15 rekordów w mistrzostwach WP

Warszawa, poniedziałek 14 sierpnia 1950 r.
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Rzqd francuski nie dal wiz piłkarzom związkowym

Kiszka 10,5-Siatkiewicz 1:53,3
IÄ
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Rekordem Polski

Gen. Popławski
zamyka
Igrzyska W.P

rozpoczęto batalię w Krakowie

Siedmioetapowy wyścig Zrzeszeń
na trasie Zgorzelec * Warszawa
RAMACH imprez z okazji I Polskiego Kongresu Pokoju, odbę
dzie się w dniach 27 sierp nia do 3 września 7-etapowy wyścig
kolarski, o charakterze ogólnopol sklm na trasie Zgorzelec — Warsza
wa. Wyścig odbędzie się pod hasłem „Szlakiem Pokoju“.

KRAKÓW, 13.8 (Tel. wł.l.
IERWSZY dzień
mistrzostw lekkeatletycznych przyniósł bogaty plon

P

w tym dwo rekordy Polski. Jeden z nich na miarę europojską uzy
skał Kiszka (Unia Krywałt), który startując w drugim Wędzybiegu osiąg
nął 10,5 i podciągnął drugiego na mecie Suchcńskiego (AZS Wr.), tak, że

Traaa wyścigu długości ok. 900
km będzie biegła przez następujące
miasta: I etap — 27 sierpnia —Zgo
rzelec — Jelenia Góra (95 km); II
etap — 23 sierpnia — Jelenia Góra—
Wałbrzych (94 km); m etap — 29
sierpnia — Wałbrzych — Opole (165
km); 30 sierpnia nastąpi jednodnio
wa przerwa w Opolu; IV etap — 31
sierpnia -—■ Opole — Katowice (103
km); V etap — 1 września — Kato
wice — Kielce (150 km)-; VI etap—
2 września — Kielce — Radom (141
km) 1 VII etap — 3 września — Ra
dom— Warszawa (141 km).

akademik uzyskał wspaniały wynik będący zorozem rekordem okręgu wro

cławskiego 10,6. Drugi rekord Polski uzyskała
nych, która przebiegła 4 z 100 w 52,1.

kobieca

Budowla

sztafeta

Doskonałe wyniki uzyskali nasi 800-metrowcy. Czołowa stawka naszych
zawodników ze Statkiewiczcm,

Korbancm, Werbfińskim

i

Kuśmirklem na

czele zeszła poniżej 1:56, a zwycięzca tego biegu, Statkiowicz uzyskał naj
lepszy wynik powojenny na tym dystansie — 1 :53,3.

Korban

wynikiem

1:54,4 poprawił znacznie dotychczasowy rekord okręgu gdańskiego.
Bardzo dobre rezultaty przyniósł rów
nież bieg na 5.000 m. Zwyciężył Kwo-

pień (Gw. Kr.) finiszujący wspaniale na
ostatnim okrążeniu, uzyskując 15:46,1
przed Więckiem
(Ogn. Kr.) 15:49,1,
Mańkowskim (Bud. Gd.) 15:49,5, Faria-

16 młodych
HnaHstow w boksie

szewskim 15:56.

KISZKA

Historia —
rekordu Polski
na 100
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STATKIEWICZ

KADRY SPORTOWE

SZCZECIN, 13. 8. (Tel. wł.) — Ty
tuły mistrzów Polski w kategorii ju
niorów zdobyli:
W SKOKACH I RZUTACH — SŁABO
papierowa — Drogosz (Stal Kiel
O ile pocieszającym zjawiskiem była ce), po zwycięstwie nad Czerwińskim
sytuacja w biegach, o tyle wśród skocz (Poznań);
ków i miotaczy sytuacja była raczej mi
musza — Murawski (Budowlani —
norowa. W skoku w dal mimo długich Szczecin), po pokonaniu Zandecldego
targów w przeddzień zawodów nie star (Spójnia Pozn.);
tował Adamczyk i z niewiadomych przy
kogucia — Samulewskl (Związk.
czyn nie zjawił się w Krakowie Staro Gd.), po zwycięstwie nad Napieralściński mistrz WP, który na ostatnich skim (Włókn. Nowa Sól);
zawodach w Warszawie uzyskał lekko
piórkowa — Owczarczyk (Kolejarz
700. Kiszka już w
pierwszym skoku Kat.), po zwycięstwie nad Paździomiał 700, co wystarczyło mu do uzy chem (Gwardia Szczecin);
skania najlepszego wyniku w elimina
lekka — Lelss ( Spójnia Grudz.),'po
cjach, które ,,zdąło"yzalęć^'ie’!‘7 skocz
*,
pokonaniu Hechta (Stal Byt.);<
ków na ,20-|^u ęstd«jMjąc9ćh. . Sucheńpólirednia — Kazimierczak (Związ
ski uważany przez nos za jednego z fa Warta), po wypunktowaniu Zelki
worytów skoku w dal, nie startował w (Związk. Gdynia);
tej konkurencji, gdyż pobiegnie 200 m.
średnia — Słupski (Włókn. Legni
Równie
minorowo jak w skoku w dal ca) , po zwycięstwie nad Mrówką (Bu
przedstawiała się sytuacja w skoku dowlani Pozn.);
wzwyż. Wysokość eliminacyjną, tj. 175
półciężka — Krauz (Bud. Opole),
cm przeszło 10 zawodników wśród nich po poddaniu się po I rundzie WltuSkałbania, Brzozowski, Paprocki, Dręgie chowskiego (Związk. Poznań);
wicz, Siemiątkowski.
ciężka — Biel (Bud. Świdnica), po
■
'■
zwycięstwie nad Parkotem (Spójnia
Obserwując skoki eliminacyjne je Warszawa).
steśmy zdania, że w finałach więk-^ Nierpal wszystkie walki finałowe
szość z nich.-będzie miała trudności
były ciekawe i bardzo zażarte. Na
przejściu poprzeczki,- nawet na tej dobrym poziomie walczono przede
samej wysokości.
' w^ą&imj^ papierowej, muszej, ko
’>7
guciej, piórkowej i lekkiej

^^rkiprCiąg.-na/stćf. 2,

Zbiórka wszystkich uczestników
wyścigu nastąpi 26 sierpnia w Jele
niej Górze, skąd nazajutrz wszyscy
będą przewiezieni samochodami na
Zamknięcia mistrzostw Wojska
start I etapu w Zgorzelcu.
Polskiego i uroczystego rozdania na
W wyścigu wezmą udział Zrzesze
gród dokonał wiceminister obrony
nia Sportowe, wystawiając 6-osobonarodowej gen. Popławski.
Gen. Popławski po odebraniu ra we drużyny, przy czym na mecie li
portu od ppłk. Iwaszkiewicza prze czy się czas trzech pierwszych z każ
dej drużyny. Klasyfikacja będzie dru
mówił do sportowców-żołnierzy:
żynowa i indywidualna.
„Stoczyliście tutaj walkę o lep
sze wyniki w sporcie — wykaza
liście, że sezon ten został należy
cie wykorzystany. Osiągnięte przez
was wyniki i nowe rekordy W. P.
są dowodem waszej pracy. Życzę
wam, aby w przyszłym roku re
zultaty tc były jeszcze lepsze. Żoł
nierz, aby pokonywać trudności mu
si być silny i zahartowany i to
właśnie daje nam sport“.

Gen. Popławski podkreślił następnie
sprawną organizację mistrzosltz i
wyraził podziękowanie Zarządowi
CWKS i sędziom za ich pracę.
Na zakończenie gen. Popławski je
szcze raz życzył pomyślnych osią
gnięć i dobrych wyników w drugiej
■cżęśęl mistrzostw W. P., które odbę
dą .się we wrześniu i obejmą m. in.
fSzggywki w piłce nożnej i boksie.
% Ufóczyśte rozdanie nagród zwycię
skim zespołom i mistrzom W. P. w
(SZCZEGÓŁOWE
SPRAWOZ poszczególnych konkurencjach po
DANIE Z MISTRZOSTW NA przedziło wręczenie nagród wyróżnlo
nym sportowcom CWKS
STR. 4)

W OGNIU

igrzyska sportowe w Pradze

PUBLICZNEJ KRYTYKI
(Fe II tam GKKF)

z okazji Kongresu Studentów

Osiągnięcia na odcinku szkole
nia kadr, zauważone i wykryte
braki, analiza istniejącej obecnie
sytuacji z uwzględnieniem możli
wości i potrzeb poszczególnych
odcinków naszego życia sportowe
go — oto zasadnicze tematy arty
kuta.
„Kadry sportowe w ogniu pu
blicznej krytyki“ wywołają nie
wątpliwie żywą dyskusję wśród
wszystkich działaczy sportowych,
dyskusję, której służymy otwarty
mi łamami naszego pisma.

Inż w śrsdowym numerze
PRZEGLĄDU SPORTOWEGO

byli witam sportowcy radzieccy i Ludo- 96 osób; Niem. Republ. Dem.
Derr (pływanie
PRAGA, 13.8 (<Kk
(Tci. .wtk.Na
wł.)..Na Zimowy-m
Zimo- .
Stadionie w Pradze^
* dzeW obecności 10.
lÓitys.
tys. wych Chin, którzy zdobyli sobie ogólną mężczyzn i . kobiet oraz poza konkursem
widzów

otwarcie

nastąpiło

w

piłka nożna) — 28 osób; Irlandia ma w

piątek uroczyste, sympatię,

międzynarodowych

'i ,»• gimnastyce jednąLkobietę i Cypr w pły

zawodów,

waniu jedną zawodniczkę.
akademickich dla uczczenia II Kongresu 316 ZAWODNIKÓW
,r <7 .
| '•!
*
.Międzynarodowego Związku Studentów.
W zawodach bierze udział 9 państw:
VA
W imieniu rządu CSR powitał zawodni Zw. Radziecki (kosz, męska, siatkówka
P»-’s S>üri . ** - ków gen. Svoboda.
Otwarcia zawodów kobieco, gimnastyka męskaiji kobiet) —
dokonał przewodniczący MZS, inż. Jó 48 osób; Chiny (kosz, i siatkówka mę

T"

zef Grohman.

został sko) — 18 osób; Polska (koszykówko i
pięknie udekorowany, podobnie zresztą, siatkówka męska)----- 26 'osób; Rumunia
Stadion Zimowy

jak i całe miasto,

■

kurencje pływackie odbywają się na pły gry (kosz, męska,
gimnastyka kobiet,
walni Barandov).
pływanie mężczyzn i kobiet) — 25 osób;

Uroczystość otwarcia stała się •wielką Czechosłowacja (kosz, i siatkówka mę
młodzieży i' studentów w ska I kobieca, gimnastyka męska i ko

manifestacją

Szczególnie serdecznie bieca, pływanie mężczyzn i kobiet) —

Obrady aktywu
sportowego CRZZ
W sobotę,
12 bm., odbyła się W
CRZZ konferencja, z udziałem referen

tów kultury fizycznej

Głównych

Rad

Zrzeszeń Sportowych i Rad Kultury Fi

W obradach

zycznej wszystkich ORZZ.
wzięły

również

udział władze sportu

związkowego, z kierownikiem Wydziału
Kultury Fizycznej CRZZ — Dołowym na

czele oraz przedstawiciele ZMP i PZKol.
Celem konferencji

omówienie

było

przygotowań
do udziału sportowców
związkowych w imprezach, organizowa

nych z okazji I Polskiego Kongresu Po
koju.

v

''

Przeanalizowano również udział spor

MASHPHY NUMER

towców związkowych w akcjach i impre
zach masowych oraz omówiono najbliż

sze imprezy krajowe i zagraniczne.

PRZEGLĄDU
SPORTOWEGO

W sprawach organizacyjnych zwróco
no uwagę na zbyt szczupłą kadrę instruk

torów w. f. w Zrzeszeniach Sportowych
oraz niedostateczne zainteresowanie klu

bów sprawą patronatu

UKAŻE SIĘ

szkolnymi

nad

kołami sportowymi.

Postanowiono

W ŚRODĘ 16 hm.

przenieść

Plenum GKKF do klubów,

uchwały II
organizując

specjalne zebranie na ten temat..
Ostatnim punktem konferencji

było

—I omówienie planu pracy na rok 1951.
«8^------■

yłj
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We wiórek na kortach CWKS

Moskwa—Warszawa
E wtorek odbędzie się w przewiduj'e poza występem Skona
udział naszych
z wielkim
zainteresowaniem przez liczne rakiet: Piątka, Popławskiej,
rzesze zwolenników sportu to Chytrowskiego i H. Skoneckiewarzyski mecz tenisowy Mo goskwa — Warszawa.
Cały mecz odbędzie się w cią
Występ tenisistów radziec gu jednego dnia, przy czym gry
kich w stolicy zakończy ich kil ranne rozpoczną się o 10, po
kutygodniowy pobyt w naszym południowe zaś o 15.00.
kraju. Program’ tego spotkania
Prawdopodobnie gry pojedyn
jest b. bogaty, zawiera bowiem,
aż 11 gier. Możliwość zmierze cze zgodnie ze zwyczajem ro
nia się w meczu z tenisistami zegrane zostaną najpierw, tzn.
radzieckimi jest dla naszych ra przed południem, zaś gry pod
kiet cenną okazją wypróbowa wójne — po południu. Raz je
nia swych umiejętności. Dobrze szcze podajemy program roz1się stało, iż program meczu grywek:

Warszawie
kortach neckiego i Jędrzejowskiej rów
WCWKS
nież
dalszych
oczekiwany

Jędrzejowska

Korowina, Jemlelianowa

— Jędrzejowska, Popławska

Korowina, Ozierow

— Jędrzejowska, Wł. Skonecki

Jendelianowa, Korbut

— Popławska, Piątek

Ozierow, Andrejew

— Wł. Skonecki, Piątek

Korbut, Korczagin

— Chytrowski, H. Skonecki

Z';

Popławska

JemieUanowa

flagami

wszystkich (koszykówka męskaj^sidtkójiyka męska i
V,
narodów i MZS oraz specjalnie dostoso kobieca, gimnastyka kobiet, pływanie
wany do zawodów piłki ręcznej. (Kon mężczyzn i kobiet) — 73 osoby; Wę

obronie pokoju«

Korowina

STR t

PZKol. podzielił Zrzeszenia Sporto
we na dwie grupy w zależności od
poziomu poszczególnych zespołów ko
larskich. W skład grupy A wchodzą:
Kolejarz, Ogniwo, Gwardia, Włók
niarz, Związkowiec i Unia; w skład
grupy B: Budowlani, Stal, Górnik,
LZS i Spójnia.

Ozierow

*—

Wł. Skonecki

Andrejew

Piątek

Korczagin

Chytrowski

Korbut

H. Skonecki.

Str.

2

FRZEGLĄD SPORTOWY

Statkiewicz

Korban

wspaniały pojedynek na 800 m

będzie mistrzem Polski?
nym biegu lider pobiegł zupełnie
dobrze, dzięki czemu też mamy wie
atletycznych Polski przyniósł wspa le bardzo dobrych wyników.
niałe wyniki.
10,5 Kiszki na 100 m
Przeciętna 10 najlepszych w tej
jest wynikiem na miarę europejską. Mo
chwili jest rekordową. 10 średniody
żemy się cieszyć z tego wyniku przede
stansowców z r. 1950 pobiło rekord
wszystkim dlatego, że zachęca on pozo
przeciętnej 10 najlepszych tych cza
stałych sprinterów do uzyskiwania rezul
sów, gdy biegali, Kucharski, Gąsow
tatów na poziomie niezbyt odległym od
ski, Staniszewski i inni.

P

IERWSZY dzień mistrzostw lekko

rezultatów Kiszki.
Bieg na 100 m mimo, że zaznaczył KWAPIEŃ MISTRZEM NA 5.000 M
się osiągnięciem wspaniałych rezultatów
Wspaniały bieg na 800 m był pier

ni« jest zakończony.

Prawdę

mówiąc

nie możemy w tej chwili rekordzisty Pol
ski, Kis
*ki,
typowoć na pewnego zwy
cięzcę, bo... równie wspaniałą formę za
demonstrował Stawczyk, którego według

nas stać na uzyskanie takiego samego

czasu, jaki ma na swym koncie Kiszka
(10,5).
Obok wspaniałych 100 m na tym sa

mym prawie poziomie należy postawić
800-metrówkę. Nasi czołowi średniodystansowcy rozegrali ten bieg we wspania
łym stylu. Zachęcił ich do tego wicepre
zes PZLA, Askanas, który powiedział:

— Musicie bić rekordy życiowe, da

jąc ze siebie wszystko, tak jak to robią
zawodnicy radzieccy.

WSPANIAŁY BIEG NA 800 M

Bieg nq 800 m

był jedną ze wspa

nialszych konkurencji. Wygrał go w bar

dzo dobrym stylu Statkiewicz, który wy
kazał się nie tylko dobrą formą biego

wszym biegiem finałowym mistrzostw
Polski. Statkiewicz został pierwszym
zawodnikiem, który otrzymał tytuł
mistrza. Drugim (i ostatnim bo za
kończono zaledwie dwie konkurencje)
był Kwapień. Najlepszy biegacz nar
ciarski, usiłujący podobno osiągnąć
sukcesy w motocykliźmie, zwyciężyŁ
na 5 km, w którym nie startował
tzw. „murowany" faworyt, Kielas.
Kwapień biegł z tyłu przez trzy
czwarte dystansu i dopiero na ostat
nim kilometrze wyszedł na czoło. Był
on bezwzględnie najlepszym biega
czem, to znaczy, że wygrał zasłuże
nia.
Rewelacją 5 km był częstochowianin Płonka; jest to zawodnik, które
go przyszłość przedstawia się w różo
wych barwach. Płonka, obecnie 19letnd młodzieniec, ma przed sobą
wiele lat sportowej kariery i może w

czasie jej trwania dojść do doskona
łych wyników, jest jednakże przy
tym jeden warunek; Płonka musimy
śleć, czego nie widzieliśmy w czasie
dzisiejszego biegu.
DOBRE ZMIANY W SZTAFETACH

Nie można przejść do „porządku
dziennego" nad sztafetami. Pierw
szy, bodajże, raz w historii powojen
nej mistrzostw Polski możemy okre
ślić zmiany jako dobre. W niektó
rych wypadkach zmiany te przeszły
nasze oczekiwania. Okazało się, że
jest w Polsce wielu zawodników, któ
rzy potrafią zmieniać w sposób gwa
rantujący osiągnięcie jak najlepszych
czasów (dlaczego nie potrafi tego
zrobić sztafeta reprezentacyjna?).
Również wiele emocji przyniosły
przedbiegi sztafet kobiecych. W jed
nym z nich czwórka Budowlanych
Chorzów, w których składzie brak
właściwie „wielkich" biegaczek, po
biła rekord Polski. Zmiany... były w
tej drużynie właściwie do niczego.
Tzn., że zespół Budowlanych Cho
rzów stać na znacznie lepszy wynik,
A zresztą na znacznie lepsze wyni
ki, niż padły w pierwszym dniu mi
strzostw Polski, stać resztą zawod
ników. Czekamy wobec tego na re
kordy.

8t. SłenłarsM

tycznych mistrzostw Polski w
Krakowie wprowadził wiele zmian
w naszej tabela „15 najlepszych lek
koatletów". Na czoło wybija się
wspaniały rekord Kiszki na 100 m,
który daje nam drugi obok Dornow
skiego wynik czterocyfrowy w tabe
li fińskiej.
Życzenie nasze, aby czołówka prze
kroczyła 900 pkt. spełniło się prawie
w 100 proc. Tylko jeden ostatni wy
nik Stawczyka na 200 m jest o 3
pkt. mniejszy od 900 pkt. Nowe naz
wiska w tabeli, to: Sucheński, Sta
tkiewicz, Antonowicz i Werbliński,
którzy wyeliminowali Dornowskiego
(dysk 45,92 — 896 pkt.), Kielasa (3
km z przeszkodami 9;28,8 — 896 pkt,
i 5 km 15:21,0 — 881 pkt.) oraz Gierutto (kula 14,62 — 881 pkt.).
Mamy nadzieją, że w numerze śro
dowym, po zakończeniu mistrzostw,
będziemy mogli opublikować nową
tabelą z dalszymi wieloma 2mianami
na lepsze.
1. Dornowski
1031
15 81
2. Kiszka
1000
10,5
3. Sucheński
19 6
96«
4. Stawozyk
966
10,6
1:533
5. Statkievziez
961
6. Lewicki
910
3:58,6
7. Korban
934
1:54,4
8. Buhl
10,7
934
9, Potrzebowski
»33
3:59 2
10. Masłowski
92S
51,18
916
11. Mach
49,3
907
14,86
12. Krzyżanowski
13. Antonowicz
903
10,8
14. Werbliński
900
1:557
15. Stawezyk
21,9
897

wą, ale równie dobrym stylem.

Doskonały czas nie j est zasługą
mistrza Polski, Statkiewicza. Właś
ciwie „zrobił'1*
45wynik Korban. Gdań
szczanin pierwsze 400 m poprowa
dził w 55 sek. Na piętach Korbana
byli Statkiewicz i lublinianin Jackie
wicz, a dopiero wiele metrów za ni
mi biegł reprezentant Polski, Werbliński.
Prowadzenie Korbana skończyło
się na 390 m. Minął go wtedy Statkie
wicz, biegnąc w bardzo ładnym sty
lu i nie oddał od tej pory prówsdże
nia. Bardzo dobrze biegł w pierw
szym okresie Jackiewicz, któremu
starczyło sił zaledwie na 650 m. Gdy
by bieg był rozegrany w nieco wol
niejszym tempie, Jackiewicz odegrał
by mącznic poważniejszą rolę. Nie
stety, niedośwdadczenće odbiło się
na nim fatalnie. Miano wszystko Jac
kiewicz uzyskał wynik, który nie
świadczy o jego obecnych możliwo
ściach. W tej chwili stać Jackiewi
cza na 1:56.
Pozostali uczestnicy biegu na 800
m dali ze siebie wszystko. Kuśmirek, Bąkowski, Bartecki, biegli jak
tylko mogli najszybciej; jednakże
55 sek. na 400 m okazało się ponad
Ich siły. Bąkowski, któregą^ątać na
1:57 wobec zbyt szybkiego początku
ukończył bieg w czasie znacznie gor
Szym, niż 2 miin. Dowodzi to, że czo
łówce naszych średniodystansowców
brak jest spotkań, w których mogli
by oni dokształcić się taktycznie i
szybkościowo. Ani jeden ze znanych
zawodników nie ma tzw. wyczucia
tempa. Biegają oni tak, jak zezwala
na to lider wyścigu. A na wspomnia

Siatkówka

I

1

z Rumunia 0:3
z CSR 1:3

Siatkarze i koszykarze AZS
przegrywają w Pradze

KOSZYKÓWKA

ZSRR — Chiny 74:30 (35:15). Punk

ty dla ZSRR: Korkija — 33, Koniew —
21, Blasow — 10, Lisów — 8. Chiń

czycy grają b. ładnie, mają dobrze opa

nowaną technikę, wspaniały dribling I

zwody ciałem.

Sędziowali Klima i No

votny (CSR).

28:29. Dwa rzuty wolne, wykonane z
powodzeniem przez Chińczyków w ostatnlch sekundach spotkania, prze
sądziły o wyniku. Z zawodników pol
skich najlepszy był Bartosiewicz. Za
wiódł strzalowo Kamiński, który nie
wykorzystał szeregu dogodnych sy
tuacji. Punkty dla Polski zdobyli: Ni
ciński, Kamiński, Popławski Z.—po
6, Bartosiewicz, Popławski Mir. —po
4, Dobrucki — 2.
Węgry — Rumunia 51:34 (20:19).
Sędziowali Bielajew (ZSRR) i Kli
ma (CSR).

CSR — Węgry 37:32 (20:19). Pkt.
dla CSR: Kinsky — 5, Kozak — 15,
Matousek — 2, Mrazek — 7, Ezr —
4, Kodl — 4. Węgry; Borbely — 9,
Cselko — 8, Bogar — 7, Timar A.—
ZSRR — Polska 52:21 (26:14). Sę
5, Telegdy — 2, Timaj I. — 1. Sę dziowali Pacek i Senkir (CSR). Dru
dziowali Bielajew (ZSRR) i Soong żyna polska zagrała t-ardso dobrze i
(Chiny).
ambitnie. Drużyna ZSRR grała trzy
Chiny — Polska 31:28 (21:12). Sę- czwarte meczu prawie vz drugim
dziowali Jerzabek i Kriż (CSR). Na składzie, który jednak pierwszemu
10 min. przed końcem spotkania Chiń niewiele ustępuje, a na 13 min. przed
czycy prowadzili 29:14. W tym mo końcem przy stanie 40:16 wszedł ca
mencie obrąz gry uległ zasadniczej ły pierwszy skład z Koniewem, Korzmianie. Polacy zwiększyli szybkość kiją i Lisowem na czele, jednak i
i w ostatnich minutach panowali nie tym rutyniarzom, przewyższającym
podzielnie na boisku, wyciągając na nasz zespół zarówno umiejętnością
jak i wzrostem, drużyna nasza prze
ciwstawiła z powodzeniem wielką
ambicję. Punkty dla ZSRR: Kulam i
Butautas — po 9, Petk:aviczus — 8,
Koniew — 6, Krua — 7, Tarasów—5,
Moj siej ew — 3, Korkija (kryty przez
Bartosiewicza) — 2, Lagunawiczus—
2, Wlasow — 1. Polska: Kamiński—
datką do zwycięstwa jest Kuźmicka. 8, Niciński — 8, Bartosiewicz, OleBardzo dobrze biegła w tej konku siewicz, Popławski M — po 2, Popła
rencji Milewska, która również win wski Z. — 1.
nych biegach zademonstrowała bar
CSR — Rumunia 67:35 (40:11). Sę
dzo dobry styl i formę. Do finału w dziowali Twardo (Polska) i Bielajew
rzucie dyskiem w konkurencji kobie (ZSRR). Pkt. dla CSR: Matousek i
cej zakwalifikowało się 11 zawodni gip — po 11, Kodl — 9, Kozak, Kre.
czek, wśród nich: Konikówna, Do nicky — po 8, Ever — 6, Mrazek —
brzańska, Bregulanka, Stachowicz, 4, Skronsky — 4, Koucurek i Franc
Ronczewska i startująoa od 25 lat Cej- — po 3. Rumunia; Folbert — 15, Vuzikowa oraz zasłużona mistrzyni lescu — 7, Badulescu —•_ 5.
sportu — Głażewslra. Najlepszy wy
nik w eliminacjach należy do Koni- SIATKÓWKA
Rumunia — Polska 3:0 (16:14,
kówny —37,94.
15:12, 15:9). Zawodnicy polócy zagra
Eliminacje w skoku wzwyż zgro li słabo; zawiodło ustawienie. Ru
madzą na starcie 7 zawodniczek (te muni b. dobrzy w ataku zagrali le
go w mistrzostwach Polski dotych piej, niż ostatnio w Warszawie. W
czas nie było) wśród nich 3 krako drużynie polskiej debrze zagrał je
wianki; Borowcówna, Herdówna i dynie Maliszewski Wit.
Janiszewska, 2 akademiczki poznań
skie; Leśnierówna i Białkowska, rekordzistka Polski Ronczewska i Peskówna. Także 7 zawodniczek stanie
na starcie finału w skoku w dal. Naj
lepszym wynikiem legitymuje się do
BRATYSŁAWA, 15.8 (fet. wł.) — Na mltychczas Gembolisówna, która w eli
strzostwach
lekkoatletycznych C9R uzyska
minacjach uzyskała 526, wysuwając
się o 2 cm przed będącą w bardzo do nó następujące wyniki:
brej formie Moderówną. Finał sztafet kobiety: 100 m: Tesarikova — 15,1;
może przynieść dalszą poprawę wy wzwyż: Modrachova — 155; 800 m: Jungova 1:25,5; 4X'00 m: Spada — 51,9,
ników i rekordów.

Na eliminacjach w Krakowie
słaby poziom w rzutach
W pchnięciu kulą do finału zakwa
lifikowało się jedynie 6 zawodników,
przy czym Makulec (Gw. Kr.) uzy
skał wynik mniejszy od limitu. Naj
lepszy rezultat osiągnął tu Dornowski
— 14,45, przed Krzyżanowskim —
13,65 i Prywerem — 13,58.
W eliminacjach do rzutu dyskiem
najlepsi miotacze nie zdobyli się na
Wyniki w granicach 43 m, ą w fina
łach będzie ich zaledwie czterech, w
tym Dulewski (Kol. Toruń), który
także uzyskał wynik niższy od mini
mum eliminacyjnego (38,27). Naj
dłuższy rzut miał Praski — 41,57.
W wyniku międzybiegów na 400 m
przez płotki zakwalifikowało się do
finału 6 zawodników z Puziem i
Wdowczykiem na czele, najlepszy zaś
wynik uzyskał dotychczas Kundzik—
58,5.
REKORD JUNIOREK NA 200 M

Konkurencje kobiece dały też nowy
rekord juniorek, uzyskany przez
Szwejkowską (Gw. Bydg.) na 200 m.
Gwardzistka, startując razem z Cieślikówną, uzyskała 27,5. Zwyciężczy
ni Cieślikówna uzyskała najlepszy
wynik na tym dystansie — 27,1.
Bieg na 60 m wykazał, że kandy-,

liiWSZY rekord w XXVI mistrzostwach
lekkoatletycznych padl już w czasie ich
otwarcia. Ustanowili go przemawiający I
witający zawodników przedstawciel« GKKF,
PZLA I KOŹLA płk Malczewski, dyr. Aska
nas i inż. Pawłowski. Przemawiali bardzo
krótko, a mimo to, powiedzieli wiele. Oto,
że obó? imperialistów prowadzi zbrodni
czą wojną, a sportowcy polscy, pracując
dla pokoju, biją nie tylko rekordy w spot
cie, lecz i w pracy i w tan sposób p;zyczyniają się do budowy socjalizmu w Pol
sce.
IERWSZY falstart w mistrzostwach zro
biły megafony. Wystartowały, odmawia
Jąc natychmiast posłuszeństwa już w cza
sio przemówienia dyr. Askanasa, a dopie
ro po wspaniałym biegu Kiszki, ponownie
rozpoczęły pracę. Wspaniałe rezultaty za
wodników talę zdopingowały megafony, te
pracowały bez zarzutu do końca.
IERWSZĄ konkurencją zawodów był
przedbieg na 400 m p pl. Z 6 zgło
szonych stanęło na starcie zaledwie dwu;
Gratka I Szmlgiel (Gw. Kr ), mając zapew,
nione miejsce w międzybiegach, pobiegli
spacerkiem i uzyskali wiele powyżej mi
nuty. taden z nich nie wszedł do finału.
Gralka, reprezentant Polski w dwu ostat
nich mecjach, był, jak się okazało, zbyt
pewny siebie. Myślał, co najmniej o dru
gim miejscu, a tymczasem przegrał z biegaczami, których nikt nie posądzał o Przy
zwoite rezuitaty (60 sek.).
— ....................................................
IERWSZY tytuł mistrzowski zdobył
... I Stal- kiewicz, zwyciężając na 800 m. Na
N po
dium zwycięzców stanie on dopiero jutro,
gdyż... biegł tak szybko, te organizatorzy
nie zdążyli przygotować na czas plakietki,
ani dla niego, ani dia jogo najgroźniej
szych rywali. Nagroda wręczona zostanie
Statkiewiczowi dopiero w poniedziałek.
IERWSZYMI, którzy stanęli na podium
zwycięzców, byli mistrz w biegu na
5 km Kwapień oraz Więcek i Mańkowski.
Nagrody wręczy! im nestor polskiej lekko
atletyki, prof. Zajdzikowski.

?
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IERWSZY start Cejzikowej w mistrzo
stwach lekkoatletycznych miał miejsce

P

Koszykówka
Z Z S R R 21:52

z Chinami 28:31

doskonała postawa zawodników radzieckich
ZE ВТК. 1

lungrowa 43,25
w dysku

Et. Kabata

CSR — Polska 3:1 (14:16, 15:3, 15:10
15:7). Drużyna CSR zagrała w naj
lepszym składzie z Szwarckopfem,
Ruziczką i Votavą na czele. Spotka
nie należało do jednego z najładniej
szych. Najlepsi w drużynę naszej by
li Gródecki i Wit. Maliszewski. Sę
dziował Grula (Rum.).
Rumunia — Chiny 3:0 (15:9, 17:15,
15:12). Sędziował Twardo (Polska) i
Schwarc (CSR). Rumuni nie grali
tutaj w pełnym swoiim składzie.

Rząd francuski

nie dał wiz
polskim sportowcom
ZWIĄZKU z nicudzieleniem
wiz wjazdowych do Francji
przez władze francuskie ekipie
towej Polskich Związlców Zawodo
wych — Centralna Rada Związków
.Zawodowych wydała następujący
komunikat:
„W ramach umowy, zawartej
między władzami sportu robotni
czego Francji — F8GT a Central
ną Radą Związków Zawodowych,
otrzymaliśmy w czerwcu br. z se
kretariatu FSGT w Paryżu zapro
szenie dla drużyny piłkarskiej Pol
kich Związków Zawodowych na
występy w Nicei 1 Cannes, w cza
sie 11—15 sierpnia br.
W połowie lipca Wydział Kultu
ry Fizycznej CRZZ złożył w Kon
sulacie Fraiieusklm w Warszawie
wszystkie dokumenty, potrzebne
dla nzyskascla wiz dla członków
ekspedycji. Mimo stałych moni
tów, Konsulat Fr?,ncuski do dnia
wyjazdu, tj. 11 sierpnia, wic nie
udzielił, wskutek czego wyjazd
piłkarzy CRZZ nie mógł dojść do
skutku".

W
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10 pierwszych
w Krakowie

2 miejsce Kiszki
w „iaheli 15“
równa się 1000 pkt
JU2 PIERWSZY dzień lekkoatle

Czy rekordzista Kiszka
KRAKÓW, 13.8 (Tel. wł).

Nr.

Czechosłowacja — Chiny 3:0 (15:9.
15:1, 15:9).

SIATKÓWKA KOBIET
ZSRR — Rumunia 3:0 (15:11, 15:3,
15:5). Sędziował Wirszylło (Polska) i
Kettner (CSR). Drużyna wystąpiła
bez Czudlny.
Spotkania gimnastyczne w konku
rencji kobiet: ZSRR — 158 pkt., Wę
gry — 152,15 pkt., Rumunia — 150
pkt. i CSR — 148.5 pkt. Wyniki indy
widualne: zawodniczki ZSRR 1) Poduzdowa, 2 i 3) Horochcwskaja i Maj
czewa. W konkurencji męskiej zwy
ciężyli również gimnastycy ZSRR
przed CSR.

I przęd 25 laty. Pp tak długim okrasi« cza
su znalazła się jeąics« Cejjikowa między
zawodniczkami, która zakwalifikowały się
do finału.
IERWSZE ąkrąfenię w biegu na 5 km
przebył niedoświadczony zawodnik czę
stochowskięgo Włókniarza Pionka w takim
tempia, jąk gdyby chcial pobić rekord
?atępka. Cóż driwnego, Ź® mijali go późnięj tak rutynpwąni zawodnicy, Jak Kwa
pień, Więcąk, MąńkoMfąki i inni.
IERWSZYM ąko,kl«m dNgbtci 7 m zakwa
lifikowal się Kiszka do finału w sko
ku w dal.
IERWSZYM zawodnikiem, którego spot
kał specjalny wysłannik „Przeglądu
Sportowego", przybywając wraz z kores
pondentem. na odprawę kierowników do
KOŹLA, był Kiszka. W Jego towarzystwie
była Bregulanka. Gratulowano im sukcesów
w Niemczech I życzono lepszych rezulta
tów. Kiszka z miejsca spełnił życzenia —
czekamy na Bregulankę tjn, 1J.3B w Kuli.
PIERWSZĄ i zarazem jądyną pomyłką do
brego spikera, mgr. Dudka było przy
znanie rekordy lubelskiego,.. Jackiewiczo
wi za wynik 1:57,8, podczas gdy rekord
okrągu lubelskiego jest o całe 5 sek. lep
szy I należy do Gąsowskiego. Spiker spro
stowal natychmiast swoją „warunkową" zre
sztą, jak to zaznaczył, pomyłkę.
(tth.)
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10 naftowych Psiaków
M« 860 ш
■■ X

1.
».
3.
4.
L
47.
8.
9.
11.

Kucharski
Gąssowski
Statkiewicz
Staniszewski
Korban
Kostzzewskl
Kaszowski
Werbliński
Mlttelstaedt
Wineckl

1:11,6
1:52,6
1:55,5
łćM.O
1:M.f

1:55,7
1:56,3
1:56,4

1951
1911
mg
i»»
1950
19M
1955
1950
1950
1950

Wyniki I dniu
mistrzostw
w Krakowie
KONKURENCJE MĘSKIE
pncdbięgl: I Stawczyk 10,7, Wol
IM m prxedbie,gi;
ski 11,1, Czajkowski 11,1; II - Kiszka io,8,
Antonowicz 11,2, Nowak 11,3; III — Buhl
10,9, Kozłowski 11,0, Bąk 11,5; IV — Sucheń
ski 10,9, Wojtowicz 11,1, Adamski 11,2.
180 m młędzytslegl: 1 — Stawczyk 10.9.
Buhl 10,9, Wolski 11,2, Głąb 11,4, Nowak
11,5; II — Kiszka 10,5; Sucheński 10,6, An
tonowicz 10,8.
4« m pł. przadblegl: I - Gratka 67,5,
Szmigięl 67,4; II — Ruzio 58,6, Małackl 61,7,
Korpal 62,8; III — Kundzik 59,5, Mauthe
59,8; SHenickl 60,2; III — Pawłowski 61,6;
Kasprzycki- 67,4; Dylong-67,7;.;.|X .— ,VW»W'
czyk 61,3; Kopyto 67,3.
430 m pl. międayblegl — I — Wdów
czyk 59,3, Mauthe 59,6: II — Puzlo 59,2,
Małecki 60,2; III — Kundzik 58,5, Kasprzycki
58,8.

Ma m finał: 1- Statkiewicz 1:55,5; >. Kor
bąn 1:54,4; 3. Werbliński 1:65,5; 4. Kuśmi№k 1:56.3; 5, Jaśkiewicz 1:57.5.
5 km linał: 1. Kwapień 15:46,1; 1. Więcek
15:19,1; 5. Mańkowski 15:49,5; 4. farjaslewicz 15:56; 5. Krzyozkowlak 16:09; 6. Miel
czarek 16:11.
Skok wzvzyi (wysokość eliminacyjna 175
cm) przeszli ją: Kownacki, Potocki, Dręglewicz, Siemiątkowski, KaJbania, Paproc
ki, Zwoliński, Brzozowski, Lewandowski.
Skok w dal elim. Kiszka 700, Kuźmięki
663, Gawłowski 661, Kowal 659, Sak 658,
Dziewoński 651.
Krzyżanowski
Dysk elim.: Praski 41,57,
40,62, tomowski 40,50, Dunecki 38,70, Ma
Mecz gimnastyczny ZSRR — CSR kulec 37,58; Myila 37,04.
Kula elim. tomowski 14,45, Krzyżanowski
drużynie radziecprzyniósł zwycięstwo
13,65; Prywer 13,58, Zieleniewski 15,10, Hakiej 237,35:229 pkt.
brat 12,83, Makulec 12,78.

W poniedziałek odbędą się spotkania w koszykówce męskiej: Pol
ska—Rumunia (o 5 i 6 m.), Chiny—
spor
Węgry (o 4 1 3 m.) ora® finałowe
spotkanie (o 1 i 2 m.) ZSRR —
CSR.
Spotkania w koszykówce kobie
cej nie odbyły się, ponieważ zgłosi
la się tylko CSR. W meczu towa
rzyskim drużyn Praga — Brno,
wygrała Praga 40:38 (17:13).
Straszak

Australia - Szwecja 2:1
o puchar Davisa

KOWKURENCTE KOMICE
60 m przecłbiegi: I — Kuźmicka 8,1, Go
lanka 8,3, Kolasińska 8,3, II — Milewska
8,1, Kowalska 8,3, Romańska 8,4; III —
Gorzkowska 8.2, Blalkówna 8,5, Zakrzew
ska 8,5; IV — Orsztynowicz 8,1, Henig 8,3,
Legutko 8,3.
69 m międzyblegi: I — Kuźmicka 7,9, Go
lanka 8,2, Orsztynowicz 8,3; II — Milew
ska 8,2, Gorzkowska 8,2, Kowalska 8,2.
288 m przedbiegi; I — Milewska 27,7, Or
sziynowicz 27,9, Kufel 23.9, Jakubiec 29,8;
II — Cietlikówna 27,1, Szwejkowska 27,8,
III — Hecko 27,6; Olejnik 27,3, Slomczewska 27,7, Radziejowska 28,1.
wzwyż wysokość
eliminacyjną 140 cm
przeszły: Borowiec, Herdówna. Janiszewska,
Leśnierówna, Białkowska, Ronczewska, Peskówna.
w «tal elim. Gembolisówna 526, Moderów
na 524, Gburkówna 503, Kowalska 501, Was
serab 492, Legutko 485, SNaboszewska 481.
kula elim; Bregulanka 12,11, Konikówna
11,18, Plecówna 10,73, Kłos 10,57, Klimowska
10,33, Szałapak 10,25. Drzewiecka 10,11, Ko
zlowska 10,00.
Rzut dyskiem elim. Konikówna 57,94, Do
brzańska 34,99, Stachowicz 33,45, Bregulan
ka 32,48, Glaiewska 32,31. Piotrowska 31,56,
Zaremba 31,17, Peskówna 51,00, Romąńska 30,39,
Cejzlkowa 30,27,
Drzewiecka
30,21.

NOWY JORK. — W pierwszym
dniu międzystrefowego spotkania -‘e
nisowego o Puchar Davisa, między
Australią i Szwecją. Bergełin (Szw)
pokonał mistrza Australii, Sedgmana 2:6, 6:2, 7:5, 1:6, 6:3, zaś Johan
son (Szw.) uległ Bromwśchowi 2:6,
3:6, 0:6, 2:1.
Po drugim dniu prowadzi Austra
sztafety
lia 2:1. Para australijska Brom
sztafeta męska łX1M *1'™. Ogniwo Kra
wich, Sedgman pokonała parę szwedz kćw 43,9, Unia Krywald 44,3, Włókniarz
ką Bergeiin, Davidson 6:1, 7:5, 7:5. łódź 44,3, AZS Poznań 44„4 AZS Wrocław

Pływacy przybyli do Pragi

44.7, Ogniwo Warszawa 44,8.
sztafeta kobieca
•»!«.: Budowla
ni Chorzów 52,1, Budowlani Gdańsk 5J,1,
LZS Żurawica 53,2, Kolejarz Kraków 55,6,
Gwardia Kraków 54,1, Spójnia Gdańsk 54,5.

PRAGA, 13.8 (Tel. wł.). Reprezenta we tok, że Mrozówna w klasycznym I

cja pływacka przybyła do Pragi w nie-

Kowolska w stylu dowolnym zastąpią
dcielę rano. Gospodarze przyjęli ich nad ewentualnie koleżanki.
wyraz gościnnie.
Cała ekspedycja za
Spotkanie najprawdopodobniej nie od

WIOŚLARZE CSR
W MOSKWIE

MOSKWA. — Przebywający obecnie w
ZSRR najlepsi wioślarze CSR, kórzy tre
nują wspólnie z zawodnikami radzieckimi,
rozpoczęli na rzece Moskwie towarzyski«
spotkanie wioślarskie ZSRR — CSR.
W pierwszym dniu w wyścigu jedynek
(dyst. 2.000 m) pierwsze miejsce »zajął
mistrz ZSP.R Denżanow w 7:45 przed Szaremellewem CDKA — 7:49 i Czechoslowakiom Vrbą — 8:00.
Czwórki bez sternika
wygrała
osada
ich w zbliżającym się meczu stoi pod
Węgierki stertuję w romach imprez
Skrzydła Sowietów w 7:01, o pół długo
Kongresu
cłysk — Jungrova — 45,W (rekord CSR — znakiem zapytania. Dobrze się stało, że zorganizowanych Z okazji
ści przód drugą osadą taao klubu oraz
.wśród dziewcząt znajdują się rezerwo- studentów.
poprzedni Jungrovej — 42,44).
załogą czechosłowacką.
mieszkała w hotelu Axa,

podzie będzie się w Prodze, lecz w jednym z
miach którego znajduje się pływalnia. miast na gronicy z NRD.
Po południu pływacy zwiedzili zamek na
Polacy spotkali dcbrych, starych zna
Hradczynis. Samopoczucie wśród zawod
jomych z Węgkr, mianowicie Evę Szeników dobre.
kely i Ilonę Novak, ta ostatnia uzyskała
Jedynie tylko Dzikówna i Proniewiw czasie zawodów 3:01,2 na 200 m klas.
czówna są trochę niedysponowane i start
w

Itr.

PRZEGLĄD SPORTOWA.
i—■

--------------------- --

SPORTOWCY WOJSKOWI ZDALI EGZAMIN
Lotnicy

MARYNARKA WOJENNA

w gimnastyce

zwycięża w wodzie i na Igdzie
Starościński 7 ■ w dal - Kardaś 10.9 na 100 m - Skrzypek 51.0 m 400 n
Wyniki; 1) Szwargot (Bdg) —
’ Mistrzostwa lekkoatletyczne Woj
ska Polskiego przyniosły kilka do 16:08,4 (rekord WP). 2) Czerniak
(Wr) — 16:19,6. 3) Bogucki (Bdg)
brych wyników.
Starościński w skoku w dal wyni —16:19,8. 4) Tokarski (Wr)—16:31,2.
kiem. 700 zakwalifikował się na trze 5) Kwiatkowski (W-wa) — 16:44,0.
cie miejsce w tegorocznej tabeli naj 6) Witkowski (W-wa) — 16:55,0.
Słabiej wypadł rzut oszczepem,
lepszych dziesięciu skoczków w Pol
sce. Uzyskał on ten wynik w trze gdzie zwycięzca Nowak, mimo że
ciej kolejce, mając poprzednie Sko nie osiągnął zbyt dobrego wyki 650, 678, po czwartym skoku 676 ntku, wygrał zupełnie pewnie, pro
wadząc od pierwszego rzutu.
zrezygnował z dalszych.
Wyniki; 1) Nowak (W-wa) —
Wyniki: 1) Starościński (Inst. C)—
48,89 (rekord WP).
2) Bogdan
700 (rekord WP). 2) Biczak (War
(Lotn.)—43,26. 3) Włodarczyk (Mar
szawa) — 645. 3) Toman (Mar. W)—
W) __ 42,51. 4) Twardowski (Mar.
630. 4) Milecki (Bdg)—627. 5) Twar
W.) __ 42,50. 5) Banasik (Lotn.) ■—
dowski (Mar. W) — 624. 6) Krysze41,00. 6) Kępka (Wr) — 40,85.
wski (Lotn.) — 619.
W ostatnim dniu rozegrano trzy
Dobrymi wynikami mogą pochwalić konkurencje. W finale 100 m por.
się czterystumetrowcy. Mistrz woj Kardaś ustanowił rekord wojska. Wy
ska i rekordzista Skrzypek osiągnął nik 10,9 kwalifikuje zwycięzcę do
61.8, a jego największy rywal i czołowych sprinterów Polski. Więk
(pjrzed biegiem) faworyt tej konku- szą jeszcze rewelacją, niż wynik Kar
<T«ncji — Kubera — 52,2. Oba te wy dasia, były czasy jego konkurentów,
niki zostały osiągnięte w drugim trzeba stwierdzić jednak, że w cza
przedbiegu, ponieważ zawodnicy na sie biegu wiał w plecy zawodników
400 m tak jak przedtem na 1.500 m wiatr. Nie był on zbyt mocny, wpły
byli podzieleni według czasów uzy nął na polepszenie czasów najwyżej
skanych w zawodach okręgowych.
o 0,1 sek.
Przedbiet/ I; 1) Walczak (Lot) —
Wyniki: 1) Kardaś (W-wa) — 10,9.
53.8. 2) Mirowski (Lot) — 54,6. 3) 2) Przysiażnik (W-wa) — 11,0. 3)
Stelmach (Bdg) — 55,0.
Pyż (Mar. W.) — 11,1. 4) Suszek
Przedbieg II: 1) Skrzypek (W-wp) (Kr.) — 11,1. 5) Gromadka (Wr.) —
— 51,8. 2) Kubera (Mar W) —52,2. 11,7. 6) Banasik (Lotn.) — 11,8.
3) Pyż (Mar W) — 53,0. 4) Walczak
W kuli już w pierwszej kolejce wy
(Wr) — 53,4. 5) Przysiażnik (W-wa) sunął się na czoło Pogorzelski—13,05
— 54,0. 6) Tokarczyk (Bdg) — 54,6. i do końca konkurencji nie był przez
Ostateczna kolejność zawodników nikogo
i«
zagrożony. Za jego „plecami'
„plecami"
i
Została ustalona na podstawie cza toczyła się w odległości ok. 1 m za
za-
sów uzyskanych w przedbiegach.
cięta
walka o dalsze miejsca. HarHar
i
Emocjonujący był bieg 5.000 m, mata
dopiero w finale zapewnił soso
i
w którym zwycięzca biegu na 1.500 bie wicemistrzostwo wysuwając się o
m — kpr. Szwargot potwierdził swój 7 cm przed Nowaka. Na ogól
ogół u wszyduży talent. Bieg prowadził Czerniak
z Wrocławia. Na 7 okrążeniu staw
ka jest rozciągnięta i Szwargot, bie
gnący do tej pory jako szósty, musi
Włożyć dużo..wysiłku, żeby dojść pro
wadzącego, a kiedy go dogonił, obaj
oderwali się od pozostałych. Ną trzy
okrążenia przed metą Szwargot żwir
ksza tempo, mija Czerniaka, ten je
dnak nie daje za wygraną i z kolei
mija Szwargota, który jednak za
chwilę w morderczym tempie wy
chodzi na czoło i coraz bardziej po
większa dystans, wygrywając bieg
zdecydowanie. Za jego plecami zacię
tą walkę o drugie miejsce stoczyli
Czerniak i Bogucki.

3) Nowak (W-wa) — 12,29. 4) Gra
bowski (Mar. W.) — 12,00. 5) Kardaś (W-wa) — 11,80. 6) Podraża
(Bdg) — 11,78.
W sztafecie olimpijskiej doszło do
rewanżowego spotkania między Ku
berą i Szwargotem. Kuhera wygrał
pewnie,. zapewniając swej sztafecie
taką przewagę, która powiększona
jeszcze przez Pyża, dała jej wyraźne
zwycięstwo. Szwargot przecenił swe
siły, a jak mówili jego koledzy, czuł
w nogach piątkowe 5.000 m. Na dru
gim okrążeniu na 150 m przed koń
Kpf. łochowski (M.r, Woj.) zwy
cem swego dystansu (800 m) dał się
cięzca w rzuci, dyskiem — 40,57
wyprzedzić Kuberze i Czerniakowi,
Foto WAF
jednak ta trójka tak oderwała się od
pozostałych, że czwarta na mecie
sztafeta Warszawy, mimo posiadania
na dalszych zmianach takich moc
nych biegaczy, jak Skrzypek, Przy
siażnik i Kardaś — nie mogła ich
dc/lć.
Wyniki: 1) Marynarka Woj. —
ISTRZOSTWA Wojska Polskiego w ko
3:30,0. 2) Wrocław — 3:32,2. 3) Bydszykówce cieszyły się dużym zainte
resowaniem. Przez trzy dni zaciętych
goszcz — 3:34,0. 4) Warszawa —
3:34,8. 5) Lotnictwo -- 3:35,8. 6) Kra jów, na trybunach zbierała się pokaźna
Ilość widzów, energicznie dopingując gra
ków — 3:36,2.
jących. Zgodnie z ogólnymi przypuszczenia

Horcic 100 m
Fikefz w dal

M

Ostateczna punktacja (wg tabeli fiów

skiej) mistrzostw WP

lekkoatletyce:

1) Marynarka Woj.

pkt.
— 19.341

2) Warszawa

— 18.756

3) Wrocław

— 18.025

4) Bydgoszcz

— 17.835

5) Lotnictwo

— 17.213
— 15.317

6) Kraków

Należy podkreślić, że we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych pobito rekordy Wojska. Swiadczy to wyraźnie o podniesieniu po
ziomu tej gałęzi sportu wśród żołSam.
nierzy,

Grad rekordów ptywackich
na mistrzostwach wojska
przebieg miały konkurencje
IERWSZY dzień mistrzostw pływa ciekawszy
ckich WP' był dobrą zapowiedzią, sztafetowe. Zawody pływackie wykaza

P

Przekonały onastym następne starty ły, że i w tej dziedzinie sportu uczynio
zawodników, w czasie których bito re no w wojsku wielki krok naprzód, (stp.)
Wyniki
kordy WP, jak na zawołanie.
WYNIKI TRZECH DNI:
Cichońskiego,

I
Piotrowskiego
oraz zwy-

cięzców pozostałych konkurencji, ło no
we rekordy.
Niemałą sensacją wśród braci pływa

Mistrzostwo Czechosłowacji w 10-boju
zdobył Prihoda — Sokół Praga, uzyskując
6.223
pkt.
przed
Kublcklem z ATK —
6.058 pkt. i Snajdrem — 5.999 pk...
Bieg na 3.000 m z przeszkodami o mi
strzostwo Czechosłowacji zgromadził 8 za
wodnków. Zwyciężył w nim Roudny —
Svit Gottwaldowo w 9:29,6.
Podczas zawodów
lekkoatletycznych
sprinter czechosłowacki Horcic przebiegi
100 m w 10,7, w skoku w dal zai Fikcji
uzyskał wynik 719.

śląskiego i to w jego specjal

ności 200 m klas. Pokonali go oprócz
Cichońskiego, Woźniak i Halicki.
Wojciechowski z Wrocławie wynl-

Wojsko jest prawdziwym rezerwuarem

pierwsze miejsce

talentów, dlatego też dobrze by się sta

zajął

W skoku o tyczce

Foto WAF

ło, gdyby utalentowani zawodnicy zna

leźli się pod opieką trenerów. Przecież,
gdyby Cichoński czy też Piotrowski znaj

stkich miotaczy zawodziła szybkość
wyrzutu i przez to wyniki były słab
sze niż należało sądzić z siły miota
czy.
Wyniki; 1) Pogorzelski (Lotn.)—
13,05. 2) Harmata (Mar. W.) —12,33.

N. Makarcew

Koło sportowe
przy zakładzie pracy
PRZEDMOWA
SIĄŻKA Makarcewa „Koło sportowe przy zakładzie pracy“ — to
wynik 30-letnich najlepszych doświadczeń rozwoju masowego
sportu w Związku Radzieckim. Dla czytelnika polskiego książka ta
ma specjalną wartość i znaczenie. Daje ona bogaty 1 szczegółowy obraz
życia podstawowego ogniwa radzieckiego ruchu sportowego, zaznaja
mia z tokiem codziennej działalności jego władz organizacyjnych, sekcji
|i drużyn, ukazuje z bliska twórczy wysiłek radzieckich sportowców.
Makarcew pokazuje ludzi pracy, przodowników i przodownice ruchu
stachanowskiego, dla których sport Jest nie tylko radosną rozrywką
i odpoczynkiem, ale przede wszystkim ważną dziedziną wychowania
nowego człowieka 1 ważnym czynnikiem przygotowania narodu ra
dzieckiego do najbardziej zaszczytnych zadań epoki socjalizmu — wy
dajnej pracy produkcyjnej i obrony pokoju.
Książka Makarcewa jest jak gdyby specjalnie napisanym podręcz
nikiem dla działaczy, organizato rów i aktywistów na obecnym etapie
i rozwoju naszego ruchu sportowego.

K

Polski ruch sportowy dzięki trosce i opiece państwa ludowego i czo
łowej siły naszego narodu — Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni
czej uwolnił się od niesławnych tradycji sportu kapitalistycznego i za
wzorem Związku Radzieckiego przyjął nowe postępowe formy orga
nizacyjne w postaci masowych organizacji ludzi pracy miast i wsi —
Związkowych Zrzeszeń Sportowych i Ludowych Zespołów Sportowych.
> Mamy już pewne osiągnięcia w rozwoju tych organizacji, ale mamy
'jeszcze wiele braków i niedociągnięć. Ogromne zadania stawia przed
1 nami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu wrześniowa Uchwała Biu
|

ra Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej i 6-letni plan budowy podstaw socjalizmu. Aby realizować
te zadania musimy wychować szerokie rzesze organizatorów i kierow
ników podstawowego ogniwa naszego ruchu sportowego na wsi 1 przy
'zakładach pracy w mieście.

mi, decydujące spotkanie o tytuł mistrza
rozegrały reprezentacje Warszawy I Kra
kowa, w których występowało najwięcej za
awansowanych koszykarzy z klubów ligo
wych lub A-klasowych. Spotkanie to za
kończyło się ciężko wywalczonym, ale za
slużonym zwycięstwem Warszawy — dru
żyny bardziej wyrównanej I posiadającej
lepsze rezerwy.
Reprezentacja Warszawy nie poniosła ani
jednej porażki. Kraków przegrał tylko z
Warszawę, plasując się na drugim miejscu.
Drużyny, które zajęły dalsze miejsca, wy
kazały brak wyszkolenia technicznego I
taktycznego, ale rzadko spotykana ambi
cja pozwalała im na nawiązywanie walki
z czołówką.
Dobry zespół zaprezentowali Lotnicy,
którym kondycji wystarczało jednak tylko
na połowę spotkania. W spotkaniu lotni-

dowali się w Warszawie,

gdzie Wieliń-

ski jest zawsze „pod ręką" wyniki ich
byłyby jeszcze lepsze.

Trzy dni walk
dostarczyły

na,

licznie

pływalni WKKF

zgromadzonej pu

bliczności wiele emocji. Jak zwykle naj-

Niewątpliwie praca nasza nie od razu da tak wspaniałe wyniki, ja
kie osiągnęły opisane przez Makarcewa organizacje bratniego sportu
radzieckiego. Ale zadaniem naszym jest jak najpełniej wykorzystać
bogate doświadczenia naszych radzieckich przyjaciół i w oparciu o
wspaniałe osiągnięcia Polski Ludowej — zbudować rzeczywiście maso
wy ruch sportowy, który posłuży wszechstronnemu rozwojowi mło
dzieży i mas pracujących naszego narodu.

HENRYK SZEMBERG
sekretarz GKKF

Poniżej zamieszczamy kilka fragmentów z tej cennej książki:

! Ą T YCHOWANTE fizyczne odgrywa W Związku Radzieckim ogromVV ną rolę. Radziecki ruch sportowy rozwijał się 1 wzrastał z młodą
republiką radziecką i osiągnął niebywały rozmach i rozkwit. Stał się
jednym z zasadniczych środków komunistycznego wychowania mło
dzieży 1 wzmocnienia zdrowia szerokich mas pracujących.
Wodzowie partii bolszewickiej i państwa radzieckiego Lenta i Stalin
nadawali zawsze nadzwyczaj wielkie znaczenie kulturze fizycznej.
„W naszym roboczym kraju — mówił Lenta — potrzebne są milio
nowe armie silnych fizycznie ludzi, ludzi silnej woli, męstwa, energii
1 wytrwałości. Do nich należy przyszłość, ich ręce zdobędą prawo bu
dowania nowych podstaw społeczności ludzkiej“.
W marcu 1918 roku VII Zjązd Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bol
szewików) powziął, na podstawie referatu Lenina o wojnie i pokoju,
wniosek o konieczności powszechnego przysposobienia wojskowego ro
botników i chłopów w celu obrony młodej republiki przed wewnętrz
nymi i zewnętrznymi wrogami. Utworzone organizacje „Wsiewobucza"
— powszechnego przysposobienia wojskowego kładły w pracy swej
niemały nacisk na zaprawę sportową w wieku przedpoborowym,
stwarzając w ten sposób podwaliny potężnego radzieckiego ruchu s^or
towego.
' Już po roku tetatanSa PowoMohae Przysposobieni» Wojskowe zor-

Na czoło zawodników drugiej kia
sy już po pierwszych ćwiczeniach
wysunęli się Białecki i Tracz z Lot
nictwa oraz Głowacki z Instytucji
Centralnych. W końcowej punktacji
ci trzej zawodnicy podzielili się pder
wszymi miejscami. W punktacji dru
żynowej zwyciężyli: Lotnicy przed
Wrocławiem i Warszawą. Te trzy
drużyny wybijały się wyraźnie po
ziomem nad inne.
I kl.: 1) Kulpiński (Wr.) 45,15.
II kl.:

ków z Krakowem, w którym padła rekordo
wa ilość punktów dla Krakowa (85:38), wy
nik
bo do przerwy brzmlał 30:29- W przegra
nych meczach z Wrocławiem i Marynarką
do przerwy prowadzili
Lotnicy
(16:15 I
16:11).
Wyniki:
Warszawa — Kraków 42: 37
(28:13),
Warszawa
—
Wroclaw
42:25
(17:7),
Warszawa
— Bydgoszcz
39:16
(20:11), Warszawa — Marynarka 47:24
(23:10), Warszawa — lotnicy 65:25 (29:13),
Kraków — Wrocław 33:28 (14:12), Kraków—
Bygozzcz 26:22 (11:8), Kraków — Marynarka
58:39 (30:17), Kraków — Lotnicy 83:38
(30:29), Wrocław — Bydgoszcz 27:13 (14:6),
Wrocław — Marynarka 34:21 (21:9), Wro
cław — Lotnicy 37:27 (15:16), Marynarka —
Bydgoszcz 53:57 (21:27), Marynarka — Lotnicy 29:27 (11:16), Bydgoszcz — Lotnicy
26:21 (10:8).
KLASYFIKACJA: 1. Warszawa — I pkt, 2.
Kraków — 4 pkt., 3. Wrortaw — 3 pkt, 4.
Marynarka — 2 pkt., 8. Bydgoszcz
1
pkt., 6. lotnicy —0 pkt.

Towarzyskie spotkanie w siatkówce mię
dzy mistrzem WP Marynarką a drużyną
CWKS, zakończyło się zwycięstwem CWKS
3:2 (13:15, 5:15, 15:9, 15:6, 15:13).
UC

i-... . 15-letnia
mistrzyni sportu
Zwiqzku Radzieckiego

SZECHZWIĄZKOWY
Komitet
do
Spraw Kultury Fizycznej i Sportu
SS m z granatem w umundurowaniu: 1.
przy Radzie Ministrów ZSRR nadał
Łudzlńskl, Wr. — O:S2,8; 2. Bloszyk, Lot. —
15-letniej Irenie Turowa (Leningrad) ty
0:53,4; 3. Mrozowski, Wr. — 0:57,3; 4. FItuł „mistrzyni sportu1*.
gas, Bydg. — 0:58,2.
Młoda zawodniczka Leningradu legi
KO m dow.: 1. Cichoński, Mar. — 2:51,5;
tymuje się doskonałymi rezultatami,
2. Lubianiec, Lot. — 2:58,3; 3. Gratkowskl,
które uzyskała na zawodach lokkoatla
Mar. — 2:59,7; 4. Podgórski, W-wa — 3:00,4.
tycznych w czasie pobytu roprezentacj
200 m klas.: 1. Cichoński, Mar. — 3:09,3;
Węgier w ZSRR.
2. Woźniak, Wr. — 3:16,2'; 3. Halicki, Byd
Należę do nich wyniki, jakie uzyskała '
goszcz — 3:16,2; 4. Kiecka, Wr. — 3:16,7.
na 100 m — 12,1 I 200 m — 25,1. Oba
200 m grab.: 1. Piotrowski, Bydg. —
te wyniki są rekordami Juniorek ZSRR.
3:01,8; 2. Fijak, Mar. — 3:05,9; 3. Czarnec
ki, Mar. — 3:06.2; 4. Kiecka, Wr. — 3:09,2.
300 m na boku: 1. Kruszyński, Bydg. —
4:54,2; 2. Niewiadomski, Mar. — 4:54,8;
LENINGRAD. — W Leningradzie zakoń
3. Swierczyńskl, W-wa — 4:57,2; 4. Górzyń
czyły się zawody tenisowe o mistrzostwo
ski, Lot. — 5:01,8.
400 m dow.: 1. Fijak, Mar. — 6:26,0; 2. ZSRR, w których uczestniczyło ponad 150
Lubianiec, Lot. — 6:30,2; 3. Kruszyński, Byd najlepszych juniorów radzieckich. W grze
goszcz — 6:31,8; 4. Tylkowski, Wr. — 6:38,1. pojedyńczej chłopców zwyciężył tukirskl
IX'®’ m- zmiennym: 1. Marynarka — (Leningrad), bijać w finale Szulgę 6:2,
3:55,3; 2. Bydgoszcz — 4:08,0; 3. Wrocław— 8:6, 6:4.
Mistrzostwa w grze pojedyńczej junlo4:14,7; 4. Lotnictwo — 4:19,8; 5. Warsza
rek zdobyła Litwinka Slizite.
wa — 4:39,8; 6. Kraków — 4:44,4.

Książka Makarcewa pomoże nam w tej wielkiej pracy, stanie się
niezbędnym doradcą każdego działacza, instruktora, przodownika
1 aktywisty. Znajdą oni w niej praktyczne i szczegółowe wskazania, jak
pokonywać codzienne trudności 1 jak konkretnie wykonywać wielkie
zadania umasowien'a ruchu sportowego i podniesienia go na wysoki
poziom ideowy i wychowawczy.

kiem tym był Kulpiński z Wrocławia, którego ćwiczenia wzbudzały
aplauz widowni. Należy podkreślić
dobrą organizację imprezy 1 do
kładne informowanie publiczności o
tym, co dzieje się na boisku. Ćwiczę
nia przeprowadzane były jednocześ
nie na trzech przyrządach, dzięki cze
mu uniknięto monotonii.

W

1)

Białecki

2) Tracz (Lot.) 55,35,
(Inst. Centr.) 53,95.

w koszykówce

pływaka

kiem 320

Zawody gimnastyczne o mistrzo
stwo wojska zgromadziły zawodni
ków w trzech klasach. Poziomem
tegoroczne
mistrzostwa
znacznie
przewyższyły lata poprzednie. Zwy
cięzcy zademonstrowali zupełnie po
prawne ćwiczenia. Pierwsze zmaga
nia na przyrządach oglądaliśmy w
czwartek, kiedy walczyli zawodni
cy III klasy. Z 30 startujących 28
zdobyło minimum tej klasy, to jest
45 pkt. (75 proc, możliwych do uzy
skania).
A oto wyniki: 1) Cym (Lot) —
55,50; 2) Tass (Lot) — 54,95; 3) Ignatiew (Mar W) — 54,55.
W niedzielę startowali zawodnicy
klasy II i jeden klasy I. Zawodni-

Warszawo mistrzem WP

ckiej wywołała porażka Kiecki, znanego

10.7
719

wygrywają

(Lotn.)

3)

55,50,

Głowacki

PUNKTACJA DRUŻYNOWA
1) Lotnictwo
2) Wrocław

587,10

3) Worszawa
4) Bydgoszcz

287,75

684,62
557,92

Sportowcy nn rzecz
walczącej Korei
B. BRONKtAW KOSZTOWNIAK, nau
czyciel z Ostrowca kieleckiego —
zasłużony działacz sportowy — nagrodzo
ny przez WKKF w dniu twląfa Odrodze
nia premią w wysokości JO tys. zł., prza
słał na ręce praewodnłezęcego WKKF
I tys. zł., proszęc o przekazanie tej kwa
ty na fundusz pomocy dla walczęcej Ko
rei.

O

Jednoczoinle ob. Koiilownlak zobowłą
nt się wzmóc swój, wysiłki M polu
pracy nad roiwojem I umasowlenlam kul
tury fizycznej w Polać, Ludowej.

O FALI protestów przeciwko barba
rzyńskim metodom agresorów amery
kańskich, którzy w bestialski sposób bom
barduję bezbronną ludnoić cywilną Ko
rei, dołączyli się również sportowcy po
znańsklego Związkowca — Warta, prze
syłając braterskie, gorące pozdrowieni,
walczącej młodzieży koreańskiej oraz wy
raiając swe głębokie oburzenie przeciw
ko Interwencji Imperialistów amerykań
skich. Związkowcy postanowili przoznaczyń ze wszystkich dochodów netto, uzy
skanych z imprez sportowych w mie
siącu sierpniu br. — 10 proc, na fonduss
pomocy dla ludnoid Korei, wzywając
wszystkie kluby sportowe w Polic, do
podjęcia podobnej akcji.

D

INICJATYWY tOZPN odbyła się no
boisku IKS Włókniarz Impreza spor
towa, z której dochód przeznaczono na
pomoc dla ofiar nalotów amerykańskich
w Korei.

Z

W meczu piłkarskim zarząd tOZPN po
konał łódzkich sędziów 4:3 (2:2). W bio
gu na 3.000 m zwyciężył Kowaliki (Unla) w 9:29,6. przód Jailńiklm (Zwlęzk).
W biegu na 100 m dla prezesów okrę
gowych związków iportowych zwyciężył
red. Szumlewckl (tOZLA) — 14,7 przed Ty
mowiklm (ŁOZM) — II,».

Reprezentacyjna kadra szermierzy pol
skich: Kazimierczuk, Banaś I Dajwłoskl
dala wraz z Juniorami pokaz walk szer
mierczych na florety.

ganizowato pierwsze wojskowo-sportowe święto. Święto to było pro
totypem późniejszych wspaniałych rewii sportowych.
W mowie wygłoszonej na święcie sportowym, Lenin powiedział: „Dzi
siejsza uroczystość wskazuje, jakie sukcesy osiągnęliśmy i jakie nowe
siły rosną w łonie klasy robotniczej“.
I oto po 28 latach, 20 lipca 1947 roku, owa nowa siła wychowana
i wypiastowana z ojcowską troskliwością. przez bolszewicką partię,
złożyła Ojczyźnie raport o dokonanej pracy, o swoich osiągnięciach.
Setki tysięcy sportowców wyszło na ulice, place i stadiony, aby za
demonstrować swoją sprawność i wyszkolenie fizyczne. Najlepsi z nich
wzięli udział we Wszechzwiązkowej Defiladzie Sportowców na mo
skiewskim stadionie „Dynamo". Była to rewia siły i zręczności, święto
potężnej i radosnej młodości. Sportowcy szesnastu republik związko
wych uosabiali niezłomną przyjaźń narodów ZSRR. Wyrażali szczerą,
gorącą miłość Ojczyzny, miłość do wielkiego Stalina. tr.lumf pracy so
cjalistycznej i mądrej, leninowsko-staltaowskiej polityki narodowej.
Partia i rząd wysoko ocenili osiągnięcia radzieckich sportowców.
Rząd ZSRR wydał 22 lipca 1947 r. w Pałacu Kremlowskim przyjęcie
dla uczestników Wszechzwiązkowej Defilady Sportowej. W czasie przy
jęcia odbyło .się spotkanie najwybitniejszych sportowców z tow. Sta
linem, z kierownikami partii i rządu. W. Molotow, przemawiając
w czasie przyjęcia, oświadczył:
— Towarzysze i Towarzyszki Sportowcy! W imieniu Rządu i Cen
tralnego Komitetu naszej Partii składam wam gratulacje z okazji no
wych osiągnięć radzieckiego sportu, tak pięknie zademonstrowanych
w dniu święta sportowego w Moskwie i w całym Związku Radzieckim.
W tym sportowym świecie — świecie młodości i zdrowila, cały na
ród radziecki widzi, że nasza pracowita, dzielna i pełna radości życia
młodzież rośnie i krzepnie jako niezwyciężona siła kraju radzieckiego,
jako niezawodna ostoja nowej kultury świata i postępu ludzkości.
Stalinowska opieka i kierownictwo uskrzydla naszą młodzież, otwie
rając jej swobodną drogę do rozwoju i doskonalenia się duchowego
i fizycznego.

Wznoszę toast za naszą stalinowską młodzież, za naszą świetną
armię sportową, za dalsze sukcesy i rekordy naszych sportowców — za
wasze zdrowie towarzysze! — Następnie Molotow powiedział:
— Nasi sportowcy, nasza młodzież i jej osiągnięcia — okazały Się
jednym z najlepszych sprawdzianów rozwoju naszego kraju, jego mło
dości i zdrowia, jego wiary we własne siły i przyszłość.
d. c. n.
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K. gryZewski

Boks ma kadrę wyczynowa

Rewia młodych pięści w Szczecinie

Obóz w Warszawie 1-14 września

Kondycja - słaba, poziom - przeciętny, sędziowanie - dobre
Na horyzoncie kilka talentów

okręgów. Postanowiono, iż jako materiał dla komisji sportowej,
obóz dla kadry reprezentacyjnej (1 — która ma wyłonić kadrę reprezentacyj
14.9) odbędzie się w Warszawie. Na ną: papierowa — Drogosz, Czerwiński,
musza
— Murawski,
obóz mają się stawić: w muszej Kasper Jackowiak II,

stawicieli

(TELEFONEM OD SPECJALNEGO WYSŁANNIKA)

'SZCZECIN, 13.8. (Tel. wl.) — Nie
stety w ubiegłym roku nie byłem
na mistrzostwach juniorów we Wroc
ławiu, nie mam więc materiału po
równawczego. Muszę zasięgnąć opiniii u innych.
— Wydaje mi się — mówi prezes
Jędrzejewski, iż przeciętna wyszko
lenia juniorów była wtedy wyższa.
Z tą opinią zgadzają się i inni spe
Wjaliści od boksu i dodają, że ter
min wakacyjny na organizowanie
mistrzostw juniorów nie jest zbyt
szczęśliwy. Mistrzostwa bowiem od
bywają się w zbyt wczasowym na
stroju 1 nie wszyscy chłopcy są do
nich należycie przygotowani

Przeciętny poziom w pderwszym
dniu był dość słaby. Wzrastał on jed
nak w następnych dniach, a walki
półfinałowe i finałowe, z małymi wy
jętkami, stały na dobrym poziomic.
Dużym minusem mistrzostw była
nieobecność przedstawicieli trzech
okręgów: Olsztyna, Rzeszowa 1 Bia
łegostoku — a więc okręgów słab
szych, których właśnie cały wysiłek
powinien iść w kierunku szkolenia
młodych kadr pięściarskich. Wydaje
się również, że niektóre drużyny by
ły nieszczęśliwie zestawione. Tak np.
Warszawa ma niewątpliwie lepszych
juniorów, niż tych, których ogląda
liśmy w Szczecinie.

ZAWIODŁA KONDYCJA

ZWYCIĘŻYŁ POZNAN
Pierwsze
miejsce
drużynowo
zdobył Poznań — 19 pkt., co świad
czy dobitnie, że w tym okręgu pra
ca stanęła na wysokości zadania.
Drugie miejsce Śląsk — 17 pkt., 3)
Obserwacja
charakterystyczna
Wroclaw — 13 pkt., 4) Gdańsk —
dla mistrzostw szczecińskich wy
13 pkt., 5) Szczecin — 12 pkt., 6)
raża się w kilku słowach: junio
Warszawa,
Pomorze, Częstochowa
rzy raczej walczyli na dystans,
po 6 pkt., 7) Lublin — 4 pkt., 8)
unikali póldystansu, tak jakby nie
Łódź i Kraków — bez punktów.
umieli skracać odległości między
Gdańsk otrzymał nagrodę za naj
przeciwnikami. Walki w zwarciu,
lepsze przygotowanie drużyny. I
nie mówiąc już o prawidłowym
wyjściu ze zwarcia, należały do chyba słusznie. Okręg ten zaprezen

Tak chyba jest w istocie — wi
dzieliśmy w Szczecinie wielu bokse
rów zupełnie nieźle wyszkolonych
technicznie, którzy jednak zawodzili
kondycyjnie.

białych kruków.

Nowi mistrzowie
Drogosz loszek, (waga papierowa), uczeń
t Kidlc, tłoczył 20 walk, czlonsk ZMP,
trener Szczyglowskl. Gra równie! dobrze
w ping-ponga.
Murawski Roman (waga musza), Szczecin.
Pomocnik ilutarskl, ojciec palacz w Cen
trali Rybnej. 2 lata boksuje. 2 razy wy
grał z Liedtke. Mistrz Polski Związku Bu
dowlanych.
Samulewskl Wojciech,
(waga kogucia),
Uczeń szkoły poligraficznej w Sopocie. Oj
ciec pracuje w Zarządzie Miejskim. Sto
czył 120 walk. Trener Guza. Członek ZMP.

tował najbardziej wyrównany ze
spół, o największym temperamencie.
Gdańszczanie byli najlepszymi fajte
rami i chyba jedynymi, którzy usi
łowali rozwiązywać walki w półdystansie.
DROGOSZ REWELACJĄ

Mistrzostwa w Szczecinie nie wy
łoniły większych ilości talentów. Nie
wątpliwie jednak mieliśmy kilka
przyjemnych niespodzianek. Naj
większą indywidualnością jest kielczanin Drogosz w piórkowej. Tc-n
młodziutki chłopaczek jakby się uro
dził z rękawicami na rękach. Posia
Owczarczyk Jan (waga piórkowa), 61
da on wrodzę--; zdolności bokser
Walki. Uczeń ślu.sarskl, ojciec kolejarz, kle
skie, wspaniałe wyczucie dystansu,
równik pociągu. Uczył tlą boksu u Szydły, następnie u Szczepańskiego. Członek szybki refleks, inteligentne rozwią
ZMP.
zania taktyczne, dobre blokowanie.
lelss leszek (waga lekka). 32 walki. U
Drogosz myśli na ringu i nie popeł
czeń rzeźnlcki, trener Tchumińskl. Członek
ZMP. W swej karierze wygrał z wicem!- nia fałszywych kroków. Nadto w pa
pierowej dobrze wypad! Czerwiński
•trzem Polski Piotrowskim.
Kazlmierczak Bohdan (waga półśrednia). z Poznania.
Uczeń piekarski. Trener Majchrzyckl.
Obsada wagi muszej była na do
Słupski Józef (waga średnia). W tym ro
ku utyśkaf maturę, wstępuje na wydz. pra brym poziomie. Wysunął się na czoło
Wny Uniwersytetu Wrocławskiego. Ojciec In dobry Murawski ze Szczecina. Chło
spektor
szkolny w Lognicy.
Aktywista piec ten jest bardzo szybki. Podobał
ZMP. Stoczył 38 walk. Trener Klimeckl.
się fajter Boettcher z Gdańska, nie
Krauz Franciszek (waga półciężka) z Opo
18. Trener Michniewicz. Ma zamiar studio stety, będący w słabej kondycji. Po
wać w szkole WF we Wrocławiu. Członek dobał się również lcontr-bokser Wilk
ZMP, ojciec maszynista kolejowy.
z Lublina. W koguciej na wyróżnie
Biel Władysław (waga ciężka), trener
nie zasługuje Samulewski z GdańGalus. Uczeń gimnazjalny. Ojciec metalo
wiec. Stoczył 16 walk. Obecnie waży 82 1 ska — fajter, który nieco przypomi
kg.
na Antkiewicza; w piórkowej dobrą,
techniką wyróżnił się przede wszyst
kim Owczarczyk ze Śląska; w lek
kiej wybił się ponad poziom Lelss z
Bydgoszczy, dobrze postawiony tech
W papierowej — 6 uczestników,
nicznie i rozumiejący co to jest sztu
w muszej — J,
w koguciej — I,
ka pięściarska. Dobrze wypadli Hecht
w piórkowej — 11,
i Sawicki. W półśredniej podobał się
w lekkiej — 10,
Zelka z Gdańska. Bokser ten, o du
w półśredniej — 8,
żym temperamencie, przegrał w fi
w średniej — 7,
w póttlęiklej — 6,
nale na skutek 2 napomnień.

Ilu startowało?

w ciężkiej — 4.

w ten sposób, Iż po każdej wólce

chowała się karygodnie, zdrodzojąc zu

ogłoszono nazwisko sędziego punktowe
go I podawano do wiadomości publicz

pełny analfabetyzm w wychowaniu spor
towym. Grupa niekulturalnych I niezdy

ło si
*

ĆWIERĆFINAŁÓW

W średniej poziom był słaby. Naj
korzystniej wypad! Słupski dzięki
inteligentnie przeprowadzonym wal
kom. W półcię±’ciej bez konkurencji
okazał się Krauz z Opola. Jest to
fajter, który jednak wyraźnie prze
kłada atak i niechętnie kontruje. Obok Drogosza — Krauz jest niewąt
pliwie największą -rewelacją mi
strzostw.
— Startowałem w półciężkiej — opowiada nam Krauz — gdyż miałem
pół kila nadwagi, w przyszłości jed
nak będę walczył w średniej.

Papierowa — Drogosz, Częst. pokonał
Niedźwiedzkiego Pom.; Górski, Gd. wygrał
przdż t. k .o w II rundzie z Miodzińskim,
Lubi.;
musza — Zadecki, Pozn. pokonał Nieguta, Częst., a Wilk, Lubi, ffoycięźyl Sko
wrórta, Śląsk;
piórkowa — Paździoch, Szcz. wypunkto
wał Mądralę, Lubi., Orłowski, Pom. wy
grał z Trąbką, Pozn., Rosiak, W-wa wypunk
towal Hajackiego, Krak., Owczarczyk, Śląsk
pokonał Jasimowicza, Częst.;
lekka — Leli, Pom. wygrał z Piećzakiem
Łódź, a Bańkowski, Gd. z Blachem, W-wa;
średnia — Słupski, Wr. pokonał Szczepań
skiego. Łódź; Posmcwski, Szcz. wypunkto
W ciężkiej startowało tylko 4 zawod
wał Łętowskiego, Pom.; Mrówka, Poznań
ników jeszcze bardzo surowych. Wszy
wygrał z Kopickim, Gd.;
półciężka — Kaszak, Lubi, wygrał z Bu scy czterej reprezentują obiecujący ma
diłą, Wr.; Kraus, SI. zmusił do poddania się
teriał.
W ll rundzie Ambroźaka, Łódź.
Przed i po wszystkich walkach prze
WYNIKI PÓŁFINAŁÓW
prowadzano doświadczalne badania le

Papierowa — Czerwiński, Pozn. wygrał
z Mędrzakiem, Śląsk, a Drogosz, Częst. z
Górskim, Gd.;
musza — Zadecki, Pozn. wygrał z Wil
kiem. Lubi., a Murawski, Szcz wypunkto
wał Boetchera, Gd.;
kogucia — Napieralski, Wr. wypunkto
wał Graczyka, Szcz., a Samulewski, Gd.
— Gąsowskiego, Śląsk;
piórkowa — Paździoch, Szcz. wypunkto
wał Pawłowskiego, Pom., a Owczarczyk,
Śl. — Rosiaka, W-wa;
lekka — Leisś, Pom. pokonał Bańkowskie
go, Gd., a Hecht, Śl. zwyciężył Bargiela,
Szcz.;
półśrednia — Lelka,Gd.
wygrał z Kra
snożonem, Lubi., a K-źmierczak, Pozn. po
konał Wojciechowskiego, Śl.;
średnia — Słupski, Wr. pokonał Koziola,
a Mrówka, Pozn. — Posmowskiego, Szcz.;
półciężka — Widuchowski, Pozn. wygrał
1 Grzelakiem, Szcz., a Kraus znokautował
w li rundzie Stasiaka, Lubi.;
ciężka — Parkot W-wa pokonał Zwirczyń
skiego, Pozn. a Biel Wr. — Kryśzewskiego
Gdańsk.

karskie, tak jak to było

Organizacja

dobrze

w

Gdańsku.

przemyślana

do

ostatnich szczegółów.

JAWNOŚĆ ZDAŁA EGZAMIN

wydarzeniem

Doniosłym

pięściarstwa polskiego
dziowanie,

stosowane

było

w

historii

jawne sę

oficjalnie poraź

pierwszy w Polsce. Sędziowanie odbywa-

ŁKS WŁ6KN. — STAL PAFAWAG 2:2

WROCŁAW.

We Wrocławiu gościła

ligowa drużyna Włókniarza Łódź, która

rozegrała towarzyskie spotkanie z miej
scowym Pofawagiem. Po ładnej i stojącej

na dobrym poziomie grze, spotkanie za

kończyło się wynikiem

remisowym 2:2

(1:2). W pierwszej połowie gry przewa

gę posiadali wrocławianie,

którzy

grali bardzo dobrze taktycznie.

za

czyk, Woźniak, Lebiedziński, w kogu Boetcher, Wilk, kogucia — Samulewciej — Grzywoez, Soczewiński, Faska, w ski, Napieralski, Graczyk, piórkowa —•
lekka
piórkowej — Antkiewicz, Brzeziński, Owczarczyk, Kucharski, Rosiak,

scyplinowanych wyrostków zdzierała so Strenk, w lekkiej — Pasławski, Kurow
*Wydaj mi się, że system t«n zdał bie na wyścigi gardła. Rzucano nawet ski, Sodowski, Kempo, w półśredniej —
egzamin, a to dlatego, że dał boga butelkami roniąc dwie osoby. Jedną z Chychło, Dębisz, Musiał, Krawczyk, w
ty materiał dla trenerów, instruktorów, nich musiała pogotowie odwieźć do szpi średniej — Krasek, Sznajder, Nowara,
sekundantów, którzy mogli przekonać tala. Zawody trzeba było przerwać na Iwański, w półciężkiej — Szymura,
Glonka, Grzelak, Wieczorek, w ciężkiej
się, jak sędziowie oceniają. Sądzę, że pół godziny.

nej punktacje wszystkich rund.

również publiczność,

—

mogła

skorzystać wiele. Nadto system jaw

nego sędziowania niewątpliwie pobu
dził naszych arbitrów

do

— Ląlss, Bańkowski,

Hecht,

Sawicki,

półśrednia — Zelka, Krasnorząd, Kazi-

mierczak, średnia — Słupski, Mrówka,
Posmowski, półciężka — Krauz, Stasiak,
Budziło,
Ciężka — Biel, Kryszewski,
Potkał.

chciała

która

nauczyć się punktowania

czujności

Piękny sukces hokeistów na trawie

przy punktowaniu.
Niestety,

w

Czechosłowacja pokonana 2:1

niektórych nielicznych

wypadkach zachodziły rażące dyspropor
cje przy ocenie,

którymi

niewątpliwie

zajmie się Wydział Spraw Sędziowskich
PZB.
Jedynym, nieprzyjemnym zgrzytem by
ła awantura,
która wynikła w czasie
półfinałów.

Powodem była nieznaczna

porażka ulubieńca szczecińskiej publicz
ności Bargiela,
tem ze Śląska.

który przegrał z HechCzęść publiczności za-

POZNAN, 13. 8. (Tel. Wł.) Na pię
knie udekorowanym boisku Woje
wódzkiego Ośrodka Kultury Fizycz
nej w Poznaniu odbył się czwarty z
kolei międzypaństwowy mecz hokeja
na trawie między reprezentacją Cze
chosłowacji 1 Polski
Przed rozpoczęciem spotkania, za
wodnicy byli serdecznie powitani

Biderman mistrzem w olimpijkach
rg

jeziorze Kiekrz

POZNASr, 13. 8. (Tel. wł.) Po kil
kudniowych bojach zakończono na
jeziorże Kiekrz zawody żeglarskie
o tytuł mistrza w kategorii olimpi
jek. Już pierwsze biegi finałowe wska
zały na to, że dotychczasowy dwu
krotny mistrz Polski. Koszyca, będzie rnusiał ciężko walczyć o utrzymanie tytułu, bowiem doskonale usposobiony Biderman zagrażał mu
już po trzech biegach, a następnie
wysunął się na pierwsze miejsce, nie
oddając już prowadzenia.

Warszawa) 4.898 pkt. przed Koszy
cą (Ogn. Poznań) — 3.393 pkt., Fi
scherem Br. (Ogn. Poznań) — 2.594
pkt., Fischerem Wł. (LZS Kiekrz) —
2.597 pkt., Szloserem (CWKS W-wa)
— 2.546 pkt., Knasieck m (ZMP Po
znań) — 1.907 pkt., Daszko (AZS
Wr) — 1.198 pkt.

Ostatni, niedzielny, bieg finałowy
był tylko formalnością, natomiast uwaga wszystkich kierowana była na
walkę o drugie miejsce. Wszyscy za
wodnicy wystartowali dobrze i pro
wadzenie objął Biderman, przed re
welacją mistrzostw, Wł. Fischerem
(LZS Kiekrz), który Wygrał pierw
szy bieg finałowy, a na dalszych wy
pracował sobie już dość pokaźną ilość
punktów, które w razie zwycięstwa
w ostatnim biegu — mogły mu przy
nieść przy odpowiednim układzie sił
tytuł Wicemistrzowski. Pierwsze okrą
żenie wykazało jednak, że zawodni
kowi LZS brak jeszcze rutyny. Na
czoło wyszedł Biderman przed Szloserem i Kosayeą, a na dalszych miej
scach uplasowali się Fischer Br.
(Ogn. Poznań), Fischer WL, Knasiecld i Daszko. Po drugim okrążeniu
prowadził dość pewnie Szloser przed
Bidermanem i Koszycą, jednak na
500 m przed metą na czoło wyszedł
Eiderman, a na drugą — Koszyca.
Szloser zajął dopiero trzecie miejsce
wskutek złego manewrowania w cza
sie ciszy..
W punktacji ogólnej tytuł mistrza
Polski zdobył Biderman (CWKS

SZCZECIN, 15.8 (tel. wl.) — Odbył się
tu wyścig kolarski dookoła Szczecina, zor
gonizoweny przez Ogniwo, zamiast odwo
łanego wyścigu ,,Brzegiem Polskiego Bał
tyku". Startowało 31 Kojarzy, w tym więk
szość czołowych zaWodhifców polskich,
którzy przyjechali na odwołany
wyścig.
Zwyciężył Glinka, przebywając 118 km w
3:16,C9 przed Nswoczkiem — 3:16,15 i Ha
dasikiem 3:16,16 (wszyscy Unia Ruch Cho
rzów); 4. Wa.ndor (Kr.), 5. Janicki, 6. Sołlowski (obaj Szczecin), 7. Rzeżnicki, 8. Pa
procki, 9. Weglenda.
Wyścig dla kartowiczów na ok. 60 km
wygrał Leańczyk (Ogn. Byt.) — 1:41.15,5
przed Kladeckim (Ogn. Szcz.) — 1:41,24 ł
Brzóską.

Glinka
pized

250 tys. zwiąźhwcłw

w meczu Prcga — Wielkopolska 2:1
POZNAN, 13.8 (Tel. wł.). Reprezen

ski 2:1 (2:1). Prażanie wystąpili w iden

przewinień.

tycznym składzie, co dnia poprzedniego,

V/ drużynie CSR na wyróżnienie za
służyli: bramkarz Rybnicek, który zade

natomiast reprezentacja Wielkopolski w

składzie

w I półroczu 1950 r.
Według danych Wydziału Kul
tury Fizycznej CRZZ w pierwszym
półroczu 1950 r. w imprezach i
akcjach masowych wzięło udział
ponad 250 tys. sportowców, zrze
szonych w związkowych klubach
sportowych i kołach sportowych
przy zakładach pracy.
W Biegach Narodowych starto
wało 128.340 związkowców^ naj
więcej ze Zrzeszenia Sportowego
Stal.
W nauce jazdy na łyżwach wzię
ło udział 4.177 osób, przy czym naj
więcej ze Zrzeszenia Sportowego

Górnik.
W biegach narciarskich starto
wało 1.899 osób, najwięcej ze Zrze
gżenia Sportowego Kolejarz.
W turnieju piłki ręcznej dla kół
sportowych wzięło udział 15 tys.

osób. Najwięcej drużyn wystawiło
ZS Ogniwo.
W turniejach tenisa stołowego
startowało 3,5 tys. osób.

. ■

osłabionym, bez doskonałego monstrował kilka udanych wybiegów, Vo
tava, Baulon i Bouszka. Wśród Polaków

obrońcy Małkowiaka Jona, Maciaszczy
ka a w dodatku w 12 min. gry utraciła

prawoskrzydłowego

rajlepsi byli: Zieliński,

Marzec

oraz

Malkowiak II i Adamski w ataku.

Goście zagrali z miejsca bardzo bojo

wo, narzucając b. silne tempo. Niepew
tomnie wykorzystana została w tym okre

sie przez drużynę gości, którzy w krót

imprez masowych

Pod koniec zawodów obaj sędziowie Ro

tacja Progi zrewanżowała się za poraż kita (CSR) i Polcyn (P) bardzo często
kę w meczu CSR — Polska, wygrywając przerywali akcję nopadów na skutek
względnie innych
w Gnieźnie z reprezentacją Wielkopol urojonych spalonych

ność i nerwowość obrońców polskich przy

na starcie

przez prezesa Polskiego Związku Ho
keja na Trawie, Pięknlewskiego, od
powiedział kierownik ekipy czecho
słowackiej, który podziękował za go
ścinne przyjęcie. Po wymianie upo
minków odegrano hymny państwowe:
czechosłowacki i polski.
Czechosłowacja: Rybniczek, Kuce
ra, Springer Rudolf, Baloun, Vokal,
Karleć, Skleman, Springer Karol, Votava, Dworzak, Bouska.
Polska; Nowaczyk, Malkowiak, Żie
liński, Pawlicki, Marzec, Maciasz
czyk (Kapella), Czajka, Adamski,
Malkowiak Maksymilian, Flinik J.,
Flinik A.
Spotkanie sędziowali: Rybnicek
CSR i Zieliński — Polska.
Po trzech kolejnych porażkach,
Polacy odnieśli pierwsze zwycięstwo
nad reprezentacją Czechosłowacji,
które jest w ogóle pierwszym sukce
sem w dotychczasowej historii spot
kań międzypaństwowych w hokeju
na trawie.
Zwycięstwo drużyny polskiej, acz
kolwiek nikłe, było w zupełności za
służone. Zespół polski, doskonale przy
gotowany kondycyjnie, przewyższał
swego przeciwnika szybkością, a pod
względem techniki był drużyną rów
norzędną. Z wyjątkiem Czajki na
prawym skrzydle, wszyscy zawodni
cy grali bardzo ofiarnie i skutecznie,
wygrywając większość pojedynków,
a na wyróżnienie zasługuje cała le
wa strona reprezentacji z niezawod
nym Malkowiakiem J. w obronie na
czele. Bramkarz Nowaczyk był mało
zatrudniony i ponosi winę za pusz
czoną bramkę. Drużyna ĆSR była
zespołem wolniejszym oraz grała

Rewanż Czechosłowaków

na skutek kontuzji
Czajkę.

WAGI CIĘŻKIE SŁABE
WYNIKI

SZCZECIN, 13.8 (Teł. wł.). W Sxex«- — Rutkowski. Duda, Joskóła, Głodycinie odbyło się posiedzenie Komisji Spor Siak.
Jednocześnie sklasyfikowano |unlorów,
towej PZB w obecności trenerów i przed

Przedstawiamy
hokeisićw na trawie

kim odstępie czasu uzyskali dwie bram

Małkowski Jon jest najstarszym gra

ki, pierwszą w 16 min. przez Votavę,

czem. Urodził się w roku 1919. Zawód

drugą w minutę później przez Bouszkę.

— malarz pokojowy, w hokeju gra od
1934 roku, w reprezentacji grał 3 razy.

Na tak silne ataki Polacy odpowiedzieli

zwiększonym tempem i z pięknego prze Jego brat Maksymilian
w
18 min. ruchu pod Poznaniem

jest dyżurnym

boju Flinika A. uzyskali

pierwszą bramkę. Dalsze ctaki Czecho-

Zieliński Walerian, ur. 8.9.29, elek

słowaków i Polaków zostały skutecznie tromonter, gra od 45 reku, debiutant,
likwidowane przez obie linie obronne. przynależność klubowa Zw. Gniezna.
Pawlicki Br., ur. 28.12.25, pomocnik

Janicki [Wr.]
wygrał na lorze
W jeleniej Górze odbyły się wyścigi ko
iarskie na torze, z udziałem zawodników,
zgrupowar>ych na obozie kondycyjnym
ZS Włókniarz.
W wyścigu na 10 okrążeń toru zwycię
żyła drużyna, w składzie: Borucz, Mali
nowski, Komper, Nieszawa — 6:46,2.
W drużynowym wyścigu auslre/ijskowłoskim zwyciężyła drużyna juniorów, w
składzie: Błaszczak, Krawendczyk, Olczyk
i Sroka — 2:14,4.
Na 25 okrążeń toru z 5 finiszami wy
grał Janicki przed Malinowskim i Boruczem.
Ogólna klasyfikacja wyścigów zawodni
ków „licencjonowanych”:
1. Janicki
—
15 pkt., 2. Komper, Łódź — 14 pkt., 3. Bo
rucz, Łódź — 9 pkt.

maszynisty, gra od 45 roku w Zw. Stel
li, debiutant.
Marzec Ryszard, ur. 26.12.31, uczeń
elektrotechniczny, gra w Stelli od 1945

reku, debiutant.
Maciaszczyk Narcyz, ur. 19.7.29, te
chnik budiwlany, gra w Zw. Stelli od
1946 raku,

reprezentował

Polskę w

1949 roku z CSR.
Czajka

Eugeniusz, ur. 25.3.27, stu

dent (chemia), debiutant, gra od 48 ro
ku w Zw. Stelli.

Adamski Tadeusz, ur. 19.7.22, kole
jarz, grał w reprezentacji z CSR i Au
strią.
Flinik Jan, ur. 9.10.32, uczeń rzeźrticki, ad 1945 roku grał w juniorach
Stelli. I mecz w reprezentacji (CSR).

Flinik Alfons, ur. 16.11.26,

stolarz,

gra od 1945 roku w Stelli.

W imprezach masowych, zorga
W5GRY — RUMUNIA W L.-A.
Nawiasem mówiąc jest jeszcze jeden
nizowanych w dniu Święta Kultu
15 i 20 sierpnia odbędzie s:ę w Buda Flinik, odbywający służbę wojskową.
ry Fizycznej brało udział ponad peszcie międzypeństwows spotkanie w Jest on najlepszy ż trójki braci, która
100 tys. sportowców — członków lekkoatletyce Rumunia — Węgry w kon karierę hokejową rozpoczęła na podwór
Związków Zawodowych.
kurencji juniorów.
ku, ucząc się gry ojcowską laską.

wszerz boiska. Pod koniec spotkania
goście zagrali zbyt ostro, a ofiarą
tej gry padł Maciaszczyk, którego w
ostatnich minutach zastąpił Kapella.
Z drużyny gości na wyróżnienie
zasługuje dobry technicznie pomoc
nik Baloun oraz Dworzak i Votava
w ataku.
Mecz rozpoczął się w szybkim tern
pie, przy czym Polacy od razu prze
chodzą do ataku i w 5 minucie uzy
skują prowadzenie. Adamski prze
rzuca piłkę do Flinika J., ten zaś po
daję ją swemu bratu, który zdoby
wa pierwszą bramkę. Kilka ataków
gości kończy się na polskiej obro
nie. Od 10 minuty Polacy mają wy
raźną przewagę i nie oddają inicja
tywy do końca pierwszej połowy.
Po zmianie stron, gra wyrówhuje
się, jednak tempo w dalszym ciągu
nie słabnie. Ataki drużyny polskiej,
bardziej skonsolidowane, są groźniej
sze od wypadów Czechosłowaków.
W 43 minucie podanie Adamskiego
Flinik J. zamienia na drugą bram
kę dla Polski. Teraz do głosu docho
dzą Czechosłowacy, jednak ich wy
pady kończą się na polskiej obronie.
W 56 minucie Baloun bije rzut roż
ny, z którego Votava uzyskuje bram
kę. Czechosłowacy dążą do wyrów
nania i 65 minucie Vctava zdobywa
bramkę, która jednak nie została
uznana. Nie uznano również bramki
zdobytej w kilka minut później przow
Flinika,

Co mówią o meczu
PREZES PZHT, PI&KNIEWSKI.—
Drużyna polska po obozie osiągnęła
maksimum kondycji i szybkością
przewyższała Czechoslowaków. Zwy
cięstwo nasze jest zupełne zasłużone
i mogło być nawet wyższe, gdyby
nie chwilowe załamanie psychiczne
braci Fliników. Najlepszą częścią
drużyny była jej lewa strona. Nadto
wyróżnić trzeba Adamskiego Tadeu
sza, który był najlepszy na bosku.
Drużyna Czechosłowacji grała zbyt
wszerz boiska, a w ostatnich ió mi
nutach grata niepotrzebnie zbyt ostro.
Podobał mi się Baulon, Votava oraz
Bouszka.
KIEROWNIK DRUŻYNY CSR,
BANKOVSKI: — Polacy byli lepsi i
skuteczniejsi, toteż musieli wygrać.
Podobali mi się przede icśzystkim
technicznie dobrze wyszkoleni bracia
Flinikowie. Mam żal do sędziego bie
lińskiego za nieuznanie drugiej bram
ki, zdobytej przez Bauloha. Repre
zentacja nasza była osłabiona, ale
mimo to, muśzę powiedzieć, że Pola
cy podciągnęli się móCno. Przyjęliś
cie nas wspaniale. Chciałbym jeszcze
zaznaczyć, że w przyszłym roku za
mierzamy gościć w Pradze kurs in
struktorski, na który obok Bułgarów,
Rumunów i Węgrów, poprosimy i Po
laków.

TRENER VOTAVA: — Drużyna
polska była przede wszystkim szyb
sza, miała lepsze opanowanie laski.
Dobrzy byli przede wszystkim bra
cia Flinikowie, których szybkość i
decyzja strzałowa zaimponowała mi.
Teren nie odpowiadał nam, boisko
było bardzo nierówne.
TRENER POLSKI, WOJTYSIAK;
— Niezmiernie cieszę Się że zwycię
stwa, które jest pierwszym w histo
rii polskiego hokeja. Jak ż dzisiej
szego meczu wynika, praca na obo
zie nie poszła na marne. Na podkre
ślenie zasługuje ofiarna gra wszyst
kich zawodników z Maciaszczykiem,
Adamskim Tadeuszem, z braćmi Fil
utkami na czele. Według przebiegu
gry, wynik powinien być jeszcze wyż
szy. Poróronując dzisiejszą grę z pró
bą na turnieju międzynarodowym w
Chomotowńe, stwierdzić wypada, że
Polacy grali bardziej zespołowo i wy
kazali dużą wszechstronność w ak
cjach.
Al,

Hr. M
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Kobiety, młodsi i nowicjusze startują masowo

Taki na przykład bieg ósemek no
wicjuszy, ósemek młodszych, czwó
rek nowicjuszy, czwórek młodszych,
czwórek II klasy, jedynek nowicju
szy, zebrały na starcie po kilka osad
O mniej więcej wyrównanym pozio
mie, co dawało w sumie bardzo cie
kawą walkę na całej długości toru.
Liczne zgłoszenia osad do katego
rii młodszej 1 nowicjuszy zmusiły or
ganizatorów do rozegrania elimina
cji. Podobnie wyglądało również u
kobiet, z tą tylko różnicą, że dały
one również po kilką osad w poszczę
gólnyoh biegach w walce o tytuły mi
strzowskie, czego nie można powie
dzieć, niestety, o mężczyznach, u któ
rych mimo licznych zgłoszeń aż trzy
biegi wygrane zostały walkowerem:
w jedynce, gdzie na torze stanął je
dynie Kocerka Teodor, mimo, że na
miejscu obecni byl; zgłoszeni: Verey
i Caaba Dezso, w dwójkach na dwa
długie i w czwórkach ze sternikiem.
W pozostałych konkurencjach star
towało najwyżej po dwie osady. Je
żeli chodzi o czwórki ze sternikiem,
to oprócz AZS Wrocław zgłoszony
był jeszcze miejscowy Związkowiec,
który wybrał jednak korzystniejszy
dla siebie bieg czwórek bez sternika,
Spotkał się on w nim ze swym naj
groźniejszym konkurentem AZS z
Wrocławia 1 po bardzo zaciętej wal
ce wygrał dosłownie na ostatnich me
trach różnicą kilkudziesięciu centy
metrów — ustanawiając czasem —
8:48,4 nowy rekord toru.
Kolejarze ’z Bydgoszczy przegrali
Ósemkę w bieżącym sezonie dwukrot
nie ze Związkowcem. Za trzecim ra
zem udało się im zrewanżować i
przesądzić tym samym zwycięstwo
zespołowe po raz pierwszy po wojnie
na korzyść Warszawy. Przed biegiem
ósemek prowadzą! w ogólnej punkta
cji Związkowiec Warszawa 154 pkt.,

WYNIKI RUGÓW MISTRZOWSKICH
MfŻCZYlNI;

jadynltl: Kocerka Teodor (AZS W-wa)—
6,00 w. o.
dwójki bez alernika: Związkowiec Byd
goszcz, Ciżmowskl, Wieśniak — 7,01 w. o. 1
dwójki ze •tarnikiem: 1. Kolejarz Bydgo;zęz: Czarkowski, Myga, sternik — Burdanowyki; 2. Spójnią-Poznań.
dwójki podwójne: 1. kombinowana osada AZS Warszawa 1 Unia Kruszwica: Kocerka, Koperski - 4,05; 2. AZS Kraków.
czwórki ze •tęrnikłom: AZS Wrocław — ,
Schwarzer Zb., Schwarzer E„ Jagodziński, :
żarnowiecki, sternik Żmudziński — 6,59 w. o j
czwórki bez «tarnlka:
1. Związkowiec |
Bydgoszcz — 5.48,4 — Świątkowski, Kocer
ka Henryk, Kościąląk, Ruligowskl, sternik
Szyperski; 2. AZS Wrocław — 5,48,6.
ósemki: 1. Kolejarz Bydgoszcz 5,27 —
Kardach, Myga, Czarkowski, Kantorski, Za
rembą, KasTUbpwski, Pełczyński, Chodjińskl, sternik Jankowski; 2. Związkowiec Byd
goszcz 5,27,2.
KORICTY:
Jedynki: 1. Błaszczękowicz (Ogniwo War
szawa) — 4,11,2; 2. Wąsowicz (AZS Wro
cław) — 4,14,2; 3. Stawska (AZS Kr.).
dwójki podwójne: 1. kombinowana osa.
da Ogniwa Wąrszawa | AZS Kraków: Błaszczękowics, Stawska — 3:56,4; 2. AZS
Wrocław — 4:01.
czwórki 1. Związkowiec Warszawa — Ba
rys, Rgndio, Byszewska, kusecka, sternik
.Slonievz;ka — 4,00 min.; 2. Unia Kruszwi
ca — 4,01.
ósemki: 1. Ogniwo Kalisz — Kornacka,
Janiak, Kuraszyk, Kaim 3iczok, Kąro'ak, Ka
,czyfiską, Łyszczak, Walefidgwską, «tomik
Wyrombow;ka — 3,34; 2. Związkowiec Byd
g-.s cz — 3,37.
W POZOSTAŁYCH BUGACH UZYSKANO
,NASTĘPUJĄCE WYNIKI:
ósemki nowicjuszy; 1. Związkowiec W-wa
!5:43,6; 2. Kolejarz Bydg. — e .44.4.
jedynki młodszych; 1. Daszki swicz AZS
Wrocław — 6:33,2; 2. Elman AZS Poznań —
4:35,3.
1.
czwórki półwyścigowe nowicjuszy:
Sp-ójnia Barcin — 6,31; 2. Kolejarz Piła
6,34.
dwójki podwójno młodszych: Ogniwo Po
znań — 6,33; 2, AZS Poznań,
czwórki wagi lekkiej: 1- Budowlani To
ruń — 6,16; 2. Spójnia Poznań — 6:22,2.
czwórki pólwyżcigowo dla wioślarzy, któ i

Warszawa wygrała mistrzostwo
Polski zespołowo zupełnie zasłuże
nie, wykazując olbrzymie zaintereso
wanie tą dyscypliną sportu. Ongiś
czołowi nasi wioślarze: Kobyliński,
Śląjzak, Cepek, Grabicka, obecnie
trenerzy osad stolicy, przygotowali
do wiosła liczny zastęp chętnej, am
bitnej i utalentowanej młodzieży,
która po kilku niezbyt udanych pró
bach pokazała się na mistrzostwach
z jak najlepszej strony. Taka ósem
ka młodszych nowicjuszy Związ
kowca prezentuje się doskonale 1
pod opieką dobrego trenera wyrośnie
w niedalekiej przyszłości na groźne
go konkurenta bydgoskich ósemek
seniorów.
Doskonale pojechały również ko
biety warszawskiego Związkowca,
które mimo małego defektu na torze w biegu czwórek zdobyły mi
strzostwo. Nieco gorzej przyszło w
ósemce, które pewnie wygrały kaliszanki, w chwili obecnej bezkonkurencyjne w kraju.
I1

Dobrze spisalj się również wiośla
rze warszawskiego Ogniwa i AZS.
Barwy AZS-u W-wa do niedawna
jeszcze reprezentował tylko najlep
szy w chwili obecnej nasz wioślarz
Teodor Kocerka, bohater XXVI mi
strzostw Polski, który startował w
trzech ciężkich biegach i odniósł trzy
piękne zwycięstwa, — przy czym
pewna wygrana w dwójce podwój
nej z dobranym naprędce młodym
wioślarzem Kruszwicy Koperskim
nad zgraną załogą krakowskiego
ABS- Zalewski ^.ę^&ba, która tre
nuje już od roku, o kilka długości,
mówi sama za siebie.
Z pozostałych osad dobrze wypa
dło Ogniwo Kaliaz, podciągnęły się
osady Poznania, w dalszym ciągu
raził brak doskonałych ongiś osad
Płocka.

Budowlani - Milsk traci szans
*
GRUPA WSCHODNIA
Stal Lipiny —, Ogniwo Częstocho
wa 3:0 (1:0). Bramki: Kroczek, Bry-

' Rzezy i Bitner.

Lubłinlanka — Związkowiec Chęł
mek 2:2 (0:2). Bramki zdobyli: Manzel i Zatorski III dla Związkowca
oraz Chmielewski i Jezierski dla Lubliniąnki.
Kolejarz Przemyśl — Związkowiec

Pzemyśl 0:2 (9:1), Obie bramki strze
lił Filipowicz.
Włókniarz Częstochowa — Ogniwo
Tarnów przełożony na 27.8.
TABELA

Ogniwo Tarnów 11
Ogniwo Bytom 11
Stal Katowice 11
Ogniwo Częst. 12
Stal Lipiny
12
Związk. Chełm 12
Związk. Przem. 12
Kolejarz Przem. 12
Włókn. Częst 11
Lublinianka
12

16: 6
16: 6
16: 6
13:11
12:12
12:12
10; 14
8:16
7:15
6:18

23: 9
26:12
34:16
18:19
27:20
24:25
19:29
14:21
*58
16;.
15:32

GRUPA ZACHODNIA
Gwordia Szczecin — Stal Sosnowiec
0:0, Dobra gra bramkarzy obu drużyn

zadecydowała o wyniku. Mimo wysokiej
stawki meczu gra była fair.
Kolejarz Bydgoszcz — Budowlani
Świdnica 5:0 (2:0). Bramki: Andrzejew

ski — 3, Nowak i Wiciński po 1.
Widzew Łódź — Kolejarz Toruń 3:0
(2:0), Niespodziewane, ale zupełnie zasłużone zwycięstwo gospodarzy.
Związkowiec Radom —. Włókniarz
Chodaków 2;3 (2:2). Bramki zdobyli:

Dla Włókniarza —• Cyganik, Błaszczyk i
Kasztelan, dla Radomioka •— Czachor I

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

TABELA
Stal Sosnowiec 12
Gwardia SzeŁ
12
Bud. Gdańsk
12
Kolejarz Toruń 11
Włókn. Chód.
12
Kolejarz Bydg. 11
12
Wiókn. Łódź
Zwiążk. Radom 12
Kolejarz Ostrów 12
Bud. Świdnica
12

Budowlani: Janik, Karmański, Jan
duda, Kalus, Wieczorek, Gaj dzik,
Glanz, Muskała, Żabicki, Spodzieja,
Barański.
CWKS: Skromny, Zieliński, Sera
fin, Oprych, Orłowski, Łyszczarz,

aby jazda po niej

Raid włąściwie zaczął się już w sobo-

kiędy to po południu odbyły się ofipo

czym

przedefilowali uli

nikiem Lenina

oddali

hołd Wielkiemu

nie

wymagała, jak

zwykle, dużego opanowania techniczne
go i sumiennego przygotowania maszyn.

Z tym, niestety, jak przekonaliśmy się

w niedzielę, nie było zbyt dobrze. Prze
de wszystkim trzeba zquważyc, że w raidzie startuje zbyt dużą młodych moto
cyklistów,

którzy

dopiero w tym roku

zdobyli licencje sportowe i brak im do

Nauczycielowi i Wodzowi światowego pro
statecznej rutyny, by sprostać warunkom
letariatu.
ciężkiego raidu górskiego.
Do I etapu wystartowało 185 zawod
Druga sprawa — to przygotowanie
ników. Wbrew dotychczasowej tradycji maszyn. Młodzi zawodnicy nie są jesz
przebieg etapu cze tak dobrymi fachowcami, by mogli
ponoszą
doskonałych warunkach zrobić to sami,
Pewną winę
atmosferycznych. Piękna słoneczna pogo kierownicy, opiekunowie sekcji motccykRaidów

Tatrzańskich

odbył się

w

da i suche drogi oroz ścieżki górskie, w

lowych, którzy nie zwrócili na to dastaznacznym stopniu ułatwiły zadanie za- tecznej uwagi, stąd liczne wypadki poroz

krzewią kulturę fizyczną w Warmii i na Mazurach

Ogółem w woj. olsztyńskim działa
obecnie 234 LZS-ów, liczących 8772
członków, w tym 2291 dziewcząt. Tyl
ko w I półroczu rb. zarejestrowano
93 nowe zespoły, przekraczając zna
cznie plany organizacyjne. Pęd do
sportu, zapał młodzieży wiejskiej
jest najlepszą rękojmią dalszego roz
woju sportu ludowego. A rozwój ten
musi pójść w kierunku objęcia każ
dej spółdzielni produkcyjnej, każde
go zespołu PGR, każdej gromady, ty
powanej na spółdzielnię produkcyj
ną.

i Roszczyk (obie z kornych).

Zarząd Wojewódzki ZSCh w Ol
sztynie rozprowadził w I półroczu
3:0 (1:0). Zasłużoną zwycięstwo odmło rb. wśród Ludowych Zespołów Spor
dzonej drużyny Kolejarza. Budowlani za towych sprzęt na sumę prawie 6
grali bez embieji. Bramki zdobyli: Bara mil. zł, Trzeba było jednak równole
niak — 2 i Rybus.
gle prowadzić pracę szkoleniową,
która by zapewniła LZS-om kadry
fachowców, umiejących wykorzy
MOSKWA. — Miody
pływak radziecki
stać przyznany sprzęt. Ten ważny
Rymar poprawił rekord ZSRR juniorów na
100 m grzb., uzyskując 1:12,3. Ten sam za
problem znalazł również właściwe
wodnik ustanowił również absolutny re
zrozumienie.
Kolejarz Ostrów — Budowlani Gdańsk

kord Ukrainy n
*
400 m w
stylu wynikiem 5:43,Ł

Warszawa 2:1 (0:6). Bramki zdobyli:
w 60 min. Górski (CWKS), w 89 min.
Glanz (Bud.) i w 70 min. Żabicki
(Bud.). Sędziował Klocek (Zagłębie),
widzów ok. 6.000.

234 Ludowe Zespoły Sportowe
ZYBKIMI krokami idzie na
przód rozwój sporty na wsi
warmińsko-mazurskiej. Rośnie ilość
Ludowych Zespołów Sportowych, ro
śnie ilość imprez, zacieśnia się współ
praca sportowców miasta i wsi. Lu
dowe Zespoły Sportowe stają się co
raz bardziej atrakcyjnym i poważ
nym partnerem klubów miejskich.

tym samym

Na kursach, organizowanych przez

Kolejarz — Wróblewski, Sabkowiok, Torkę i Czapczyka.

Woj. Komitet Kultury Fizycznej w
Olsztynie, przeszkolono 182 osoby,
w tym 33 kobiety. Na kursach cen
tralnych GKKF przeszkolenie w za
kresie gier sportowych 1 wychowa
nia fizycznego przeszło 36 osób, w
tym 17 kobiet.

Poważnym osiągnięciem LZS-ów
jest masowy udział we wszystkich
wielkich akcjach sportowych. W te
gorocznych Biegach Narodowych
startowało 6 tys. sportowców wiej
skich, w nauce gimnastyki uczestni
czyło 3400 członków LZS-ów, w Pu
charze Polski wzięło udział 13 dru
żyn wiejskich.

Niemal wszystkie gałęzie sportu
uprawia wieś warmińsko-mazurska.
W I półroczu rb. LZS-y rozegrały
313 spotkań siatkówki, koszykówki i
szczypiorniąka, odbyło się 15 wyści
gów kolarskich z udziałem 736 uczę
stników, 18 zawodów strzeleckich,
2 raidy konne, 35 rozgrywek tenisa
Stołowego, 183 zawody lekkoatlety
czne, w których startowało 3133
chłopców i 898 dziewcząt, pokazy
podnoszenia ciężarów, imprezy pły
wackie i kajakowe.
Na tej szerokiej bazie swobodnie
może rozwijać się sport wyczynowy.
I dlatego nie jest przypadkiem trze
cie miejsce LZS Iława—Wieś w mi
strzostwach lekkoatletycznych okrę
gu, nie 8ą przypadkiem wyniki Kry

To co przez nich

Wojciechowski, Słoma, Tarka, Czapczyk, przeszło stało się łupem dobrze bronią
Chudziak, Białas,
Anioła, Gogolewski, cego Wróblewskiego. Powoli do głosu do
chodzi znowu Kolejarz. Ale brąmkorz
Spotkanie rozpoczęło się w b. silnym Ślązaków jest na miejscu i przy dużej
tempie gwałtownymi atakami drużyny dozie szczęścia udaje mu się uchronić

Kohuniak.

miejscowej, która już w 3 min. po ład swą drużynę od większej porażki.
Obok Budnego na wyróżnienie, w dru
nej akcji napadu zdobyła priez Białasa
prowadzenie.

Kolejarz,

zdopingowany żynie śląskiej zasługuje jeszcze Franke
oraz szybki Dybała. Drużynq miejscowo,

sukcesem, gościł coraz częściej na po
tu przeciwnika i wtedy ujrzeliśmy jede
nastkę Górników rozpaczliwie bronią
cych się przed dalszq utrata bramki.

która wygrała mecz zasłużenie, będąc ze
społem bardziej wyrównanym i bardziej

bajowym, miała najsilniejsze punkty w

Górnicy Tarce i Cząpczyku. Anioła mimo swej
doprowadzić
wkrótce zdqżyli się otrząsnąć i z hura bojowości mógł widownię
ganowym wprost impetem ruszyć na po do rozpaczy, kiedy z kilku metrów prze
Mimo tak silnej nawałnicy

le przeciwnika. Jednak tutaj defensywa nosił ponad bramką albo daleko w aut.
(01)

miejscowych rozwiała wszelkie akcje w

CWKS 2:1

Budowlani

Nic jechało 162 zawodników, ? czego bez
więc dziwnego, że chyba prawie wszyscy punktów karnych sklasyfikowano ok. 90.
Trasa I etapu według wypowiedzi wie
stali i czasowi mieszkańcy Zakopanego
oraz okolicznych wiosek wylegli na tra lokroinysh uczestników tej imprezy, bysę pierwszego etapu VIII Raidu Tatrzań ła dość łalwa. Nie znaczy to jednak,

na, gdzie po złożeniu wieńca pad pom

S

Górnik Radlin — Budny. Pytlik, Bo bramkę.
W drugiej części meczu początkowo
ber, Zdrzałek, Grzegorczyk,
Kurzeja,
Węglorz, Szlagier, Franke, Warzecha, Górnicy przychodzą do otoków likwido
wanych przeważnie przez pomocników
Dybgła.

60 minut nudy - 30 minut walki

wspaniała I nie często spotykana.

restnicy zawodów

34:18
32:18
23:22
20:14
26:22
29,24
24:28
18:27
14:26
11:32

Górnik Radlin

Sąsiadek, Górski, Swicarz, Olejnik,
Ochmański.
Przez 60 min. nuda wiała nad boi
skiem. Piłka chodziła gdzie chciała,
grano bez ładu i składu, popisy re
nomowanych nawet zawodników wy
glądały, jak występy w pierwszym
kroku piłkarskim. Najfatalniej w
tym okresie wypadły stopingi. Pilica
odskakiwała z reguły o kilka me
trów od usiłującego zgasić ją zawodnika, fiksowała o ziemię, szła w
---- :---------------- ———------------ ---- a------ -

il-.W.łJ ..EśSyUŁ wodnikom, toteż wszyscy nosi czołowi bijania nisko zawieszonych rur wydecho
ZAKOPANE, -13,8 .(Tel
ujących w~)etv rafdowcy zjawili się ńó mecie w Zakopa- wych 1" tłumików, defekty kół i' inne
200 nłStóćykflśtiWr startuj',..
nych zawodach — to impreza naprawdę nem bez punktów karnych. Do męty do uszkodzenia drogiego sprzętu,

cami Zakopanego udając się do Poroni

18:6
17:7
15:9
14:8 .
13:11
12:10
10:14
8:16
7:17
4:20

rzy do 31. XII. 49 nie wygrali żadnego bie
gu: 1. Związkowiec Bydgoszcz —
2. Stal Bydgoszcz — 6:54,4.
czwórki młodszych: 1. Spójnia Poznjń —
6:13,4; 2. Związkowiec Bydgoszcz
4:17.
czwórki II klasy: 1. Włókniarz Kalisz —
6:14,4; 2. Ogniwo Kalisz — 4:14.
ósemki młodszych: 1. Związkowiec Warszawa — 5,36; 2. Ogniwo Kali,z - 5,39.
jedynki 1Z mili: 1. Kocerka AZS War.
szawa; 2. Siesicki Związkowiec Warszawa,
czwórki so sternikiem: na 14 mili: 1. Bu
dowlani Płock 1,20; 2. Budowlani Płock z«lqga II — 1:23,2.
czwórki półwyiclgewe nowicjuszy: 1. Ko
lejarz Bydgoszcz — 4:10; 2. Spójnia Grudziądz — 4:24.
czwórki nowicjuszy: 1. AZS Kraków 4.W;
2. Spójnia Barcin — 6,20.
jedynki nowicjuszy: 1. Związkowiec Bydgoszcz Wieśniak; 2. AZS Kraków Kunacho
wicz.
ósemki pólwyśclgowe nowicjuszy: 1. Ogrtiwo Warszawa — 6,12; 2. Budowlani Płock
6,22.
czwórki starszych: 1, Związkawlec Wąrszawą — 6,47; 2. Kolejarz Bydgoszcz —
6:47.2.
X. Wiclńtkl

Kolejarz zarodku. Po 20 min. gry tempo osłabło,

1:0 (1.0). a wypady obu drużyn stały się coraz bar
Bramkę dla Kolejarza zdobył w 3 m:n dziej anemiczne. Oba zespoły grały jgkBiałas. Widzów 6 tys. Sędziował popraw by pdniechcenia a linie napadu wykaza
ły niesamowity wstręt do strzelania no
nie Hasselbusęh z Warszawy.
—

w I etapie Raidu Tatrzańskiego

•ę uroczystości otwarcia,

w wyścigu do I Ligi

POZNAŃ, 13.8 (Tel. wł.).

Prawie 90 jeźdźców bez pkt. karnych

skiego.

i

J.IHH m.u»U u»—

!!■ ■<■■!■■ ■ »»

Kolejarz Pozu. - Górnik Radlin 1:0
Poznań

Słaba liczebność w kategorii seniorów
przed Związkowcem Bydgoszcz 118
pkt., 1 Kolejarzem Bydgoszcz — na
piątej pozycji Z 64 pkt.
Za zwycięstwo w ósemce otrzyma
li Kolejarze 71 pkt. i wysunęli się
na drugą pozycję, a pierwszą utrzy
mał warszawski Związkowiec. Mini
malna przegrana miejscowego Związ
kowca dała mu tylko 3 pkt. 1 trze
cie miejsce w punktacji zespołowej.

T

Sił starczyło tylko na pół meczn

regaty o mistrzostwo Polski
■RMMM'^GMMMMGMMMGMMMMWMMGMMMMRMGMMMMGnMMMWMWMMMHMaHMMWMaW^naMMMMOMBMamMBV.aaaam.ai

BYDGOSZCZ, 13.8, (Tel. wł.) XXVI
regaty wioślarskie o mistrzostwo
Polaki rozegrane po wojnie po raz 6
z rzędu na torze w Brdyujściu, zgro
madziły na starcie rekordową ilość
813 zawodników z ?3 klubów w 108
osadach, przy czym znaczną więk
szość stanowiły osady młodszych i
nowicjuszy, które walczyły ambit
nie j dostarczyły licznie zebranej pu
bliczności dużo emocji.

'MU IIJ LIW , II ...

styny Klein, Barakówny czy Rabczyńskiego.
Trzeba podkreślić, że obok tych
poważnych sukcesów Ludowe Zespo
ły Sportowe mają do zanotowania
punkty ujemne za niedostateczną
pracę nad wychowaniem młodzieży
wiejskiej, zrzeszonej w Ludowych
Zespołach Sportowych. Dotychczaso
we doświadczenia wskazują, że pra
ca ideologiczno-wychowawczą może
być prowadzona tylko przy ścisłej
współpracy ze Związkiem Młodzieży
Polskiej.
(rk)

To są krótkie uwagi pesymistycz
ne, potrzebne do wytłumaczenia
tych, którzy odpadli w stosunkowo
łatwych, ze względu na brak desz
czu, warunków I etapu.
Dużo więcej jest spostrzeżeń 1
uwag optymistycznych. Najważniej
sze, to masowość imprezy, która
świadczy o wielkiej opiece jaką ota
cza nasze Państwo Ludowe sport mo
torowy oraz to, że obok najlepszych
znanych zawodników pojawiły się
nowe nazwiska wśród tych, którzy
me ..złapali" punktów karnych.
W etapie tym duży sukces odnie
śli zawodnicy wojskowi, których 8 je
dzie dalej bez punktów karnych. Na
specjalną uwagę zasługuje udały de
biut zawodników LZS, którzy w kom
plecie dojechali do mety. Trzeba pod
kreślić ich dobrą postawę na trasie,
czego najlepszym dowodem jest to,,
że wśród 5 zawodników, którzy bez
płodnie przebyli najtrudniejszy od
cinek obserwowany na Głodówce,
jest Majkowski (LZS Zatoka Puck),
który jodzie także bez punktów kar
nychTrasa I etapu o długości 119 km
prowadziła z Zakopanego przez Kośoielisko, Gubałówkę, Ząb, Poronin,
Nowy' Targ, Gronków, Nową Białą.
Krempachy, Frydman, Falsztyn do
Niedzicy, gdzie był punkt kontroli
czasu i przymusowy odpoczynek, a
następnie z powrotem do Nowej Bia
lej i dalej prze? Trybsz, Czarną Gó
rę, Głodówkę do Zakopanego. Na tra
sie były cztery odcinki obserwowa
ne. Po przejechaniu tego etapu swoi
Sty jubileusz miał Bochaczek Cze
sław (Gwardia Kr,) uczestnik wszy
stkich dotychczasowych Rąidów Ta
trzańskich, który przebił w tych im
prezach 2.500 km.
M. Wierzbowski

Gwardia W-wa i Stal Dąbr. Góra
Juk jednq nogq w H Lidze
GRUPA I
grupa iii
Kolejarz Orśtńtk - Gwardia Bydgoszcz
Gwardia Częstochowa - Górnik Knurów
1:2 łl:8).
Górnik Wałbrzych — Gwardia Słupsk 4:1 l-J (8.-4).
Stal Ikariyiko
Górnik Żabno 1:» (1:1).
15:1).
1. Kolejarz Gd.
1. Górnik Knurów
4
8
«
8:12
23 : »
?
2. Górnik Zabrze
2. Gwardia Bydg.
3
5
4: 3
4
5
13: 4
3.
9tą|
Radom
3. Górnik Wałbrzych 5
4
12: 7
5
8; 7
4
4.
Sial Skarżysko
4. Budowlani Pazn.
10: 7
4
5:11
4
3
5
3. Gwardia Cząst.
3. Gwardia Słupsk
4:11
4
4
1
3:22
1
GRUPA II
GRUPA IV
Kolojan Olutyn — Gwardia Białystok
Stal Dąbrowa Górniczo - Stal Stało:
2:1 (1:1).
Gwardia Wartzawa — Kolejarz Siedtaa 4:1 Wota 5:2 (2:8).
(3:1).
Stal Misiec - Kolojer, Chełm 8:2 (1:1).
1. Gwardia W-wa
5 10
25: 5
1. stal Dąbr. Góm. 5 10
19: 6
2. Kolejarz tódż
3
4
11: 7
2. Spójnia Kr.
4
7
Tó: 4
Kolejarz
Olsit.
5
10:14
3.
4
3. Stal Mielec
4
4 15:10
4. Gwardia Biąlyst.
5
7-.12
3
*
4, Stal Stal. Wol
•
8
<:1S
5. Kolejarz Siedlca
4
3:17
1
3. Kolejarz Chełm

s

8

8:2?

nieznane. A przecież w szeregach
obu drużyn zanotowaliśmy w sumie
14 zawodników, którzy przy różnych
okazjach występowali w pierwszej
reprezentacji Polski. Refleksje nie
mogą być wesołe.
Wspomnieliśmy, że piłka chodziła
sobie. Jest to niestety smuttka praw
da, Nie widzieliśmy niemal zupeł
nie żadnych pomysłowych rozwiązań
taktycznych, żadnych celnych podań.
Grano jak u cioci na imiem.uaeh.
Wygrąli Budowlani, Zwycięstwo ich
jest zasłużone, chociaż CWKS miał
w sumie więcej z gry, Ale Budowla
ni mieli więcęj ambicji 1 JUŻ drugi
kolejny mecz CWKS na własnym
boisku kończy się jego porażką. Zja
wisko niezbyt przyjemne i wydaje
się, że kierownictwo sekcji powinno
znaleźć sposób, którym by wytłuma
czyło drużynie, że ambicja jest jed
nym z nieodłącznych elementów zwy
cięstwa. W dalszym ciągu również
atak CWKS zabawia się z piłką
wszerz boiska, na strzał decyduje
się w wyjątkowych tylko ok:.zj~ch,
a wykonanie tych strzałów jest co
raz słabsze.
W drużynie wojskowej na wyróżnienie
zasługuje tylko Ochmański,

który wal

czył o piłkę energicznie I strzelał bar
dzo niebezpiecznie. Jeszcze pomoc z
Orłowskim na czele nie zawiodła. Wszy

scy inni wypadają z meczu
gorzej.
Nie lepiej

mecz

na

można określić Budowla

nych. W szeregach drużyny chaos, atak

słabiutki, bez skutecznego strzału i znów
tylko linia pomocy, pracowita i czujna,
stanowi atut zespołu. Najsłabszy w na
padzie był leniwy Spojdzieja, najlepszy

młody Żabicki.

W pomocy obok Wie

czorka wyróżnił się Gajdzik, w obronie

dobry mecz zagrał Janduda.
Gra stała się ciekawsza dopiero

od

60 min. tj. od pierwszej bramki. Od tej

chwili walczono energicznie. Gdy Budów

lani uzyskali prowadzenie zaczęli grać
na czas. Gra ta była zbyt widoczna by
mogła się podobać.

Wydaje się, że WGiD PZPN powinien
zainteresować się aktorskim
występem
Barańskiego, który w świetnie imitowa

nych

konwulsyjnych drgqwkqeh

tarzał

się po boisku, protestując w ten sposób
przeciwko decyzji sędziego,
który za

rządził spalony. Takie błazeństwa mogą tylko wywołać zamieszki na widowni, (gw)

TABELA 1 LIGI
1. Gwardio Kr.
13
2. Związk. Kr.
12
3. Upia Ruch
12
’14
4. Górnik Radlin
5. Kolejarz Poznań
6. CWKS W-wa
7. ŁKS Włćkn.

18
17

24:12
27:13

17

27:14

21:19

14

14
14

13

13

27:23

24:26
16116

23:28

13

13

8. Ogniwo Kr.
9. Kolejarz W-wa

13
13

12
12

10. Górnik Bytom
11. Budgwl. Chorzów

13
13

11
10

17:33
13:19

12. Związk. Pozaoń

13

5

10:24

22:26
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PRZEGLĄD SPORTOWY

Z tenisistami radzieckimi na trasie

Kraków — Nowa Huta

Poronin — Zakopane

Do Krakowa przybyła w czwartek, ba radzieckiej, na cześć wielkiego
przyja- kiego Lenina i zwiedzić, znajdujące się
wiąca od kilku dni w Polsce, ekipa te cielą i nauczyciela młodzieży, Józefa
tam, Muzeum Jego Imienia. W Zakopa
nisistów radzieckich.
Mimo wczesnych Stalina.
nem, gdzie przybyłych witały wieloty
godzin porannych na Dworcu Krakow
sięczne tłumy, sportowcy radzieccy obec
skim zgromadziło się wiele publiczności, UCZYMY SIĘ OD WAS
ni byli na specjalnie zorganizowanej
Goście radzieccy obdarowani zostali
sportowców oraz delegacje i poczty sztan
wieczornicy góralskiej, na której żywo
darowe zrzeszeń, klubów I kół sporto kwiatami, po czym w imieniu WKKF oklaskiwali tańce góralskie w wykona
przemówił przewodniczący mgr Pirożyńwych.
niu zespołów regionalnych.
ski, podnosząc m. in., że sportowcy Kra
Witając w imieniu PZPR i młodzieży
W drugim dniu pobytu w Zakopanem,
kowa z głębokim wzruszeniem i serdecz
Województwa krakowskiego, przybyłych
ną radością witają znakomitych sportow w piątek, sportowcy radzieccy udali się
na krótki pobyt do Krakowa tenisistów
kolejką linową na Kasprowy Wierch, a w
ców radzieckich, widząc w nich nie tyl
radzieckich przewodniczący Woj. Zarzą
godzinach
wieczornych opuścili Zokopako szczerych i wypróbowanych przyja
du ZMP, Jankowski powiedział:
ciół, ale również ten wspaniały wzór, ne, by przez Kraków udać się do Kato„Przybyliście, by zobaczyć jok żyją i
który naśladując, będą mogli wykonać
pracują
sportowcy
naszej
Ludowej zadania, związane z realizacją Planu
Ojczyzny, którzy w oparciu o waszą po
6-letniego, Planu budowy podstaw socja
moc i przyjaźń budują nowe, lepszę julizmu w Polsce.
tro. Jego symbolem jest powstająca obok
W imieniu ekipy radzieckiej odpowie
murów wiekowego miasta, miasto pamią
dział na powitania kierownik Biriukow,
tek i kultury — Nowa Huta".
po czym tenisiści radzieccy wznieśli
Kończąc swoje przemówienie wzniósł okrzyk na cześć sportu i sportowców
okrzyk na cześć pokoju i jego niestru- polskich.
dzonego obrońcy, Józefa Stalina, Okrzyk
KATOWICE, 13.8 (Tel. wł.). Wystę nowagi i ani przez chwilę nie był groź
W czasie swojego 1-dniowego pobytu
ten zebrani podchwycili, manifestując dłu w Krakowie sportowcy radzieccy zwie py tenisistów radzieckich wywołały na
nym przeciwnikiem.
go na cześć niezłomnej przyjaźni polsko- dzili Dom Kultury, po czym udali się na Śląsku olbrzymie zainteresowanie groma
Drugi występ naszych gości miał miej
teren Nowej Huty, gdzie duże wróżenie dząc na kortach Zabrza i Katowic kom sce w Katowicach. Ozierow zmierzył się

’

20 sierpnia w Warszawie a 27 sierpnia we wszystkich innych miastach kra
*
ju odbędę się wielkie imprezy związane z tegorocznym Świętem Lotnictwa.

Serdeczne przyjęcie na Śląsku

Celem tych imprez będzie pokazane społeczeństwu rosnącej z roku na rok

siły naszego lotnictwa i jego oeiągni ęć, które stały się możliwe, dzięki nie.
zwyciężonemu lotnictwu radzieckiem u. W imprezach i pokazach lotnictwa

i ciekawe gry pokazowe

10.000 m
poniżej 29 min.
oto zobowiązanie

ZAT0PKÄ

F

enomenalny biegacz cze

wywarły na nich rozmach I tempo po plety publiczności. Zawody otrzymały
wstawania olbrzymiego obiektu przemy niezwykle uroczystą oprawę i przyczyni
słowego
l
zarazem
stutysięcznego ły się do dalszego pogłębienia przyjaź
miasta.
ni polsko - radzieckiej. Gry pokazowe
ekipy ZSRR potwierdziły wielkie warto
OSTRY TRENING
ści tenisa radzieckiego. Zawodnicy ra
Po powrocie z Nowej Huty goście od
dzieccy błysnęli dobrą formą, a ich do
byli krótki, lecz ostry trening z zowodbre zagrania były gorąco oklaskiwane.
nikomi polskimi na kortach Ogniwa w
Krakowie, a następnie zwiedzali zabyt
Pierwszy występ miał miejsce w Za
ki miasto, m. in. katedrę wawelską i gro brzu. W spotkaniu z Władysławem Sko-

z Piątkiem.

Pierwszego seta

wygrywa

zawodnik radziecki 6:4, natomiast w
drugim secie Polak miał więcej szczę
ścia i wygrywa go w tym samym stosun
ku. Na korcie bocznym Andrejew roz
prawił się z Radziem 6:3, 6:1. Wielki
sukces odniósł Henryk Skonecki wygry

„Polski Komsomolsk".

Sympatię publiczności zyskała sobie ju

Brzmiało to jak gdyby: „Nowe mia

niorka radziecka Jemielianowo, która
sto, miasto przyszłości, miasto młodych". chwilami swą grą przypominała Jadzię

W godzinach popołudniowych
1897 Towjuet,

1899
1899
1908
1 1904
1904
1904
1904
1905
1907
1909
1910
1911

..

Aubry, Fr.
Ragueneau, Fr.
Bouchard Fr.
Bouchard F»,
Bouchard, Fr,
Dupuis, Fr,
Fast, Saw.
Ragueneau, FT.
Svanberg, Saw«
Bouln, Fr.
Peterson, Sawt, 1^..
Bouin, Fr.
''

1912 Koiehmainen, Fini,
1913 Bouin, Fr.
1921 Nurmi, Fini.
1924 Ritola, Fini.
1924 Rttola, Fini.
1924 Nurmi, Fini.
1937 Salminen ,Finl.
1938 Mäkki, Fini.
1939 Mäkki, Fini.
1944 Heino, Fini.
1949 Zatopek, CSR
1949 Heino, Fini.
1949 Zatopek, CSR
1950 Zatopek, CSR

84:28,8
34:25,8
84:25,0
34:19,4
34:13,8
38:39,0
33:23,0
32:56,0
32:36,0
32:18,4
32:13,6
31:30,0
31:21,2
31:20,8
30:58,8
30:40,2
30:35.4
30:23,2
30:06,2
30:05,6
30:02,0
29:52,6
29:35,4
29:28 2
29:27,2
29:21,2
29:02,6

100 m dow. - w 50,2
płyną Szilard i Kadas
BUDAPESZT, 13.8 (Tel. wł.). Na za

wodach pływackich na wyspie Małgorza

ty

wspaniałą walkę na 100 m st. dow.

mężczyzn rozegrali dwaj odwieczni ry

wale Szilard i Kadas.

I tym razem zwycięsko wyszedł z te

go

pojedynku Szilard zwyciężając jed
nak zaledwie o centymetry. Obaj za

wodnicy

szym

Jędrzejowską z jej najlepszych czasów.

W ZAKOPANEM

na 19 km

przepłynęli dystans w naj lep

tegorocznym czasie 58,2.

Akcja żniwna
■portowców

woj. krakowskiego
Sportowcy woj. krakowskiego wzięli
czynny udział w akcji żniwnej, która w
woj. krakowskim przebiegła niezwykle
oprawnie i przyniosła znacznie obfitsze
plony, niż w latach ubiegłych. Członkowie
500 Ludowych Zespołów Sportowych prze
pracowali przy żniwach kilka tysięcy robo
czogodzin. W pracy
tej wyróżniły się
LZS z Raby Wyżnej, Liberowa, Gumniak,
Rzędzina, Radłowa i Rzezusni.

W trwającej obecnie kampanii omłotowej biorą również czynny udział sportow
cy woj. krakowskiego, pomagając średnioI małorolnym gospodarzom w ostatnim eta
pie zbiórki plonów. Członkowie LZS Waw
rzyńczyce zobowiązali się przy akcji omło
towej przepracować 400 roboczogodzin i
wykonali już 80 proc, zobowiązania.

ekipa

sportowców radźt4?klch"oraz czołowi za
wodnicy polscy z Jędrzejowską i Skoneckim na czele, wyjechała do Zakopane

Ozierow wygrał z Chytrowskim 6:0,
6:1, 6:3. Ozi%fot&'g‘rał'Bardzo ć/otrze.
Po silnym serwie momentalnie dochodził

do siatki i starał się jak najszybciej ro

Goście radzieccy zatrzymali się w zegrać piłkę. Doskonałą grą Ozierowa
Poroninie, by złożyć hołd pamięci Wiel- Chytrowski został wyprowadzony z rów-

go.

drzejowska wygrała 6:2, 6:1.
Jemielianowa, mimo przegranej zro
biła dobre wrażenie i zdan'em wszy
stkich jest to doskonale zapowiada
jąca się zawodniczka, która za kilka lat będzie wielką klasą.
W sobotę rano goście radzieccy
zwiedzili Oświęcim, skąd wyjechali
do Zabrza. W niedzielę goście zwie
dzili rezerwat w Pszczynie.
(Jb.)

MĘŻCZYŹNI: — Jera, Boniecki,
Procel, Szołtysek, Dobrowolski, Za
krzewski, Szczypko, Kuklok, Czuper
ski, Zemyr, Gremlowski, Ludwików
ski, Mroczkowski, Langer, Gadzikie
wicz.
KOBIETY: — Dobranowska, Pronlewiczówna, Sobczakówna, Kubikówna, Dzikówna, Kowalska, Fijał
kowska, Mrozówna, Zurkówna, Przy
borowicz i Szymańska.
Wraz
z pływakami wyjechali
dwaj przedstawiciele PZP Grąsiewicz i Kędzierzawski oraz delegat
GKKF — Brzozowski; poza tym pły
wakami opiekuje się trener Królik.
Po rozegraniu spotkania z CSR,
zawodnicy wracają bezpośrednio do
kraju, by wziąć następnie udział w
mistrzostwach Polski, które odbędą
się w dniach 19—21 w Krakowie.

WYRÓWNANA WALKA
W DOWOLNYM

Opierając się na wynikach meczu
Węgry — CSR i mistrzostwach CSR,
Procel z Mroczkowskim na 100 m
oraz Procel z Ludwikowskim na 200
m dow. mają wszelkie szanse, by za
jąć drugie 1 trzecie miejsca — w
najgorszym już wypadku. W głębi du
szy żywimy już nadzieję, że mistrz
Polski, Procel, znajdzie się na mecie
przed Bubnikiem.
Gremlowski — zasłużony mistrz
sportu, pokonał już raz Bartuska w
czasie startów w NRD, sądzimy, że
i tym razem sukces swój powtórzy,

IAAF zatwierdza
rekordy świnią

Międzynarodowa
Federacja
Lekko
NIENAJLEPSZYM nastroju
opuścili pływaey stolicę. Pro atletyczna podała do wiadomości wyniki,
zatwierdzono
Jako lekkoatletyczne re
cel zachorował na migdałki, Ludwi

kowski zaniemógł na żołądek, Mrocz kordy świata. Wśród nowych rekordów
kowski zaś miał złośliwe czyraki. Po znajduje się wynik sztafety radzieckiej
za tym, na skutek zdekompletowa 3 x 600 m, w składzie: Zilcowo, Dminia drużyny waterpolowej, pływacy truk, Wasiliewa — 6:53,8 oraz rezul
będą musieli grać w piłkę wodną, a tat Nemetha (Węgry) w rzucie młotem
.
wysłużony weteran, Inż. Zemyr, pły — 59,88 m.
Pozostałe
rekordy
ustanowili: 100 m
wać stylem grzbietowym.
—
Ewell
(USA)
—
10,2 (wyrównany
Mimo tak niewesołych horoskopów,
gdyż dochodzi jeszcze do tego wszy rekord); 110 m ppł. — Attlesey (USA)
stkiego pewność niemal, że w ciągu — 13,6 (wyrównany rekord Dillarda
tych dwóch tygodni Czechosłowacy USA); sztafeta 4 x 200 m — Uniw.
na pewno podciągnęli się w formie, Płd. Kalifornijski USA w składzie: Patmimo wszystko, pływacy mają wszel ton, Frazier, Pasąuali, Stock — 1:24,0;
4 x 1 miia (1.609 m)— Gefle Idrottskie szanse, aby wrócić z sukcesem.

W

forening Szwecja, w składzie: Bengtśsoń!

ŁADNY GEST CSR

Przypuszczenia nasze opieramy na
jednym bardzo ważnym momencie;
mianowicie Czechosłowacy wiedząc o
swej zdecydowanej przewadze w sko
kach męskich i kobiecych, a naszej

Bergkylst, Aberg, Eriksson — 16X2,8.
Wyniki uznane za rekordowe na 110

m ppł. i 4 x 200 m uzyskane były wła
ściwie na dystansach 120 y ppł i 4x220

y, które są nieco dłuższe od dystansów

podanych wyżej w metrach.

skokami spado
Foto WAF
\

Juniorów ostrzegamy przed wodq sodowq
Chytrowski, a jego piłki lądowały dokła
dnie i były dla Skoneckiego często ni.
do odebrania.
W finale gry pojedynczej kobiet, Tłoczyńska pokonała pogromczynię Jaśkowie
kówny — Piątkową ze Stali Katowice 6:0,
6:4.

W finale gry podwójnej para Słali, Chy
trowski — Skonecki II zwyciężyła Niestroją — Tatarczyka (Górnik) 6: 2, 6:5.
I Małżeństwo Tloczyńscy zdobyli tytuł mi
strzowski w grze mieszanej po zwycię
stwie nad Chytrowskim — Piątkową 6:5,
6:4.

Gra mieszana juniorów: Ryczkówna, $•| bręla — Kubalanka, Sawaszkiewicz 6:0, 6:5.
I Gra podwójna juniorów Licls, Sebrala —
Chytrowski w spotkaniu półfinałowym j Kramer, Wawrzyniak 6:3. 3:6, 6:3. W linaz Niestrojem miał poważne trudności w ; łowym spotkaniu w grze pojedynczej Jupierwszym secie, którego przegrał do 4. I niorów licis, pokonał Sebralę 6:0, 6:4, a
, . dobre
____ .i dalsze
_____ ! Ryczkówna zwyciężyła Kubalankę 6:4, 8:6.
Później rozkręcił się. na
dwa sety wygrał przekonywująco do 1, ; Wynik pojedynku juniorek
wskazuje, ża
ale walka była bardzo zacięta o każdą 1 mecz byt zacięty. Kubalanka, gdyby nie
niemal piłkę. Skonecki II -sprawił niespo- I lekceważyła ambitnej Siątaczki, a przede
dziankę, eliminując Tloczyńsklego 6:3, 1:6, ■ wszystkim szybciej poruszała ślę po kór6(2. GrO była cifjkawa
a n
*na pewno, hu
» Drvz»n»
*nPrzegrana
a
kąwą~, paeciwnlcy cieato ' /"i
cię,
by -zwyciężyła.
ichadzali .«fo^iatkifT^^
^. _
“obserwó^a?iłn>yIxąugie.
I.JŁ,4b»L>»(lUiTs.l9.Jes/.ęze. jedon .dowód śkut
‘i _
ków «/ody lodowej, która uderza do ęilowymiany pił^ br.„
ane
z
dej "Jłówy.
' •** “'•* ;
Spotkanie finałowe Chytrowski — 9kóRównież
Licls
zmienił
się
w
ostatnim
cza
nećki’*6:4, 4 <6, 6:3 bardzo się podobało pu
bllczności. Obaj zawodnicy zaniechali „cy sie. Z młodzieńca bez pretensji, jakiego
kania", często chodzili do siatki, strzelali znamy z roku ubiegłego, zrobił się wielki
silnymi bombami, to robiło dobre wraże tenisista. Uwagi swoich opiekunów, którym
nie na widzach. Bardziej precyzyjny był zawdzięcza wszystko, przyjmuje z minę sta
rego wygi, który jut wszystko wie i robi
znakomicie.

startują pływacy przeciw CSR

W

*
rodzaj

Chytrowski i Skonecki II wygrywają
Mistrzostwa Związktw Zawodowych

Choć osłabieni ale nie bez szans
SOBOTĘ, 12 bm. wyjechała zupełnej prawie bezradności, po bra
pociągiem do Pragi reprezen tersku zgodzili się na nierozgrywanie
tacyjna drużyna polskich pływa
tych
 konkurencji.
I to jest moment zasadniczy. Sko
ków, która w nadchodzący wtorek
1 środę rozegra międzynarodowe ki, które dawały bezwzględnie prze
spotkanie z repr. CSR. Pływacka wagę Czechosłowakom, nie odbędą,
się, a rycerskość przeciwników jest
reprezentacja Polski liczy 26 osób,
w tym 11 kobiet. W skład ekipy jednym z symboli stosunków w spor
cie państw demokracji ludowych.
wchodzą:

wszystkie

Na zdjęciu: Dziewczęta w oczekiwaniu na start przed
chronowymi.

Zakończenie turnieju tenisowego o mi
wając
Korczaginem 7:5, 6:1. Polak strzostwo Związków Zawodowych wypadło
grał jak z nut. Korczagin po wczoraj efektownie. W poniedziałek nie spadla
szej kontuzji nie przyszedł jeszcze do ani jedna kropla deszczu I wszystkie gry
odbyły sią zgodnie z planem. Wraz z po
siebie.
godą poprawił się humor zawodników, a
neckim Korczagin miał pecha. W poło
W grze mieszanej para radziecka razem z nim — forma.
wie gry, gdy po silnym serwie dobiegł
do siatki naderwał sobie ścięgno. Trze Ozierow, Korowina zwyciężyła parę
Katowice po raz pierwszy oglądały w
ba podkreślić sportowe wyrobienie Kor- polską Piątek, Popławska 7:5, 6:4. tym roku tenis w lepszym wydaniu I zgo
czogina, który mimo odniesionej kontu Ozierow błysnął szerokim wachla dna. opinia zwplenników białego sportu
brzmiała: Tenisiści w stosunku do roku
zji grał nadal, przegrywając w rezulta rzem umiejętności technicznych, de ubiegłego znacznie podciągnęli swe umie
kompletny repertuar jętności. Dotyczy to przede wszystkim Chy
cie seta 4:6. Korbutowi w grze z Piąt monstrując
kiem odnowiła się dawna kontuzja i uderzeń. W drugiej grze mieszanej trowskiego, Skoneckiego II, w których grze
ulegli widać Już dojrzałość, bogaty repertuar ude
przy stanie 5:5 rnusiał zrezygnować z Andrejew i Jemielianowa
Chytrowskiemu 1 Jędrzejowskiej rżeń (naturalnie w lepszym i gorszym wydalszej gry.
daniu) oraz niezłą kondycję.

by królewskie.
chosłowacki kpt. Emil Zatojek, który na zawodach lekkoatle Tenisiści radzieccy 1 polscy wspólnie
odbywający podróż po kraju to już
tycznych w Finlandii ustanowił
starzy przyjaciele. W rozmowach między
nowy rekord świata na 10.000 m,
sobą pomijają nazwiska I „tytuły".
powrócił do Pragi, witany owa
— Chcesz czekolady? — pyta Kor
cyjnie przez wielotysięczne rzesze
but Jędrzejowską.
ludności, sportowców i młodzieży.
— Zjedz tę gruszkę — Jest znako
Dziękując za owację, kpt. Zamita
— mówi Piątek wręczając owoc
topek oświadczył, iż podejmuje
Ozierowowi.
nowe zobowiązanie:
2:6, 6:8.
Oglądając Nową Hutę Jeden z Jej
Gro podwójna kobiet przyniosła zwy
POBIĆ SWÓJ OSTATNI RE
Jędrzejowska
przeegzaminowała
członków, upewniwszy się, że między cięstwo parze polskiej Jędrzejowska, Po
KORD NA 10.000 m I UZYSKAĆ
radziecką Jemielianowa.
budowniczymi znajduje się pokaźny od pławska, która zwyciężyła parę radzie Juniorkę
W TEJ KONKURENCJI CZAS
18-lętnia reprezentantka ZSRR nie
setek młodzieży, powiedział:
cką Korowina, Jemielianowo 6:4, 6:3.
PONIŻEJ 29 MIN.
mogła nawiązać równej walki i Ję

Hłotorfa rekordu świata

wezmą udział. obok jednostek lotni ctwa wojskowego
lotnictwa cywilnego

Punktacja
2. Ogniwo
28 pkt., 4.
— 11 pkt.,
wlani — 2
po 1 pkt.

drużynowa: 1. Stal — 114 pk..
— 67 pkt., 3. Związkowiec —
Górnik — 24 pkt., 5. Wlókniari
6. Kolejarz — 3 pkt., 7. Budo
pkt., 8. i 9. Unia I Spójnia —
J. B.

Jera znów nie powinien znaleźć się nowana. Jeśli bytomianka wróci do
na ostatnim miejscu.
zdrowia, to wraz z Przybórowiczów-'
ną
winny pierwsze znaleźć się u me
LICZYMY NA DOBROWOLSKIEGO
Podobnie przedstawia się sytuacja ty.
w stylu klasycznym. Wprawdzie nie
wyjechali Cichoński i Nikodemski,
jednak para Dobrowolski — Kuklok
nie jest wcale gorsza od poprzedniej.
Dobrowolski, jeden z trzech łódz
kich Budrysów, w czasie ostatniego
treningu wykazał rewelacyjną formę
na 100 m mot. Wydaje się, że nieda
wny rekord Szołtyska nie będzie miał
długiego żywota. Kuklok też wyraź
nie podciągnął się w formie.
Szołtysek — nasz mocny punkt,
przechodził ostatnio złośliwe zakaże
nie skóry, które mu nie pozwoliło na

Tenisowa młodzież
walczy w Sopocie
W klasycznym obie Polki znacznie
przewyższają pływaczki CSR, krako o tytuły mistrzów
wianka wraz z łodzianką stanowią '

Na kortach tenisowych Sopotu odbę
tandem, z którym można pokazać się
dą się w dniach 17 — 20 sierpnia mi
już wszędzie.
strzostwa juniorów Polski w tenisie.

Zupełnie źle natomiast przedsta
W mistrzostwach spodziewany Jest
wia się sprawa z „grżbiecistkami“.
udział ponad 50 zawodników i zawod
Tu już nie mamy czego szukać.
niczek ze wszystkich okręgów.

W sztafetach sytuacja przedstawia
Turniej nosić będzie charakter gene
się podobnie, jak u mężczyzn: może
ralnego przeglądu sił i postępów nasze
my wygrać w dowolnym, a przegrać
go tenisowego narybku. (T.)
w zmiennym.
WATERPOLlSCI

Interpelowani Węgrzy a propos
wyniku meczu waterpolowego Pol
W PŁYWANIU PO RAZ 1
ska — CSR powiedzieli: „jeżeli ma
Rok
Polska—CSR
cie
kondycję a nie straciliście tech
1. 1M7
74:242
niki, to szanse są po waszej stronie".
1. 1728 Praga
125:277
i. im Warszawa
Kondycję waterpoliści mają, cóż z
151:252
4. 1750 Warszawa
51:50
tego jednak, Skoro pojechali zdekom
1. 1151 Fraga
37: 65
pletowani,
jednak — piłka jest okrą
5. 1755 Warszawa
44: 58
gła, a Procel J Gremlowski nie po7. 1748 Poznań
74:141
Winni zagrać gorzej od „zawodonormalny trening, jednak znany z wych“ waterpolistów.
Stanisław Pękala.
ambicji ślązak drogo sprzeda własną
skórę.
Tak więc Skorajsa i Linhart będą
mieli ciężki orzech do zgryzienia.
W stylu grzbietowym liczymy tyl
ko ńa ewentualne drugie miejsce Bo
nieckiego. '
W
Gottwaldowle
zakończyły tlę mi
POLSKA - CSR

Pływackie
mistrzostwa CSR

W SZTAFETACH 1:1

O ile wygrana sztafety 4X200 m
dow. nie ulega wątpliwości, gdyż
czwórka; Procel, Ludwikowski, Grem
lowski i Jera, jest znacznie lepsza od
gospodarzy, to następna z kolei kon
kurencja 3X100 m zmiennym przy
niesie zwycięstwo gospodarzom. Za
decyduje o tym 100 m grzbiet.
WŚRÓD KOBIET INACZEJ

W sprintach, w dowolnym, Czeszkj są bezsprzecznie lepsze od na
szych zawodniczek. 400 m dow. mo
że, ale nie musi, zakończyć się na
szym
podwójnym
zwycięstwem,
wszystko będzie zależeć, od Dzikówny, która wyjechała lekko niedyspo

strzostwa CSR w pływaniu. W ciasle za
wodów Maagova wyrównała na 400 m
dow. rekord CSR — 4:15,0.
Tytuły mistrzów w poszczególnych kon
kurencjach zdobyli:
MĘŻCZYŹNI: 100 m mol.: Bocan — 1:11,1,
100 m dow.: Paelna — 1:02,7, nieznacz
nie wyprzedzając Bubntka, który uzyskał
len sam czas. 200 m klas.: Skoyajsa —
2:55,5. 400 m dow.: Bartusek — 5:15.8.
SX«0 m imion.: NV Bratlsława—3:55,2.
<X1M m klat.: NV Bratliława — 5:15,7.
100 m grzb.: Stalli — 1:10,2;
KOBIETY: 100 m mol.: Simonowa—1:55,5.
100 m grzb.: Nogovska — 1:25,1. 100 m
dow.: Beevarovska — 1:17,1. 200 m kla
sycznym: Kozova — 5:12,5; 4X100 m do
wolnym: Sokol — 5:45,5; 5X1M zmlen.t
Slavia — 4:21,4.
W klasyfikacji ogólnej wiród mężczyzn
zwyciężyła NV Bratisława — 150 pkt.,
wiród kobiet
Dynamo Slavia —-115

Potrójny sukces
Olejniszyna w Krynicy
W Krynicy zakończył się turnjej teni

sowy o mistrzostwo tego uzdrowiska. W

zawodach brali udział tenisiści Warsza
wy, Krakowa, Katowic, Łodzi, a nawet
Białegostoku. Turniej zakończył się po
trójnym triumfem
Olejniszyna (CWKS

W-wa), który bez trudu zdobył trzy mi
strzowskie tytuły.
*
W finael gry pojedynczej mężczyzn
pokonał Kołcza (Gliwice) 6:2, 6:1, 3:0

Kołcz skreczował. W finale gry podwój
nej mężczyzn para Olejniszyn — Kołcz

pokonała parę Burda — Baran 6:1, 6:0.

W grze mieszanej tytuł zdobyło małżćń
stwo Olejniszyn po zwycięstwie nad Wró
blewską (CWKS), Gajewskim (Kr.) 7:5,
6:1.
W finale gry pojedynczej kobiet

tytuł

zdobyła Wróblewska (CWKS), wygrywa
jąc z Kańską (Bielsko) 6:2, 6:2.
Na uwagę zasługuje porażka junior
*
Christa z czołowym

graczem Krakowa

Gajewskim 6:1, 3:6, 2:6. (T.)

Nowe rekordy
Węgier

1

BUDAPESZT, 15.1 (lei. wł.) _ Temes po
biła rekord Wągier na 200 m sl. grzb.
Rakordzlstka Wągier w stylu dowolnym
Temes Judys pobiła rekord Węgier w pły
waniu na-200 m stylem grzbietowym .« d
i
*
akonółym czasie 1,47,

