swe życie w cza-

sie zawieruchy wojennej, niestety w

czasie wojny zdemoralizowali się,
prowadząc tryb życia nie godny
sportowców. Ludzie ci muszą zrozu-

mieć, że jeśli się chce dojść do re-

zultatów sportowych — trzeba żyć
po spartacku i ciężko pracować
przez wiele lat.

— Dlaczego pan nie pojechał na

olimpiadę do Londynu? — zapytał
jeden z dziennikarzy.

Nurmi skrzywił się.

NIE LUBIĘ LONDYNU!
— Dlatego, że Londyn jest mia-

stem, które mi się wcale nie podoba, j
powiedział krótko i węzłowato wiel j
ki Paavo. Po drugie, byłem zupełnie j
przekonany, że moi rodacy w Lon- I

dynie poniosą klęskę, a to byłoby,
dla mnie przykre do oglądania.!
Obserwowałem zawody eliminacyjne {
przed olimpiadą i już wtedy zauwa-

żyłem, że nasi lekkoatleci byli prze-

trenowani. Nawet Hietanen, który |
powinien dać się poznać w Londynie, I

nie był w swej najlepszej formie. To |
był zupełny nonsens, aby pozwolić
temu lekkoatlecie na próbę bicia re-

j kordu niemal przed samymi igrzyska
mi olimpijskimi. Gdyby tego nie u-

czyni-ł, napewno w Londynie osiąg-
nąłby sukces.

— Czy to prawda, że Valste, tre-

ner Związku Fińskiego, jedzie do

Stanów Zjednoczonych na kilka mie-

sięcy, aby tam zapoznać się z meto-

dami tren'ngów?
I znów Nurmi się krzywi.

działem nigdy Belga, ale wydaje mi:

się, ie jest to biegacz >o wielkich

możliwościach. Dotychczas moim ttlu

bionym biegaczem był Francuz La-

doumeque. Jeszcze nigdy w życiu nie

widziałem biegacza tak estetycznie
biegającego, jak właśnie ten czło-

wiek. Miał on bardzo solidną budo-

wę nóg, jednak może były one zbyt
słabe, dlatego też nie osiągnął on

fantastycznych czasów, do których
był predystynowany. Ą

Peter Brie

Moskwiczanki zdobyły Puchar
hijqc w finale Spartę 42:20

W piątek zakończył się w Pradze

międzynarodowy turniej w koszykówce
kobiecej. Turniej wygrała reprezenta-
cja koszykarek Moskwy, które w fina-

łowej grze i mistrzem CSR praską
Spartą zwyciężyły pewnie 42:20.

Prażanki rozpoczęły walkę bardzo

skutecznie i jnż po krótkim czasie pro

wadziły 6:1. Teraz jednak moskwiegan-
ki energicznie przeszły tio ataku i w

rezultacie nie tylko nadrobiły teren

ale uzyskały silną przewagę i pierwsza
połowa zakończyła się wynikiem 19:6.

Druga część miała bardzo podobny

ki nagrodę pisma „Mlada Fronta'

(srebrny puchar).
Ostateczna klasyfikacja: 1) Moskwa

4 p. 83:50, 2) Sparta 2 p. 45:64, 3) Ka-

Se 0 p. 52:66 koszy.

Piątka polonistów, którzy w finałach

Pierwszego Kroku, w Warszawie zdo-

byli pierwsze, względnie drugie miej.
sca. Oi lewej stoją: Buszkiewiat

(mistrz wagi muszej), Oleksiak

(mistrz wagi.koguciej), Kusajda (wi-
cemistrz wagi piórkowej — stracił

tytuł wskutek nadwagi), Jaworslti

(mistrz wagi lekkiej) i Baczewskl

(mistrz wagi półciężkiej).
Foto Franckowidk—APl

Szermierze Śląska walczyli
o lytuiy we florecie i sfabH

KATOWICE, 19.12 (Tel. wŁ). Dra-

przebieg, gdyż Spartanki znów ruszyły i żynowe mistrzostwa Śląska szermiercze

energicznie w bój i poprawiły stosunek

na 12:19. Nie wiele to jednak pomogło
z chwilą, gdy Moskwa zdwoiła tempo i

rozbiła blok obronny gospodyń. Osta-

tecznie Moskwiczanki wygrały zasłuże-

nie 42:20.

Najlepszymi zawodniczkami Moskwy
były: Darkowskaja, mała Sendelejewai
potężna Mojsejewa. Najlepszym strzel-

cem okalała się Kopilova.
Kosze dla Moskwy zdobyły Kopilova

14, Darkowskaja 9, Mojsejewa 8, Maksy,
iftiwa 5, Sendelejewa 4 i Charitonowa

2. Dla Spartanek: Scheinostova 11,
Preusova 5, Hejna i Fragnerova oo 2.

Moskwiczanki otrzymały piękny kry-
ształowy puchar miasta Pragi a Spar*an.

we florecie i szabli rozegrane na bali

gimnastycznej GUKF w Katowicach

przyniosły tytuł mistrzowski w obu

broniach szermierzom ZKSM Pogan
Katowice, którzy występowali w skła-

dziedzie: Hałubka, Jankowski, Sobik,
Zaczyk.

W zawodach poza Pogonią wzięły
udział następujące zespoły: we florecie

„Międzyszkolny Klub Sportowy" — Ka

towioe, GZKS Błyskawica — Radlin, w

szabli poza wymienionymi AZS — Gli-

wice i Federacja Polskich Organizacji
Studenckich przy Akademii Lekarskiej
w Rokitnicy.

Poza weteranami Sobikiem i Zaczy-
kiem, którzy nie przegrali ani jednej

walki zasługuje jeszcze na wyróżnieniej
doskonale zapowiadający się zawodnik

MKS-u Twardokęs oraz Kozlieki AZS

Gliwice, Kąsek, Błyskawica i Hałoba

Pogoń.

Organizatorem zawodów byl „Między,
szkolny Klub Sportowy", który z zada-

nia wywiązał się wzorowo.

Wyniki techniczne były następujące:
Floret: Pogoń — MKS 9:1, Pogoń —

Błyskawica 10:2, MKS — Błyskrwira
5:11.

Szabla: Pogoń — STOS 9:0, Pogoń
_

MKS 9:0, Pogoń — Błyskawica 0:2,
Pogoń _

AZS 16:0 walkower, Błyska-
wica — AZS 12:4, Błyskawica — STOS

9:1, AZS — MKS 8:8, wvgrwa lennym
stosunkiem trafień MKS. (Z)

! NIEPOTRZEBNY WYJAZD

i Parszniak po 5, Morawska i Socha

po 2, Rogowska 1.

W spoi.kaniu „siostrobójczym" po-

między SKS-ami, pierwszy zespół
roz-gromił swe młodsze koleżanki

42:0 (26:0). Zryw pokonał Wisłę
36:17 (20:5), a Wisła łatwo zwycię-
żyła SKS n 37:9 (9.6).

W decydującym o pierwsze miejsce
turnieju SKS I pokonał Zryw 43:18

(16:8). Punktami podzieliły się dla

SKS: Morawska 11, Parszniak 10,
Góralska 9, Tkaczyk 5, Wojewódzka, ,. . .

, , .
_ ,

^

j, ' rodzic się czarnym człowiekiem. Trze
4, Kozłowska i Rogowska na 2; dla:. . .

'
_ _

.

Zrywu: Głażewska 10, Gruszczyńska

Hokeiści na krok od wyjazdu
na wszelki wypadek cieszymy się —

mrozem
| Hokeiści reprezentacyjni, którzy

— Moim zdaniem, to są wyrzuco-: rnieli wjechać na sztuczne lodowi-
n-e pieniądze i wyjazd jest zupełnie
niepotrzebny. Amerykanie nie mo^ą
nas niczego nauczyć! Sposób treno-

wania skoków? Ta konkurencja i tak

nie odpowiada północnym narodom

Europy. Jeśli chodzi o sprinty, to-

też nic nie naczymy się od Yanke-

sów. Żeby szybko biegać, trzeba na-

4, Janicka i Łukasik po 2.

Ogólny wynik turnieju:

1) SKS I 2 pkt stos. pkt. 100:36

2) Zryw 2 pkt. 93:69

3) Wisła 2 pkt. 72; 60

4)SKSH0pkt. 18:118.

ba mieć wrodzony talent i błyska-
wiczny refleks. Natomiast zdarza sie

bardzo rzadko, aby murzyni biegali
dobrze na długie dystanse. Ale a pro-'
pos długich dystansów, to czas 5:07

osiągnięty przez Reiffa na 2 000 m ,

jest naprawdę wspaniały i to jest j
wartościowy rekord. Niestety nie wi- !

ko do Morawskiej Ostrawy niemal

przed miesiącem,
sądotejporyw
kraju i smętnie
rozmyślają nad

tym, co mogli byli
osiągnąć, gdyby...

To nasze nieszczę
—

. śliwę „gdyby" po-

wtarza się z roku na rok i obawia-

my się, by za dwanaście miesięcy nie

przyszło nam na tym samym miej-
scu napisać:

„Gdybyśmy przed rokiem za-

brali się na scvi.-> do sprawy sztu-

cznego lodowiska, 'nie mielibyś-
my w tym roku potrzeby oglądać

Narciarzy czekają poważne zadania
csle też i sukces może być olbrzymi

NIELEPSZEJ sytuacji, niż hokeiści, kiórzy denerwują się czekaiąc
na lód są

— narciarze. Tym znów do szczęścia potrzebny jest
śnieg. Jak dotąd nie ma go w nadmiarze. Nie tylko w Polsce, ale i w kra-

jach alpejskich uskarżają się na brak możliwości rozpoczęcia należytego
Ireningu na deskach.
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Tegoroczny program narciarski w

Polsce zakrojony jest na szeroką ska-

lę. Zorganizowanie go wymaga nowe-

go opracowania w związku z reorga-

nizacją sportu naszego, która dosięg
nie również narciarstwo.

Polski Związek Narciarski, który
do tej pory miał na głowie wszystkie
odłamy i wszystkie agendy narciar-

stwa. zostanie poważnie odciążony.
Masową skcią szkolenia narciarskie-

go zajmie się Główny Urząd Kultury
Fizycznej, natomiast PZN opiekować
się będzie wyłącznie sportem wy-

czynowym.

Zdsiemy sobie sprawę, że w pierw-
szym roku „nowego ustroju" bedą
pewne zacięcia, że Główny Urząd
mimo wielkich ŚTodków i najlepszej
woli nie bidzie w stanie ód pierw-
szego z?.mnch« ochnąć narciarstwo

gwałtownie naprzód, ale — raz trze-

ba zacząćl

Narciarstwo, jak iaden z innych
sportów nadaje się na masowe uprą

wiania. Mamy pod tym względem
doskonałe wzory i doświadczenia

ze Związku Radzieckiego, gdzie ma

sowe narciarstwo nie jest golosłow
nym frazesem, lecz rzcczywistoś
dą. Ci wsryscy za sportowców pol

skich, którzy przebywali na teryto-
riom ZSRR, mogli naocznie. prze-

konać się, jak olbrzymi rozmach ce

chnje narciarstwo radzieckie i jak
ujmuje oso masy

jąc im nie tylko wyszkolenie spor-

towe, ale przede wszystkim godzi-

pracy przygotowawczej, jak i doko-

nania porównań i egzaminów. Pro-

gram przewiduje bowiem obok mi-

strzostw juniorów, które zakrojone
będą na w'ełką skalę, również za-

wody związane z uroczystościami
30-lecia Polskiego Związku Narciar-

skiego. Dalej mamy mistrzostwa na-

rodowe. których organizację powie-
. Jjdai rzt>no Okr?ź°wi Śląskiemu. Punktem

...

'

j kulminacyjnym będzie „Puchair Tatr".

Będzie on nie tylko wielką próbą na-

szego aktywu narciarskiego, ale też

egzaminem naszych zdolności organi-
wą rozrywkę i wytchnienie.
PSI zawiadomiony o nowej struk-;

turze miał może w pierwszej chwili i

pewne obiekcje, wkrótce jednak!
Ma ®T pod ^Mem tak wiel

przekona, sie, że wskazana droga jest I kie tra fyc ' e '. żew
ładnym wypadku

właściwa. Mamy ambicje nie tylko i 3le woIno nam

,

loh s P,3mi ^ Zarów-

celować w liczbie, ale d w jakości.!
110 Flerwsze -

^ i drugie zawody
Aparat, jak

:
m dysponował Polski jFIS sUły

.

or

£anizaCyjaie na najwyi-
Związek Narciarski, nie byłby nig- i szym Poz,om,e - również nrstrzostwa

dy w stanie ująć w ręce wyszkolenie
mas na najszerszej podstawie, a z

drugiej strony zwolnienie go z tego

cbowiązku, da mu możność poświęce-
nia się całkowicie „wyższej szkole".

Dobrze będzie więc, jeśli ludzie z

PZN odpowiednio się nastawią i przy

gotowują do tych nowych zadań, pa-

miętając o okresie przejściowym, któ

ry spowodować może pewne zahamo-

wania. Nie mogą one być jednak
istotne w obliczu wielkiego celu, ja-
kim jest wyprowadzenie narciarstwa

polskiego na wysokie szlaki.

Rok bieżący da możność zarówno |

świata w hokeju na lodzie, organizo
wane w Krynicy, zdobyły sobie uzna

nie i sławę za granicą. Nie wątpi-
my, że „Puchar Tatr" wypadnie nie-

mniej imponująco, tym bardziej, że

organizatorowie dysponują dzisiaj
środkami i możliwościami, jakich
dawniej nie było.

Amb f
c;ą naszą być mnsi, by w

parze z snkcessm organizacyjnym
poszły też sukcesy na pofo 3p0rt0.
wym, dlatego też oczekujemy za-

równo ze strony PZN, jak trene-

rów i zawodników nafwyższego wy-

sitka! (M).

się za namiastkami i szukać pół-
środków..."

Miejmy nadzieję, że to nasze pro-

roctwo nie spełni się i miast tego
zdania od „gdyby", zaczniemy od

radosnych fanfar z okazji otwarcia

pierwszego po wojnie polskiego sztu-

cznego toru lodowego. Oby!
Hokeiści siedzą więc jeszcze w do-

mu! Jeśli będzie bardzo dobrze, to

dzisiaj, tj. w poniedziałek 20 grud-
nia przekroczą pod Cieszynem czy w

Zebrzydowicach granicę i zjawią się
wreszcie w Mecce — Ostrawie. Zale-

ży to wszystko już teraz od wizy
czechosłowackiej, okazuje się bo-

wiem, że gdzieś, ktoś zapomniał o

takim drobiazgu jak zezwolenie ob-

cego poselstwa, które nie zostało z

własnego kraju powiadomione o ko-

nieczności przygotowania prawa wja-
zdu dla większej grupy polskich spor

towców spod znaku kijka i krążka.

Miejmy więc nadzieję, że 20 bm.

wszystko zakończy się pomyślnie i
hokeiści wyjadą, by przynajmniej
przez kilka dni uganiać się po mo-

rawskim torze i z zazdrością przy-

patrywać się kolegom czechosłowac-

kim, którzy są już naturalnie w peł-
nym gazie.

Bardziej, niż ewentualność uzyska-
nia wiz, cieszy nas komunikat pogo-

dowy Polskiego Radia, z którego wy-

nika jasno, że Polskę ogarnia zwolna

fala mrozów. Daleko na zachodzie

temperatura nie obniży się poza je-
den stopień, ale w okolicach podgór-
skich na południu oraz w centralnej
Polsce mrozy dojść mają do 8 stopni.
Znaczy to, że hokeiści nasi poderwą
się wreszcie na nogi i zabiorą się na

serio do pracy, chyba, chyba, źe „Bar
bara po lekkim mrozie" przyniesie
nam na Boże Narodzenie lekką od-

wilż. W każdym razie do redakcji
napływają coraz częściej, meldunki o

pierwszych hokejowych bojach. Są
one jeszcze niegroźne. Jeszcze nie

walczy się o punkty ligowe, ale zwol-

na odnajdziemy właściwe tempo i

pół-gaz. O pełnym gazie nie marzy-

my, gdyż wiemy dobrze ile potrzeba
do tego pracy, jakiej kondycji i ja-
kiego oswojenia się z lodem. Rzeczy
te nie dadzą się nadrobić przez noc.

Dlatego też...

Jeden z pracowników jednego^ z

wysokich naszych urzędów sporto-

wych, nawiązując do naszego ostat-

niego artykułu o namiastkach hoke-

jowych, chciał nas przekonać, że je-
dnak nie jest tak źle, że miarodajne
czynniki mają pełne zrozumienie dla

sportów lodowych, że chcą zrobić

wszystko, by je spopularyzować. W

tym celu wydane zostały już instruk-

cje,' opracowuje się wskazówki, jak
należy uprawiać sporty lodowe i po-

uczenia, jak własnym przemysłem
zapewnić sobie choćby prymitywny
sprzęt.

Nie negujemy wcale ani dobrej wo-

li, ani jeszcze lepszych chęci wszyst-
kich naszych czynników, zaintereso-

wanych sportem lodowym, tylko... na

co przydadzą się pouczenia i wska-

zówki, jaka korzyść będzie ze sprzę-

tu z chwilą... gdy nie będzie wszyst-

kiego tego gdzie wypróbować. Jeśli

dopisze zima, to hokej częściowo się
rozkręci i być może, że tu i ówdzie

uda się pchnąć nieco łyżwiarstwo. —

A jeśli nie — to będziemy czekali

jeszcze z roczek lub więcej.

Nie jesteśmy bynajmnięj przeciw-
nikami teoretycznego propagowania
sportów lodowych, inie zwalczamy
bynajmniej półśrodków, które choć .

kulawo, ale zawsze jakoś zbliżają do

celu. Chcemy jedynie, by nie zatra-

cano z pola widzenia właściwego ce-

lu, jakim jest... BUDOWA SZTUCZ-

NYCH LODOWISK! (t. m.)

HOKEJ W ŁOWICZU

ŁOWICZ, 19.12 (Tel. wl.). Sekcja Hoke-

jowa ŁKS ZMP, . która grać będzie w bie-

żącym sezonie w klasie A — ŁOZHL przy-

gotowuje się do tego sezonu I wystąpi w

składzie: bramka — Malengieylcz, Jawór-

tki, obrona — Załuski, Wasilewski, Lisie-

cki oraz Wojciechowski, w atałju grać be-

dą — żulma, Grzechoclńskl,. .Wclslowskl

S-ymański, Janicki, Drzewtk.

Walczak '

stoczy rewariiośyą ; walkę 1 7

Kouidrlm '.w ' dniu s stycznia w'Algierze.
Mistrzowski tytuł "nie bidzie zaangaiowa-'
ny w tym meczu.

1

Stały Ciyteinik.PS —

. Wołomin. Wlceml-
• iizem .Polski w 'piłce nożnej w roku 1944

r.yła Warta — Poznań. Od . 1921 roku 'tytuł
mistrzowski zdobyły następujące zespoły:
Cracovia, Pogoń, , Pogoń,; Pogoń, Pogoń,
Wisła, Wisła, Warta, Cracovia, Garbarnia,
Cracovia, Ruch, Ruch, Ruch, Ruch, Craeo-

v!a; Ruch, Ruch, Polonia.W-wa (lf«) •

Warta.

Adresu, .0,- który Panu chodzi me mamy.

j ŚJielan lewy — Warszawa. Prywatnych
adresów zawodników niewpodajemy.
- Kazimierz Diehl — Adres PZLA — War-

szawa, ul.- Puławska 2.


