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Łyżwiarze śląscy przez szereg dni od nowego roku oczekiwali na lód w Krynicy, a gdy powrócili, do
Katowic, zastali warunki do treningu na miejscu. Na zdjęciu od lewej Ziajówna,
Lyszczyna, Osadnik
i Prńsówna.
W

Rewia
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polskiego

IVIlsfrzostwa

niedzielą

łyżwiarstwa

w

w jeźdzle szybkiej

KARPACZ (ag). W sobotę 1 niedzielę odbędą się w Karpaczu
łyżwiarskie mistrzostwa Polski.
Po raz pierwszy równocześnie ro
zegrane zostaną konkurencje w
jeździe szybkiej i jeździe sztucz- i

IW®

i

Zawody zapowiadają się nad-I!
zwyczaj ciekawie. Specjaliści
i~
od I
jazdy szybkiej przebywają już w i
Karpaczu od dwóch tygodni, gdzie
trenują pod kierunkiem Kalbar
czyka. Wszyscy uczestnicy obozu
staną też na starcie.

ki sławi

I

Karpaczu

figurowej

Jazdę parami rostrzygną między sobą Ślązacy, którzy mają
dwie dobre pary Z:ajówna —
Wrocławski i Osadnik — Lyszczyna.
Trójka zawodników warszaw
skich jest po treningu na sztucz
nym lodowisku w Ostrawie. Za
wodnicy śląscy, którzy nie tylko
klasą ale i ilością będą stanowić
podporę mistrzostw, mają tre
ningu znacznie mniej. Kierownic
two Baildonu, w którym w tej
chwili grupują się czołowi iyz.
w:arze okręgu, postanowiło jed.
nak obesłać mistrzostwa jak naj
liczniej.

Podana przez jedno z pism spor
towych w sensacyjnej formie wiadomość o przymusowej zmianie
niazw czołowych klubóiw polskich,
które korzystają z pomocy i opieki
■ Związków Zawodowych nie odpo
wiada prawdzie. Kluby te, a przy
najmniej znaczna ich część, zacho
wają dotychczasowe nazwy, zwią
zane z tradycją i rozwojem pol
skiego sportu z dodatkiem przyna
leżności branżowej jednego z dzie
więciu ugrupowań Związków Zawo
dowych.
Sport polski, przeprowadzający
w tej chwili swą organizację, od
powiadającą wymogom państwa
socjalistycznego, bynajmniej nie
potrzebuje przekreślać tego, co by
ło w jego przeszłości dobre i war
tościowe. tak zresztą, jak to robią
w innych dziedzinach życie czyn
niki polityczne, społeczne. cay
kulturalne. Nikomu nie .przyszło
do głowy zmieniać nazw dzieł Mic
kiewicza, czy Oho,pina, nikomu to
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BOKSERSKIE

nie jest bowiem potrzebne. Żaden my wymowę nazwy „Górnik“ czy
człowiek postępu, żaden członek „Hutnik“, ale „Peństwowiec“!
ruchu zawodowego nie potrzebuje
Poza tym ludziom zorientowanym
się też wstydzić nazwy Cracovia
czy Warty. Przecież ich dorobek i wyrobionym politycznie zmany
powstał ze zbiorowego wysiłku jest fiaM tworzenia „Klubów Peńmłodzieży pracującej i uczącej się, stwowców“, cqprawda nie sporto
dorobek ten nie jest własnością ja wych, ale politycznych przez gerkiejś wykolejonej, źle pojętej pry manofila Władysława Stadnickiego,
watnej inicjatywy, ale jest własno który w okresie pierwszej wojny
ścią młodzieży polskiej, która do współpracował e Ludendorfem i
wody swego dążenia do postępu Beselerem, a podczas drugiej słał
daje na każdym kroku. Organizacje, memoriały do Hitlera jako kandy
które nie odpowiadały potrzebom dat na gadzinowego premiera GG.
państwa ludowego jak Sokół, Strze Dziś pan Studnidki przebywa oczy
lec i kluby stosujące tzw. paragraf wiście w Londynie. Nie ma więc
aryjski, nie miały nawet odwagi po najmniejszej potrzeby nawiązywać,
okresie wojennym na wznawianie nawet w sporcie, do tego, co miało
złą tradycję w polityce i co nre
swej działalności.
było nigdy zgodne z interesami
W Czechosłowacji, gdzie Sokół mas pracujących.
poszedł po linii potrzeb i interesów
państwa ludowego, uczyniono go
centralną organizacją socjalistycz
ną dla spraw sportu, włączając w
nią wszystkie kluby. Nie zrezygno
wano jednak z ich dorobku i tra
dycji. ..Sparta“, „Slavia“, „LTC“ i
dziesiątki innych pozostały ja
ko „Sokol Sparta“, ozy „Sokol
LTC". Podobnie ma się rzecz na
Węgrzech, gdzt.e aport włąrv«:v
'łęśt w rairriy ruchu zawodowego,
nńłwy• klubowe jednak pozostają.
Celem reorganizacji sportu w
Polsce/ nie są przecież nazwy, ale
taka forma organizacyjna i taka
treść ideologiczna, która by odpo
wiadała potrzebom państwa socja
listycznego i mas ludowych.
Niektóre z zaprojektowanych
nazw są dość niepoważne np. „Pań
stwowiec". Możemy przecież w szu
kaniu nowych nazw dla klubów
Związków Zawodowych, za wzoro
wać się na Związku Radzieckim,
gdzie nazwy klubów z jednej stro
ny są symbolami pracy, a z dru
giej dynamizmu sportu. Przecież Rewelacyjny ping-pongista Śląska,
„Dynamo"
„Lokomotywa"
czy górnik Pierończyk z kopalni Kleo
„Spartak“, to nie to, co „Państwo- fas, który po drodze do tytułu mi
strza Śląska wyeliminował z roz
wiec" czy „Spożywca".
W nazwach radzieckich jest ja grywek mistrza i wicemistrza Polski
kaś siła, rozmach i polot. Rozumie
Fot. Karabasz

Począwszy od nadchodzącej nie n.a bez trudu w Poznaniu ósemkę
dzieli walki o miejsca w dwóch ZZK, Włókniarz łódzki wywiezie
ligach bokserskich nebiorą dużej dwa punkty z Rzeszowa, e Zjedno
siły atrakcyjnej. Ich najbliższy pro czeni z Bydgoszczy z Lublina.
Pozdrowienia łyżwiarzy polskich z Januszem Kalbarczykiem na czele gram przewiduje w pierwszym rzą
Szczegółowy wykaz niedzielnych
dla Czytelników ,Sportu i Wczas ów“ ze „Samotni“ nad Małym Ję dzie mecz Radomialke z Batorym, spotkań jest następujący (kolejno
ziorkiem li) Karpaczu
który zadecyduje o mi ejscu w według grup — gospodarze na pier
pierwszej lidze. Batory posiada te wszym miejscu):
Program zawodów przew.duje:
Jeżeli chodzi o jazdę sztuczną, oretycanie największe szanse na
Gedania — Warta Poznań;
to
po
raz
pierwszy
Śląsk
wystąpi
awans, wystarczy mu bowiem do ZZK Poznań — Gwardia Gdańsk;
piątek — 14. I.: godz. 18 — uroczyz
całą
swoją
koalicją.
Staną
więc
tego
wynik
remisowy,
Nie
jest
to
czyste otwarcie zawodów;
Zryw Łódź — Pafawag Wrocław;
na starcie przedwojenni mistrzo
sprawa łatwa, Radom iak
— Batory Chorzów;
sobota — 15. I.: godz. 10 — jazda wie Polski Grobert i Wrocławsiki, jednak
wzmocnił ostatnio swą drużynę Radomiak
szybka panów na dystansie a także utalentowany i najmłod- ¡i Stecem w wadze ciężkiej, zawodni Gwardia Rzeszów — Włókniarz
Łódź;
500 m i 5.000 m, jazda pań na szy ze wszystkich — Osadnik. kiem lepszym od Kubicy z Batore
Zjednoczeni Byd.
500 m i 3.000 m oraz jazda Głównym ich przeciwnikiem bę go. Mocne punkty drużyny, śląskiej, Lublinianka
gąszcz.
figurowa, obowiązkowa;
dzie Staniszewski z Warszawy, jak Bez arnik i Bibrzycki natrafią
niedziela — 16. L: godz. 10.50 — który był mistrzem Polski przed na najsilniejsze punkty Radomiaka;
jazda .szybka panów na 1.500 m Grobertem i Wrocławskim, W Sieradzan — Czortek, przy czym
i 10.000 m oraz jazda szybka paniach Warszawa wystawia Dą- preewaga jest tu raczej po stronie
pań na 1.500 m i 5.000 m; browską i Bursche, Śląsk zaś Radomiaka. O wyniku meczu za
Dobre warunki dla łyżwiarzy i hokeistów
o godz. ,18 — jazda figurowa przede wszystkim Ziajównę i mło decydują walki w wagach muszej,
dowolna.
dziutiką Lyszczynę.
koguciej, półśredniej, średniej i pół-;
ciężkiej, poza wagą muszą i pół
ciężką Batory posiada tu lepszą
Ze śniegiem na razie słabo
oboadę od przeciwników. Trudna
Mecz gimnastyczny z Czechosłowacją zatem
przeprawa czeka mistrza Ślą
ska w najbliższą niedzielę. O ile
W ostatnich dniach nastąpiła rusarza w Kościeliskach, Zjaz cm pokrywy śnieżnej, w Szklar
wygra, zapewni sobie awans do
dowcy pod kierunkiem Lipow skiej Porębie 15 cm, a na Śnieżce
23 Afn w Warszawie
pierwszej ligi, w wypadku przegra wybitna poprawa warunków dla skiego na Kasprowym, a biegacze 20 cm.
sportu łyżwiarskiego, a przede
nej
dojdzie
do
trzeciego
spotkania
Praga. W miejscowości Valass- 1 reprezentować będą barwy Czewszystkim hokejowego. Jeżeli pod kierunkiem Orlewicza pod
Karpacz przygotowuje się do
ke Mezirici na Morawach odbyły chosłowacji, w spotkaniu między na neutralnym terenie.
chodzi o warunki śnieżne dla nar Reglami. Utrzymuje się tempera łyżwiarskich mistrzostw Polski.
Bardzo ciekawie zapowiada się ciarzy, to te przedstawiają się na tura minus 10 stopni.
się zawody eliminacyjne gimna państwowym z Polską. Spośród
Zawody te odbędą się na stawie
pierw razie niekorzystnie.
styków czechosłowackich, którzy 14 najlepszych gimnastyków pier- mecz Gedanii z Wartą. W pierwprzy wodospadzie.
Karpacz:
Popularna
miejsco

wszé' miejsce zajęli: Benetka 56,5 szym . spotkaniu gdańszczanie wyW poniedziałek, 17 bm. uczest
wość wczasowa Dolnego Śląska
Według
meldunku
PIHM
w
grali
10:6.
wobec
czego
należałoby
pkt., Ruzicka —55,2 pkt.. Hruby
posiada obecnie stosunkowo do nicy mistrzostw Polski startować
dniu
wczorajszym
śnieg
w
gó

im
i
■obecnie
wróżyć
powodzenie.
Terming
— 55,1 pkt., Matlocha — 53,9 pkt.
rach znajduje się tylko miejsca brą zimę. Ostatnie opady śnieżne będą w Szklarskiej Porębie w za
Mecz odbędzie się 23 bm. w Ale Warte, uzyskała ostatnio re r
utworzyły w samym Karpaczu 10 wodach o puchar Karkonoszy.
mi i to w wysokich partiach,
sowy
wynik
z
ŁKS.
co
pozwala
Warszawie.
mistrzostw
W
najbliższych
dniach
należy
przypuszczać, że jej aawodnicy są
w dobrej for nie. Gedania mus, też oczekiwać drobnych opadów śnież
MONS — SUNDBURY WOLVES 4:3 skoncentrować najlepsze siły, by nych, które jednak nie stworzą
Polski
(2:1, 2:2, 0:0),
EDYNBURG (tel.). Piąty mecz Kana mecz wygrać, niespodzianka bo- jeszcze dobrych warunków nardyjczyków w Anglii zakończył się wiem nie jest wykluczona.
ciarskich.
jeszcze jedną klęską. W Falkirk
u koszgkóujce
Jeżeli chodzi o warunki dla
grali
oni
przeciwko miej
Również spotkanie Zrywu łódz
scowej drużynie ,,Lions“ ulegając kiego z wrocławskim Patewagietm sportu łyżwiarskiego to na naj3:4 (1:2, 2:2, 0:0).
WG i D PZKSS wyzna
będzie emocjonujące i ważne dla bliższy tydzień zapowiada się w
czył następujące terminy
SZWECJA — BRIGHTON TIGERS układu tabeli. O ile zespół wro całym kraju temperatura w ciągu
2:2
(1:0,
0:1,
1:1).
dnia w granicach 0 stopni, a w
mistrzostw Polski w piłce
SZTOKHOLM (tel.). Reprezentacja ho cławski zdoła wywieźć z Łodzi tyl nocy minus 5 stopni, zaś w okoli
koszykowej:
ko punkt, wówczas będzie miał
kej
owa
Szwecji
rozegrała
towarzy

Półfinały
drużyn męskie spotkanie z angielską drużyną zapewniony udział w drugiej lidze. cach górskich nawet minus 9 st.
'deh (ki, AJ — 4, 5 i 6 mar
zawodowców Brighton Tigers uzys
Meldunki naszych korespon
kując wynik remisowy 2:2 (1:0. 0:1.
W pozostałych spotkaniach nie
ca (2 lub 4 grupy).
1:1). Najlepszym zawodnikiem był dzielnych są już zdecydowani fa dentów z terenu ze środy brzmią
Finały drużyn męskich
Anglik Lee.
następująco:
woryci. Gwardia z Wybrzeża poko.
(ki. A o wejście do Ligi) —
Zakopane: W samym Zakopa
'S. 19 i 29 marca.
nem
brak śniegu. Utrzymuje się
Finały drużyn żeńskich
pogoda słoneczna. Śnieg tylko w
— 4, 5, 6 marca.
Bilans piłkarski wysokich partiach górskich. Dla
Miejscowości, w których
narciarzy możliwe zjazdy z Ka
odbędą się rozgrywki wy
sprowego do Kotła. Śnieg utrzy
znaczone zostaną po nade
muje się również na północnych
słaniu kandydatur okrę
Śląska Dolnego i Górnego stokach Gubałówki. Treningowa
gów. Terminy zgłoszeń do
grupa narciarska ćwiczy w róż Fragment, z Hali Gąsienicowej u? pilskich Tatrach. Niestety Smeg ttrtmistrzostw do 31 bm.
nych okolicach. Skoczkowie tre
doczny na zdjęciu jest pochodzenia zeszłorocznego.
(szer.)
na
3
nują pod kierownictwem St. Ma
Fat. Datka

Mecze

hokejowe

mmiiNiiK

Uwaga

Narty

w

i

Czytelnicy!

łyżwy

kraju

W miejscowościach, gdzie nie ma punktów sprze
daży gazet, można zaprenumerować „Sport i Wcza
sy" w najbliższym Urzędzie Pocztowym, który do
starcza nasze pismo punktualnie, bez doliczania do
datkowych kosztów.
(wł. 12)

i za granicą
rtach. Pierwsze trzy kategorie
BRATYSŁAWA. Austriacki HC Kla- MOSKWA. W stolicy Związku. Ra
obejmowały bieg na przestrzeni
dzieckiego zakończyły się dorocz.
genftirt rozegrał dwa spotkania z re
8.000 m, czwarta, w ramach któ
prezentacją miasta
............
i miejscową dru
ne zawody łyżwiarskie z udzia
żyna„ w obu Przegrywając
przegrywają 1:10 (0:5,
rej startowała młodzież, ograni
łem 8 miast: Moskwy, Leningra
1:2, 0:3) i 2:12 (1:4, 1:5. 0:3).
czała bieg do 3.500 m .
du, Omska, Gorkij, Swierdłow.
CIESZYN. W mistrzostwach
__
___ hokeje... .
ska, Kirowa, Czelabińska i ArBieg na 8.000 m (klasa II) wy
wycli czeskiego Śląska (SZH), któ
re obejmują trzy klasy, wysokiej
changielska. W ogólnej punkta
grał Bielan w czasie 47:12 min.
porażki w spotkaniu z J. Ludwik
cji pierwsze miejsce oraz nagro.
Ten sam bieg w klasie juniorów
doznała Polonia z Karwiny, jedyny
dę przechodnią zdobyła reprezen
wygrał Cieślar P. w czasie 50:47 Na mistrzostwa te, które odbędą się
reprezentant drużyn polskich na
Kalendarzyk
lutym br. Stany Zjednoczone re
Zaolziu, w stosunku i:15 (0:2, 0:7,
tacja miasta Gorkij. Jest to pie-rmin, zaś w klasie trzeciej Filipek vz
prezentowane
będą
przez
11
łyżwia

1:6 a czeski Cieszyn przegrał z
wszą zwycięstwo Gorkij w tych
— 48:22 min. W biegu dla młodzie rzy z Buttonem i Shenmanem na cze
Orlowa 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).
narciarski
zawodach, dotychczas bomem
ży na przestrzeni 3.500 m zwycię le.
7-krotnie zwyciężyła drużyna
żył Cieślar J. w czasie 20:18 min.
Komisja Wydawnicza PZN wydała
Moskwy oraz 2 razy łyżwiarze le.
Wyniki te, osiągnięte w trudnych
BBDA — STELLA 4:0 W HOKEJU
nowy Kalendarzyk Narciarski na seKlopoty
BYDGOSZCZ (ir.) Hokeiści bydgo
ningradzcy.
warunkach terenowych i atmosje
zon
1M8/49, który ukazał się jui
juz. w
»
skiej Brdy rozegrali w Gnieźnie re
W drugim dniu zawodów po
rozsprzedaiy. Treścią Kalendarzyka
Tycznych, należy uznać za dobre.
wanżowe spotkanie z wicemistrzem
W
ZSRR okręgu
są
między
innymi:
goda
również
nie
dopisała
łyż

poznańskiego Stellą. Po ży
NOWY JORK. W Belaid odbyły się
akademików
a) nowy regulamin Odznaki Gór
wiarzom, gdyż temperatura utrzy
wej grze zwyciężyła Brda 4:3 (1:0, 1:1,
zawody narciarskie o mistrzo.
skiej PZN, zmodyfikowany w celu
2:2).
mywała się powyżej zera. Wlę„
ułatwienia
i spopularyzowania zdo
stwo USA z udziałem narciarzy
Bramki dla zwycięzców zdobyli: Ci
kszelić . więc wyników nie przekra
Moskwa. Drużyny, biorące udział chocki
bycia brązowej Odznaki Górskiej
fińskich i norweskich na czele.
(2). Andrzejewski i Banach po
Centrala AZS ma wiele kłopo najszerszym rzeszom turystów nar
cíala przeciętnego poziomu. Na
w mistrzostwach hokejowych jednej. Dla Stelli wszystkie trzy bram
M. in. startował w nich mistrz
W regulaminie tym podane
tu natury finansowej i paszpor ciarzy.
wyróżnienie jednak zasługuje
ZSRR rozegrały dotychczas łącz ki zdobył Cyryl.
olimpijski z St. Moritz Norweg towej
są jednocześnie wszystkie ważniej
z.
wysłaniem
narciarskiej
czas Proszlna, który wygrał bieg
nie 30 spotkań. Po dotychczaso
sze
trasy
wycieczek i punktowanych
Hugstedt oraz zdobywca 4 miej
do Spindlerowego Mły raid ów narciarskich;
na 5.000 m w 8:56 min. oraz wy
wych rozgrywkach na czele utrzy
sca na Olimpiadzie Fin, Pietikai- ekspedycji
na na mistrzostwa akademickie b) higiena narciarza i pomoc w nie
nik leningradzkięgo juniora Pa
muje się zeszłoroczny mistrz —
Moskwa. Znany yachtsman ra
nen.
świata (29. 2. — 6. 2.).
szczęśliwych wypadkach;
włowa, który uzyskał na 3.000 m
drużyna CDKA, która w 7 spot dziecki Mątwi ej ew ustanowił no
Wielki sukces w mistrzostwach
czas 3:35,6 min.
kaniach mistrzowskich zdobyła wy rekord szybkości bojerów,
c) wykaz schronisk w całej Polsce;
odniósł Pietikainen, zdobywając
Akademicy muszą obecnie sta d)
13 pkt.
podczas pierwszych w tym sezo CIESZYN. Mimo gwałtownej od.
składy zarządów: Związku, paszcz.
rać
się
o
przepustki
graniczne,
skokamj
53,75
rn
i
47,20
m
—
Komisji i Okręgów PZN;
wilży, odbyły się w Bystrzycy, za
Mistrzostwa hokejowe ZSRR nie zawodów na zalewie Fińskim
gdyż
wobec
objęcia
wydawania
225,40
pkt.
Hugstedt
uplasował
się
Olzą, staraniem miejscowego Pol
e) pełne listy nauczycieli narciar
rozgrywane są na lodowiskach w Leningradzie. Na dystansie 500
dopiero na drugim miejscu wyni paszportów przez Min. Admini stwa,
przodowników upoważnionych
skiego Klubu Sportowego KS
Moskwy, Leningradu, Tallina, Ry m ze startu lotnego, Matwiejew
stracji
(a
nie
przez
MSZ),
sprawy
kiem
225,15
pkt.
(skoki:
55,5
m
i
do
'punktowania Odznaki Górskiej
„Gron“, zawody narciarskie, któ
uzyskał szybkość 103,5 km/godz.
gi i Czelabińska.
oraz sędziów międzynarodowych
te
będą
załatwiane
dopiero
od
1
53
m),
przed
Finem
Laakso
—
re w myśl regulaminu, obowiązu
Nowy rekord ZSRR jest lepszy
związkowych i okręgowych;
220,65 pkt. (skoki:. 50,25 m i 56,5 lutego.
od poprzedniego rekordu o 18
jącego w Czechosłowacji, rozegra
Mistrzostwa
‘ i regulamin Odznaki Zjazdowej 1
m). Ten ostatni skok był najdłuż
km/godz..
ne zostały w czterech kategoWyjazd ma nastąpić 23 bm. o zą' Sprawność PZN oraz wiele innych
szym skokiem dnia.
potrzebnych
narciarzowi wiadomości.
ile zdąży się załatwić sprawy
Polski
OSLO. W Trondheim odbyły się przepustek oraz uzyskać fundu Kalendarzyk Narciarski winien być
nieodłącznym towarzyszem każdego
międzynarodowe dwudniowe za sze! z Min. Oświaty.
narciarza, zawiera bowiem w swojej
wody
w
jaździe
szybkiej
z
udała,
treści wartościowe wskazówki o, wy
Zdaje Się, że hokeiści będą
Strzelcy
Ligi
Koszyków si
i zachowaniu się w górach
łem łyżwiarzy zagranicznych. W
wreszcie mogli rozpocząć rozObecnie czołowi narciarze — a- cieczkach
>
służy dobrą radą w ciężkich nieraz
poszczególnych
konkurencjach
ugrywki o mistrzostwo _____
kademicf
trenują
na
obozie
w
Polski.
sytuacjach, w jakich każdy narciarz
zyskano wyniki:
Zakopanem. Wyjechać do CSR znaleźć się może.
Terminarz pierwszych spotkań
AZS
Ib,
Społem
Olsza,
PMS.
Ponie

W
31
spotkaniach
o
mistrzostwo
bieg
500
m.:
.1)
Ken.
Henry
przewiduje mecze:
ma około 15 osób łącznie z kie $ DO ZARZĄDU PZN wpłynęło
Społem i PMS posiadają w tej
ligi koszykowej 67 zawodników zdo waż
chwili najpoważniejsze
zaległości (USA) — 44,3 sek, 2) Johanson rownictwem. Kandydatami są: pierwsze oficjalne zgłoszenie zawod
AZS Lublin — Piast Cieszyn,
było 2078 punktów, co daje 67 punk z pierwszej rundy, trudno jest zatem
Dziedzic (HKN), Kozak (Wisła), ników zagranicznych na Międzyna
Zawody Narciarskie o Puchar
Pomorzanin — Cracovia,
tów na jeden mecz, a 31 pkt. na typować, kto znajdzie się przed wid- (Norwegia) — 44,4 sek, 3) Furstad Kaczmarczyk
(AZS Kraków), rodowe
mem
spadku
do
kl.
B.
Tatr Od Bułgarskiej Federacji Nar
(Norwegia)
45,0
sek.
zawodnika,
Największą
ilość
koszy
Siemianowiczanfca — KTH,
Kwapień
(Wisła),
Karpiel
(HKN),
ciarskiej.
Bułgarzy przysyłają do Pol
tabeli po rozgrywkach w dniu
w dotychczasowych rozgrywkach 9 Stan
bieg 1.500 m: 1) Fa.rstM.dt, (Nor Samek-Gąsienica (HKN), J. Ma ski 15 zawodników, którzy wezmą uŁKS — KKS Mysłowice,
stycznia br.:
zdobyła łódzka YMCA 307, następ
wegia) — 2:26 min, 2) Anderson rusarz (SNPTT), Stupka (AZS dzlał we wszystkich konkurencjach,
gier pkt. st. koszy
Siła Giszowiec — Lechia Poz nie poznański ZZK 290 i outsider
W kombinacji alpejskiej, slalo
(Norwegia) — 2:29,4 min, Ingdahl Kraków), Ziobrzyński (AWF) i trn.
-8
228:137
Cracovia
5
mie specjalnym, kombinacji norwe
nań,
tabeli świętochłowicka Zgoda 269, Krowodrza
(Norwegia) — 2:31 min.
5
4
194:130
Borgosz (AZS Kraków) oraz Hań skiej f biegu zjazdowym.
4
154:105
YMCA
4
Polonia Bytom — Legia War najmniej Wisła 197.
bieg 3.600 m: 1) Farstadt (Nor ka Bujakówna.
szawa,
Wisła Ib
4
194:123
2
wegia.) — 5:14,1 min, 2) Anderson
Mistrzostwa
Na listę najlepszych strzelców AZS Ib
144:195
6
2
Kierownictwo ekspedycji mają
Wisła Kraków — Gwardia Byd zapisało się ogółem 67 koszykarzy,
(Norwegia) — 5:17,7 min, 3) Ing.
96:124
1
Społem
3
tworzyć:
"teprezes
centrali
A.
goszcz.
dahl (Norwegia) — 5:26,7 min.
przy czym na czoło tabeli wysunął Olsza
212:245
1
6
bieg 5.000 m: 1) Anderson (Nor Z. S. Straszak, kpt. sport. Szczer
Jedno ze spotkań ustalonych się Paczkowski (AZS Kraków) z 93 PMS.
juniorów
151:219
3
1
.
wegia) — 9:02,1 min, 2) Farstad ba, Woyna-Orlewicz i Pawlik
terminarzem już się odbyło, a to koszami. 2. Pawlak (TUR Łódź) 83,
(ZAMP).
(szer.)
strzelców
mi
...
Lista najlepszych __
— 9:02,1 min, 3) Wahl
Baildonu z Lnem z Wałbrzycha. 3. Grzechowiak (ZZK) 81, 4. Bar- strzostw
piłki koszykowej jest nast.: (Norwegia)
Wobec rezygnacji ZMP %
(Norwiegia) — 9:05,6 min.
Wysokie zwycięstwo drużyny ka- szczewski (YMCA) i Kolaśniewski
pkt.
organizowania mistrzostw
towickiej 13:3 świadczy, że okres (ZZK) po 78, 5. Maciejewski (YM- I/udzilr — Cracovia
W klasyfikacji ogólnej durudmAo
87
Polski w Karpaczu, PZN
organizacji w jej szeregach mi- CA) 68, 6. Wrześniak (Zgoda) 64, Spytkowski — Krowodrza
82
wych zawodów pierwsze miejsce
KRAKÓW. - — Akademicki Związwrócił się do II Okręgu
nął.
63
i .7. Bartoszewicz i Popiołek (AZS Glergiel — PMS.
organizuje
w
Karpazajął
Noro
eg
Far
stad
—
zwyciężzek
Sportowy
Podhalańskiego z'prośbą o
55
" przypuszczać, że w po W.) pó 62, 8. Żyliński (YMCA) 61.!
o'd
27
stycżnia
do
30
Należy
ezu
w
driiaćh
'
‘
ca
biegu
'
ólim/pijSdte&o
na
1.500
M
przeprowadzenie mistrzostw
zostałych zawodach Piast roz
48
m przed swym rodakiem Ander, kwietnia br. sześć dwutygodnioNiedżwiecki — YMCA
w Zakopanem.
STRZELCY W DRUŻYNACH:
45
Laska — Cracovia
strzygnie łatwo mecz z lubliniasonem i Amerykaninem Ken Hen wych kursów narciarskich dla aka— AZS.
38
Na zebraniu, na którym
kami na swą korzyść, podobnie ZZK: Grzechowiak 81, Kolaśniew Niedzielski
demików.
ry
m.
37
Ciesielski R. — Cracovia
byli obecni przedstawicie
chyba będzie z Cracovia w Toru34
ski 78, Matysiak 49, Jarczyński Chanels — Społem
CHICAGO. Mistrz świata w jeździe
Uczestnicy będą zakwaterowani w
le Zarządu Miejskiego: mgr
niu. Na dalszych zwycięzców w j
Najbliższa sobota i niedziela (1'5 i IS figurowej
36, Kasprzak 26, Śmigielski 20.
na lodzie, Amerykanin Dick Karpaczu w schronisku „Strzecha
bm.) przyniesie interesujące snotka- Button
J. Ustupski i St. Gryziecki,
wymienionych meczach typuje
startować
będzie
na
tegorocz

Do tego zaliczyć należy przede
: Akademicka“.
GüKF — mgr ppłk. A. Ka
my ŁKS, Siłę i Legię. Trudno YMCA: Barszczewski 78, Maciejew nie.
wszystkim mecz Krowodrza — Craco nych mistrzostwach świata w Paryżu.
ski 68, Żyliński 61, Dowgird 41, via.
coś powiedzieć o meczu Wisły z
sprzyk, Miller, mgr Zubek,
który
zostanie
rozegrany
w
so

Ulatowski
34,
Kozłowski
19
i
Sobotę na sali W. U. K. F. Cracovia Zawody krakowskiej Wisły
Gwardią. Obie drużyny mają po
przedstawiciele ZHP: Przeprzez ewent. zwycięstwo poważnie
bodziński 6.
kika spotkań za sobą, ale brak
iocki, mgr L Fiszer, W.
poprawi swoje możliwości na zdoby
materiału porównawczego. Silny TUR: Pawlak 83, Skrodzki 72, Mi cie tytułu mistrza. Dalsze spotkania:
Walkbsz i PZN dr A. Bo
Ib — Społem. Społem — Krowo
stosunkowo w ub. sezonie zespół
niecki, dyr. W. Kozień i
chalak 61, Kulczycki 24, Szor 13, AZS
drza. Wisła Ib — PMS, Olsza — ' ZS
Siemianowiczanki w tym roku
na Hall Gąsienicowe!
dyr. M. Guzecki oraz Kier.
Kopczyński i Płachczyński po 6 Ib,
YMCA — Olsza Cracovia — Wi
składa się ż młodych zawodni
oraz Sinćzak 1.
Wydz Uzdi'. płk. F. Wag
sła Ib. YMCA — PMS. będą miały de
ków, ale bardzo zaciętych. Zespół
cydujące znaczenie dla klubów za
ner, postanowiono przyjąć
ZAKOPANE. W Zakopanem na 3) Ktite („Wisła“ Kr.) 1:17:48.
KTH ma więcej rutyny. Mecz AZS WARSZAWA. Popiołek i Bar grożonych spadkiem.
organizację mistrzostw Pol
Hali Gąsienicowej pożegnane zosta
toszewicz
po
62,
Popławski
I
Bieg
młodzików
4
kim:
1)
Pałiasc.
tych drużyn zapowiada się też b,
ski juniorów. Równocześnie
ły zawody narciarskie o nagrody („Wisia“ Kr.) 32 min. 7 eeik; 2) Go57, Kiciński 32, Popławski II 24, W Pojmaniu
ciekawie.
komisarzem zawodów wy
iproec-hodnie i mistrzostwo Sekcji makowsko („Wisla“ Kr.) 37 min. 35
OÍesiewicz 9 oraz Cristians 4.
Wszystkie wyznaczone spotka
brano płk. F. Wagnera, za
* Druga niedziela mistrzostw okrę Narciarskiej TS Wisła Krtaków, sek.
nia, jeżeli -temperatura dopisze, WARTA: Dylewicz 74, Baszkiewicz gowych w piłce koszykowej drużyn które odbyły się na zakończenie
stępcą I Bujaka.
73, Pawlicki 42, Dziel 36, Urba męskich klasy A POZPF!. przyniosła kursu i obora narciairskiego.
powinny się odbyć w ciągu sobo
Program zawodów jest
następujące
wyniki:
ZZK
Poznań
—
nowicz 21 oraz Golimowski 13. Zieloni Ziel. Góra 31.8 (11:1); Warta Ib
ty i niedzieli.
Mimo złych warunków ataiosfenastępujący:
Victoria Września 43:24 (18:9); HCP
AZS KRAKOW: Paczkowski 93, —
*
29 bm. — otwarcie zawo
— ZZK Gniezno 45:34 (21:5): ZZK rycznych wyniki osiągnięto b. do
Kozdrój 62, Lipiński i Obucho- Gniezno — ZZK Poznań 33:16 (15:7); bre, a íakt, że baz mała wszyscy
dów i losowanie do wszy
WISŁA (ZAKOPANE) — ARSE
Warta
Ib
—
HCP
48:26
(38:9).
wicz po 31, Jur i Mizia po 8,
uozesWcy osiągnęli przewidziane
stkich konkurencji.
NAL (PRAGA) 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Merek 6, Bahr 5, Grojewski 3, Tabela dotychczasowa przedstawia normy do Odznaki ze sprawność
ZAKOPANE (tel.). W ponie
30 bm. — bieg zjazdowy
■ślę następująco:
Wołowiec 2, Ciko 1.
mówi sarn za siebie.
działek rozegrane zostały w Za
chlópców gr. € i dziew
Warta Ib
2 91:50
Trasę do zawodów wybrali: A.
kopanem międzynarodowe zawo WISŁA: Kowalówka 42, D. Stok 33,
cząt gr. B otwarty i do
ZZK Ib
2 92:67
Pofcorny i T. Marcinkiewicz. Fun
Dąbrowski 31, Hegerle 30, Ariet
dy hokeja na lodzie pomiędzy za
kombinacji oraz slalom gi
HOP
2 102:104
kcje sędziów pełnili: St. Żurak, T.
23, Pawlik 14, Mikułowski i Gien
kopiańską Wisłą a zespołem So
GLASGOW. (tel.) Rozegrany w i
. gain chłopców gr. A i B
1 @6:61
ZZK Gniezno
Marcinkiewicz i W. Brech;
niek po 4, Kalik 3, Żerdka i
kół, Arsenal Praga, które zakoń
Paisley międzynarodowy mecz hoi dziewcząt gr. A.
0 51:56
Victoria W.
Asin po 2.
czyły sie zwycięstwem drużyny
Zawody tegorocznie były trzecimi ‘ kejowy pomiędzy drużyną kanaZieloni Z. G.
9 30:63
3-1 bm. — slalom do kom
polskiej 5:1 (2:0, 0:1, 3:0). Bramki ZGODA: Wrześniak 64, Skawiński
a kolei zmaganiami o nagrody pnze! dyjską
’ ' ' „Sundbury
" ’’
' 
Wolves" a ~
Pais
binacji dla chłopców gr.
dla zwycięzców zdobyli: Mazur 3,
chodnic SN TS Wisła, które osta ley Pirata zakończył się pierwszym
C i dziewcząt gr. B.
58, Krawczyk 43, Nagórski 37, Na Pomorzu
Wawro i Kowalski, dla pokona
tecznie zdobyli na -własność w po- zwycięstwem Kanadyjczyków 5:3
Tatarczuch 22, Girtler 16, Ko1. 2. br. — bieg plaski 8
nych — Urbiel. Sędziował WołBYDGOSZCZ
(ir)
Po
ostatnich
..
róższCBególnycśi
konkurencja
eh
nastę

(0:1,
1:0,
4:2)'
Najlepszym
u
Kanastrusiak 10, Stec 9, Woziński .8, grywkaeh tabela pomorskiej A klas3'
km dla chłopców gr. B
kowski.
zawodnicy:
., .
. dyjeżyków był bramkarz Picard i
.... się
. na5fę. .pujący ----------w" *koszykówce ....
przedstawia
i dziewcząt gr. B oraz
¡konkurencja seniorów — puchar i napastnik Free, strzelec 3 bramek.
pujęco:
Mistrzostwa
ISKRA — POGOÑ (PRUDNIK)
biegi płaski 12 km dla.
to szósty mecz hokeistów ka167:32 W}. Dimana: zdobył mgr. J. Koro-I
Pomorzanin (Toruń)
4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
chłopców gr. C otwarty
Ruch (Grudziądz)
6
187:188 sadowicz, uzyskując 18 punktów;
nadyjskich w Europie a pierwsze
i. do kombinat!'
PRUDNIK. W Prudniku powsta
MiKS (Inowrocław)
4
122:121
w okręgach
ich
zwycięstwo.
Zjednoczenie (Bydg.) S
123:151
konkurencja juniorów — puchar
ła sekcja hokeja na lodzie przy
2 2. br. — konkurs sko
OSA
(Toruń)
2
67:74
T. Krzyżańsikiego: -zdobył A. Kalli CIESZYN. W schronisku na KozuboZKS Iskra, w której gra aż czte
ków dla chłopców gr. C
Brda (Bydg.)
5
184:194 10 pkt.;
wej, w Beskidach zaolziańskicłi
rech braci Kołodziejów. Iskra w W Krakowie
i do kombinacji oraz kon
odbył się turniej ping-pongöwy
swym pierwszym meczu zwyciężyła Prowadzenie w tabeli rozgrywek KOSZYKARZE SOKOŁA ZIZKOW
konkurencje pań — puchar Seiadrużyn polski'■ i czechosłowac
kurs skoków dla chłop
kich z czeski' / Śląska Cieszyń
B-kl. Pogoń Prudnik 4:1 (2:0, 2:1, koszykówki krakowskiej klasy A ob,
cjl Narc. adioibyła mgr. KoroaadoZAGRAJĄ W POLSCE.
ców gr A i B otwarty.
skiego.
W
tor.-,
ciu
uczestniczyły
jęła
Cracovia,
która
posiada
wpraw

0:0).
Mistrzowski zespól koszykówki mę wlczowia 12 pkt.;
drużyny: Siła (Trzyniec). Sokół
dzie na swym koncie poważny doro skiej
w którym znajduje się
(Trzyniec). Ruch (Bogumin), Sokół
bek punktowy, ale zdobyła .go do tej szereg CSU,
konkurencja młodzików — flakon
Czechosłowacji zdobył
(Dobra). SMP (Pudtow) i Sokół
w spotkaniach z słabszymi prze — Sokołreprezentantów
W. Pałasz 6 pkt.
PRAGA (tel.). Przy szczelnie zapełńld pory
Ziżków
Praga
ma
przybyć
do
(Bogumin). Pierwsze miejsce w
ciwnikami. Najgroźniejszymi jej kon Polski na zaproszenie centrali AZS
I Opolszczyzny
nym stadionie na „stvanice“ odbył kurentami
konkurencji
mesie, zdobył Pszczół
są
bowiem
Krowodrza
i
się w poniedziałek drugi mecz an YMCA, toteż zawody z tymi zespoła w pierwszych dniach lutego.
WYNIKI ZAWODÓW
ka (Siła — Trzyniec), w konkureis
gielskiej drużyny hokejowej ,,Har- mi będą miały decydujące znaczenie. Sokoł Ziżkow rozegra mecze z dru
cji żeńskiej — zawodniczka SMP
Bieg główny seniorów 12 kim:' 1)
Bytom. Nagrodę dla najbardziej
ringay Races". Przeciwnikiem jej
(Pudlów) — Siejkówna.
akademickieml w Krakowie, Bukowski
był mistrzowski zespół LTC Praga, Krowodrza, która przegrała z YMCĄ żynami
„Wisła"
Zak.
60
min.
27
fair grającej drużyny piłkarskiej
Warszawie
i
Łodzi,
(szer.)
wzmocniony dwoma zawodnikami z posiada w tej chwili tę samą ilość
PARYŻ, (tel.) Rozegrany w Pary Śląska Opolskiego w roku 1948,
sek.; 2) Petek „Wisla“ Kr., misto
Budzlejowic. Wygrali gospodarze punktów co Cracovia, ale ma gorszy
Sekcji, 1:09:51; 3) Korosiadowlcz żu międzynarodowy mecz hokejo zarząd OOZPN przyznał ZKS
7:3 (2:1, 4:2. 1:0). Zaznaczyć należy, stosunek koszy. — Podkreślić należy,
że „Harringay Races" jest wicemi że spotkanie Krowodrza — YMCA ro
• W Warszawie odbyło się walne („Wisła" Kr.), 1:10:10; 4) Mlekodaj wy pomiędzy miejscowym Racing „Piania“ (Racibórz).
strzem drużyn zawodowych Anglii. zegrane w ub. niedzielę, stało na po
«
*
PARDUBICE. Gościła tu węgierska ziomie rzadko oglądanym na halach zebranie Polskiego Kolegium Sę („Wisła" Kr.) 1:10:27; 5) Zieliński Clubem a angielską drużyną zawo
drużyna MTK Budapeszt, która ro sportowych. Szala zwycięstwa prze dziów — Okręg Wcrseawski, na któ („Wisła" Kr.) 1:12:28; 6) Gawryś dowców Wembley Monarchs zakoń
zegrała towarzyskie spotkanie z chylała się to na jedną, to na drugą rym wybrano nowy zarząd to skła („Wisła" Kr.) 1:18:13; 7) Jasiński czyi się zwycięstwem gości 7:3 (2:2,
Opolski Okręgowy Związek Pił
miejscowym Sokołem Pardubice, u- stronę stale przy różnicy Jednego
ki Nożnej opodatkował wszystkie
4:1, 1:0).
punktu. Spotkanie to, Jak wiadomo, dzie: Komorowski — prezes i człon (Wisła" Kt.) 1:21:52.
legając 1:7 (0:1, 6:3, 1:3).
Bieg pań 8 kim: 1) Satromajer
swoje kluby „A“ klasowe n®
BERNO (tel.). W hokejowej lidze zakończyło się zwycięstwem YMCA kawie zarządu: Haselbusch, Cheł
(tel.). W eliminacjach piłkar rzecz akcji szkoleniowej. w klu
szwajcarskiej uzyskano w ub. nie 41:40 (me).
(„Wisła" Kr.) 00 min. 37 sek; 2) Ko BERNO
miński,
W
ar
gacki,
Budkiewicz,
Pio

skich
o
puchar
Szwajcarii
uzyska

Trzecie
miejsce
zajmuje
YMCA,
podzielę wyniki: Rot Weis Bazylea— siadając również identyczną Ilość trowski i Hoffman.
rosedowiaaowa („Wisie Kr.) 63 min.
no wyniki: Arose — Zurych 2:2, bach słabszych. Trenerem okrę
HC Davos 4:4. Moncholssi -HC Ber- I'nunktów
10 sefc.
co Cracovia 1 Krowodrza.
Locarno — Cantonal 2:1, Maleo — gowym w roku bieżącym będzie
SSSSisäL’ä» Delegatami na walne zebranie Bieg juniorów 9 kim: 1) SmorąDerendingen 1:0, Freiburg — Nord- na Śląsku Opolskim znany eksreczasie YMCA przypuści atak na czo- PKS wybrano: Komorowskiego,
steren 3:0, Grashoppers — Basel 1:1,
Sięwtea („Wisła Kr.) 53 min. 35 eek;
kwalifikowały się: „Basel", Davos, ! iów,kęJabelh
Lousanna — Laune 5:0. Urania — prezentacyjny piłkarz polski Ma
"Dalsze
miejsca zajmują Wisła Ib, 1 Budkiewicza ¿ Bruchowskiego.
2) Kaczmarek (.Wisłe Kr.) 1:06:52:
tyas.
Tun 5:0.
Arosa i Zurych.
------ -----
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Narciarstwo

Suomi

Najlepsi

Biegi

długodystansowe

dla

kobiet

Członek zarządu Fińskiego Związku Narciarskiego Mäkeli i Sauli Ryitiky. Z ..kombina powodzeniem, lecz później, ni este
Rolf Hohental z Lahti, udzielił wywiadu przedstawi torów" Heikki Hasu, zwycięzca w ty, wskutek ciężkiego wypadku
wycofał się, obecnie znowu trenu
St. Moritz i Martti Huhtala.
cielom prasy zagranicznej, podając szereg intere
je i liczy, że już w tym roku bę
Skoczkowie
Matti
Piietiikainen
i
sujących szczegółów, odnośnie przygotowań narcia
Leo Laakso wyjechali do Stanów dzie w odpowiedniej formie.
rzy Suomi.
Ne pociechę dla naszych narcia
Zjednoczonych, aby wtziąć tam urzy trzeba wspomnieć, że w Fin
200 tysięcy narciarzy bez przygotowania. W Szwecji ohęą dział w czasie od 16 stycznia do 27 landii, 0 wyjątkiem dalekiej półno
nawet wprowadzić na próbę 20 km lutego 1949 r. w siedmiu konkur
SSV — Fiński Związek Narciar biegi kobiece, co — byłoby już — sach. Martti Sipilä, który w 50 cy, dopiero ostatnio spadł pierw
ski — oświadczył p. Hohental, — przesadą. W każdym razie Finlan km. biegu zawodów olimpijskich szy śnieg i to w 'ilości b. skromnej.
(K. K.)
na którego czele stoją Y. Kolonie- dia opowiada się aa biegiem na 10 w St. Moritz, początkowo biegł z
rni i trener Veli Saarinnen, do km., jako dystansie najbardziej odb
brze znany z pierwszych zawodów p owładającym dziewczętom.
W
FIS w Zakopanem, e także z mi tym. sezonie w Finlandii i w Szwestrzostwa olimpijskiego na 50 km. ci, pomimo wysokich kosztów, zor
w Lake Placid, zrzesza około 110 ganizowane będą międzynarodowe
tysięcy członków. Zarząd związku zawody narciarskie dte pań.
współpracuje z wydziałem narciar
skim Związku Robotniczo-Sporto Zawodnicy
wego, który liczy 60 tysięcy nar
ciarzy oraz trzecią organizacją z ajO fińskich narciarzach długich
biegów można powiedzieć, że będą
oni szkoleni przez zimę tylko w
klubach i regionalnych kursach.
Związek kładzie obecnie najwięk
szy nacisk na szkolenie młodzieży,
alby w przyszłości mógł dyspono
wać znowu większą rezerwą za
wodników. Czołowa klasa z ostat
niego roku może teraz trenować
według własnego upodobania, je
dnakowoż pozostaje nadal pod kon
trolą związkowego trenera Veli
Saarinena. Z elity trenują w tym
roku prawie wszyscy, a m. in.
Benjamin Vann im en, jego 37-letni
brat Pekkas dalej August Kiiuru, Mistrz świata w kombinacji klasy cznej, doskonały biegacz i dobry
skoczek Fin Heikki Hasu
Tauno Kirves, Ero Rautiota, Veljo
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii^
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Pilkarstwo

pięściarze

Krakowa

Niełatwo jest ustalić listę najlep WAGA PÓŁCIĘŻKA: 2) Pieniążek
szych bokserów Krakowa. Wprawdzie (Groble). 2) Szymuła (Korona), 3) Koco do pierwszych miejsc w poszcze lut (Wisła), 4) Bereźnicki (Cracovia),
gólnych wagach sytuacja jest jasna. 5) Staszkiewicz (Wisła).
Jednak na dalszych pozycjach, wobec WAGA CIĘŻKA: 1) Ryś (Wisła), 2)
małej liczby spotkań krakowskich Żbik (Wisła), 3) Malina (Korona^ 4)
bokserów między sobą mogą zacho Białek (Cracovia), 5) vacat. (m-i).
dzić duże wahania. Poza tym nie ma
mowy o wykazie w każdej wadze więk
szej liczby jak 4 bokserów, gdy w in
nych okręgach łatwo jest zestawić /liedzielne
listy złożone z 10-ciu. Powodem jest
brak bokserów. Dwa kluby krakow
skie Cracovia i Wisła prowadza do
imprezy
tychczas pracę racjonalnie. Groble
od czasu do czasu, zależnie od ko
nieczności związanych % mistrzostwa
sportoti/e
mi drużynowymi czy indywidualnymi.
Dużo ostatnio inicjatywy wykazuje
sekcja bokserska Korony. Dysponuje W KRAKOWIE: mecze Ligi koszyko
ona kilkoma talentami, których od
wej AZS — ZZK Poznań i Wisła —krywcą jest trener Dudzicki. Korona
ZZK. zawody Ligi hokejowej Wi
będzie miała więc możliwość ..powie
słą — Gwardia Bydgoszcz.
dzenia“ jeszcze niejednego słowa w W ŁODZI: o wejście do Ligi bokser
boksie krakowskim. W Garbami naskiej Zryw — Pafawag. spotkania
stąnił duży zastój. Może się jednak
Ligi koszykowej: YMCA —. Warta i
zmieni.
Tur — Warta oraz mecz Ligi hoke
jowej ŁKS — KKS Mysłowice.
Poniżej podajemy liste najlepszych
bokserów krakowskich na nodstawie W LUBLINIE: indywidualne mistrzo
wyników uzyskanych w bieżącym se
stwa Polski w ping-pongu, spotka
zon! e boksers-kim:
nie o wejście do Ligi bokserskiej
Lublinianka
— Zjednoczeni oraz
WAGĄ MUSZA: 1) Wszołek (Craco
mecz Ligi hokejowej Lublinianka —
via) 2) Kurnik (Wisła). 3) Janicki
Piast
Cieszyn.
(Groble). 4) Wojtysiak rWisła 5) Żu
rek (Korona);
W KARPACZU: mistrzostwa Polski w
jeździć szybkiej i figuro-wej.
WAGA KOGUCIA: 1) Soika (Groble),
2) Leja (Cracovia) 3) Blicharz (Gar W/ GDAŃSKU: zawody o wejście do
barnia)" 4) Łeńtoch? (Korona), 5) Ka X Ligi bokserskiej Ge dania — Warta.
lita- (Wisła).
POZNANIU: mecz o wejście do Li
WAGA. PIÓRKOWA: 1) Gromalą W gi
bokserskiej ZZK — Gwardia
(Wisła), 2) Romek (Garbarnia). 3) Ba
Gdańsk.
ran (Cracovia)-. 4) Sidelnikow (Wisła),
5) Koza (Korona).
W RZESZOWIE: zawody o wejście do
Ligi bokserskiej Gwardia Rzeszów
WAGA LEKKA: 1) Szczerbowski
— Włókniarz Łódź.
(Cracovia) 2) Lipoński ("Wisła), 3) Li
sik (Groble) 4) Kocajda (Garbarnia), W RADOMIU: spotkanie o wejście do
5) Rajca (Korona).
Ligi bokserskiej Radomiak — Bato
WAGA PÓŁSREDNIA: 1) Stysiał I ry.
(Cracovia). 2) Dąbrowski (Korona), 3) W TORUNIU: mecz Ligi hokejowej Po
Chodorowski (Garbarnia). 4) Piątkowmorzanin — Cracovia.
"k= (Wisła). 5) vacat.
W
BYTOMIU: zawody Ligi hokejowej
WAGA ŚREDNIA: 1) Rapacz (Cra
Polania — Legia Warszawa.
covia), 2) Matulą (Wisła). 3) Bala (Ko
spotkanie Li
rona). 4) Jabłoński (Groble). 5) Chlip W
gi hokejowej Siłą — Lechia Poznań.
ki ewicz (Garbarnia).

dwóch

#
Śląsków

Ctzołowy biegacz narciarski Fin,'
landii, August Kiuru

205
klubów
na
Śląsku
Górnym go, że samych tylko dyskwalifika Wielki Chełm, Lignozę ze Starego
cji do 6 miesięcy było około 30 Bierunia,. Unię z Kosztowów, Kre
mującą się w Finlandii narciar
procent więcej niż w roku poprze sy z. Chorzowa, Uranię z Ko obło
stwem, a mianowicie SawedziKoidnim. Kar pieniężnych na kluby wić, Kopalnię Siemianowice i Orzeł
Fińskim Związkiem Narciarzy, pobyło o 50 procent więcej. Dożywot z Nakla; z klasy C — GZKS Weso
eiadającytn 30 tysięcy członkóW.
Iiior* więcej niż w roku uMeyłigm
nio zdyskwalifikowano 9 piłkarzy, ła, Rozwój Katowice, Brynicę z
Talk więc Finlandia ma w tej -chwi
dyskwalifikację ponad rok otrzy Przełajki, Zryw z Chorzowa, Kopal
li około 200 tysięcy zorganizowa
W nadchodzącą niedzielę odbę opracowywaniu wniosków na walne NAJWIĘCEJ razy reprezentowali mało — 7, poniżej roku — 51, na nię Prezydent z Chorzowa, Słowian
nych narciarzy na ogólną liczbę
dzie się w Katowicach doroczne zebranie PZPN.
barwy okręgu: Janduda, Suszczyk, okres do 6 miesięcy — 134.
ze Świętochłowic, Bujaków, Dolo
3.500.000 ludności.
walne zgromadzenie najsilniejszego Delegaci klubów śląskich, którzy Gajdzik, Bartyla, Cieślik, Muskała NAJBARDZIEJ FAIR GRAJĄCE mity z Bobrownik, Tarnowiczankę
liczebnie w Polsce okręgu piłkar zbiorą się w niedzielę w Katowi — 7 razy, Janik, Przecherka, Cebu DRUŻYNY. Bok rocznie na podsta i Boruszowice.
„Dziewczęta46
skiego — Śląskiego OZPN. Rok 1949 cach, wykażą niewątpliwie wielkie la, Kubicki — 6 razy, Alszer i Wie wie sprawozdań sędziowskich przy
Warto zwrócić uwagę, że zespoły
Najlepsze dziewczęta (w Finlan jest dla okręgu śląskiego rokiem zrozumienie dla spraw nowej orga czorek po 5 razy.
znawana jest nagroda dla drużyny Wielkiego Chełmu i Unii z Koszto
dii nie używa się w kołach nar jubileuszowym, przypada w nim nizacji urn asocíenla sportu w ca
NAJWIĘKSZĄ ilość bramek w grającej najbardziej fair. W po wów uważano jeszcze przed rokiem
ciarskich, określenia „kobieta“ czy bowiem 25-lecie istnienia.
łym tego słowa znaczeniu dla do meczach reprezentacyjnych zdobył przednim roku zdobyła ją Concor za niemal awanturnicze. W ciągu
„pani“), skoncentrowano w gru
Cieślik (8). Za nim kroczą Alszer, dia wyróżniona jako jedna, z bar roku wprowadziły one taką dyscy
Oceniając pracę ostatniego roku bra Polski Ludowej.
dniu w specjalnym obozie na dale trzeba stwierdzić, że zwłaszcza w
Poniżej podajemy szereg statysty Pytel i Muskała po 3 bramki i Ce dziej fair zespołów, zaś nagrodę plinę, że obecnie zostały nawet wy
kiej północy w Sotkamo na kursie ostatniej fazie roku nabrała ona cznych obrazujących stan piłkar- bula 2.
przechodnią otrzymał Piast z Pa różnione za fair grę. Również trze
dla biegaczek. Dziewczęta fińskie właściwego oblicza. Sport piłkarski stwa śląskiego:
SMUTNĄ STRONĄ śląskiego pił- włowa.
ba zaznaczyć, że Lignoza ze Sta
uprawiają długie biegi narciarskie | najbardziej masowy i popularny na
ŚLĄSKI OZPN liczy w chwili karstwa jest sprawozdanie Wydzia
Ponadto wyróżniono: z klasy B rego Bierunia, otrzymała wyróż
zawodniczo tak długo, jak i ich ko- ¡ Śląsku w dalszym ciągu wykazuje obecnej 205 klubów, z czego w okrę łu Gier i Dyscypliny. Wynika z nie — Podlesiankę, TUR Orzesze, KS nienie po raz trzeci z rzędu, (k)
ledzy i jak dotąd nie słyszało się, i tendencję rozwojową. Związanie or gu przemysłowym istnieje 125, w
«■by z tego powodu cierpiały na ganiżacyjne klubów ze zrzeszeniami podokręgu bielsko-bialskim 37 a w
202
kluby
na
Śląsku
Dolnym
zdrowiu. Narciarki fińskie cieszą świata pracy, pozwala żywić na podokręgu rybnickim 51. W ciągu
etę też bardzo, że ich specjalność i dzieję, że w tym roku przez koma roku przyjęto 20 nowych klubów.
uznano na terenie międzynarodo- ' sację klubów nastąpi podniesienie
OGÓLNA liczba graczy zareje
wym. Jakkolwiek w biegu -zorgani klasy i wysunięcie szeregu nowych
Ifałbrzych na czełe
zowanym na wspomnianym obomie, utalentowanych jednostek, w które strowanych w okręgu wynosi 18.630.
BOISK posiada okręg 153.
«wy ciężyła Heivi Kílpivára,
to okręg śląski obfituje.
60 KLUBÓW dokonało w ciągu
Piłkarstwo dolnośląskie jest na ność“ Kowary; Kłodzko — SKS
Władze Okręgu: prezes hono
wiadomo, że najlepszymi biegaczka
Do najżywotniejszych zagadnień roku zmiany nazw, a 18 klubów drodze rozwoju, o czym najlepiej „Nysa“ Kłodzko; Legnica — ZKS rowy — Drobut Bronisław; pre
mi są Tyyne VMtenw> i Xer4*u
świadczą cyfry.
„Budowlani“ Gniewków; Wał zes urzędujący — Panas Henryk;
Pehhone. Będą one startować w sportowych okręgu śląskiego należy fuzji z innymi towarzystwami.
WYDZIAŁ WYSZKOLENIOWY
ILOŚĆ KLUBÓW. Okręg dol brzych — ZKS „Pastuchów“ Pa wiceprezesi — Karst Jan, Skraba
dniach 14—16 styaatiie na ogólnych w chwili obecnej uregulowanie spo
zawodach na dystansie 10 km. Na sobu wyłonienia mistrza. Utworzo urządził 2 kursy na instruktorów nośląski w roku sprawozdaw stuchów; Wrocław — ZKS „W. Jan, kpt. Żydzik Stanisław, Dłu
stępnie obie wyjada ne starty do na tzw. „klasa wydzielona“ niesłusz i przodowników piłkarskich, które czym 1948 miał w swojej ewiden U. Z." Wrocław; Żary — ZKS gosz Miećzysław; sekretarz — Kinie spotkała się z aprobatą na dostarczyły 5 instruktorów oraz 38 cji 202 kluby, posiadające sekcje „Cukrownia“ Głogów.
ziński Wiktor; zastępca KuśmierSzwajcarii i Francji w towarzy- nie
czelnych władz piłkarskich. Cała przodowników.
piłkarskie. W poszczególnych pod
ski Rubin; skarbnik — Prass Bro
etwie trener- latino J'Mfto’.a.
RUCH ZAWODNIKÓW. Okręg
sprawa jest doniosłej wagi dla Ślą
SĘDZIÓW PIŁKARSKICH ma okręgach ilość klubów przedsta
posiadał w 1948 r. w ewidencji nisław; kapitan związkowy —
Juntóle pozostanie Jakiś czas we ska, gdyż od niej zależy udział i Śląsk 248. Sędziowie ci prowadzili wia się następująco:
8407 zawodników, w tej liczbie Wojtowicz Stanisław, zastępca
Francji w celu zaznajomienia się rola piłkarstwa śląskiego w roz w 1948 roku 4438 spotkań, czyli 918
Jelenia Góra 42
3911 nowo zgłoszonych. Ciekawe kapitana Wiszniewski Włady
• nowoczesnymi zasadami slalomu. grywkach eliminacyjnych o awans więcej niż w 1947 roku. Śląskie Ko
Kłodzko 30
jest zestawienie ilu zawodników sław; referent wyszkoleniowy —
dc klasy wyższej. W związku z legium Sędziowskie łącznie ze swy
Legnica 20
W ramach wymiany jeden z tym
przybyło z innych okręgów. Z Seyda, zastępca — Stolarski; kro
panuje
niepodzielna
na
Śląsku
mi
ekspozyturami
w
Bielsku
i
Ryb
Wałbrzych 52
Francuzów zostanie zaproszony do opinia: „zachować klasę wydzieloną niku przeprowadziło kursy przygo
Gdańska — 3, Kielc 2, Krakowa nikarz — Drejger . Mieczysław-;
Wrocław 41
Finlandii dla doskonalenia się w która z uwagi na wielką ilość klu
—
10, Łodzi — 10, Olsztyna — 2, członek zarządu — Kędzia.
towawcze
i
egzaminy,
na
które
Żary 17
długich biegach.
Opola — 16, Szczecina — 3, Prze
bów w okręgu jest konieczną".
Zb. S.
przyjęto 78 kandydatów z 113 zgło
Najciekawszym
jest
w
tym
cy

myśla 6, Rzeszowa — 2, Poznania
Tak w Finlandii, jako też i w
Odzywają się również głosy, by szonych.
frowym
zestawieniu
fakt,
że
pod
— 20, Radomia — 1, Katowic —
Szwecji zaniechano obecnie — ur Śląsk posiadający największą ilość
REPREZENTACJA ŚLĄSKA ro
prawionych dawniej biegów kobie- klubów reprezentowany był w roz zegrała w ciągu roku ogółem 9 spot. okręg najmniejszy obszarem, a 21, Warszawy 6 i Zagłębia 9.
Trofea olimpijskie
cych na 5 km, gdyż ____
krótki dy- grywkach o awans do ekstraklasy kań. Wygrała 5, zremisowała 2 a mianowicie Wałbrzych, posiada
Z powyższego zestawienia wy
Stans zachęcał dużo dziewcząt do przez 2 zespoły. Będzie to niewąt przegrała 2. Ogólny stosunek bra największą ilość klubów. Można
wytłumaczyć specyficznymi wa nika interesujący i znamienny
udziału w podobnych zawodach pliwie przedmiotem dyskusji przy mek 24:17 na korzyść Śląska.
runkami Wałbrzycha, a mianowi fakt, że najliczniej opuszczają
odkryto
cie rozwojem przemysłu i górnic macierzyste kluby zawodnicy
twa i gęstością zaludnienia. Przy Poznania i Górnego Śląska.
w Zbąszynku
puszczalnie niektóre kluby w naj
KARY. Zawodnicy Okręgu Doi
Definicja A i B stylu klasycznego bliższej przyszłości zostaną sca
Sensacyjnego odkrycia doko
nośląskiego nie najlepiej zacho
lone
wywali się na boiskach w czasie
nał
członek sekcji bokserskiej
W roku 1948 zarejestrowano 55 gry, bo Zarząd Okręgu ukarał 384
„Błękitni“ (Stargard) Eugeniusz
nowych klubów, skreślono nato zawodników, w tym tylko 32 su
miast 28. 46 towarzystw zmieniło rową naganą, ja pozostałych dy
Wald a, który porządkując ogró
i
inne
nowości
pływackie
nazwę bez automatycznego zwolr skwalifikacją na różne okresy od
dek u rodziny w Zbąszynku znanienia zawodników, a 10 klubów 2—3 lat, tak że łączny wymiar
lazł w beczce ze śmieciami pu
z automatycznym zwolnieniem w latach na 352 zawodników wy
dełko z trofeami olimpijskimi.
Jak wiadomo międzynarodowa
wierzchnią wody i zwierane
śnie i zachować poziomą po zawodników. 14 klubów dokonało pad! na 168 lat, 7 miesięcy i 2 ty
fuzji, łącząc się w 7 nowych klu
federacja pływacka (FINA) posta
zycję ramion;
razem jednocześnie;
W pudełku znajdowały się m. in.
godnie.
W
8
wypadkach
pozba

nowiła rozgraniczyć konkurencje b) ciało winno spoczywać na pier e) zawodnik, który stosuje jaki bów.
brązowy medal olimpijski z X
wiono
graczy
kapitaństwa.
5
kie

w stylu klasycznym na dwie częsiach, a ramiona muszą utrzy
kolwiek ruch pływania bo
Kluby mistrzowskie: Klasa A rowników sekcji upomniano, albo
Olimpiady
w Los Angelos, złota
ici. W jednej pozostawiając orto
kiem zostaje zdyskwalifiko — mistrz „Polonia“ Świdnica; wi udzielono im surowej nagany. 2
mać pozycję poziomą na po
odznaka za X Olimpiadę, praw
doksyjny styl klasyczny, a w dru
wany.
wierzchni wody;
cemistrz — ZMP „Burza“ Wroc boiska zamknięto na przeciąg 6
giej nowoczesny styl motylkowy. c) nogi należy kurczyć złączone
dopodobnie Polonii Amerykań
ław.
miesięcy. Kary te były stosowane
„B“ STYL MOTYLKOWY
W obu będą notowane oddzielnie
skiej,
3 żetony węgierskie aa
za
nieprzestrzeganie
przepisów
piętami,
rozchylając
kolana.
Na
podstawie
przeprowadzo

a) ręce muszą być wyrzucane ra
rekordy.
regaty w Budapeszcie, plakieta
Następnie należy wykonać
nych rozgrywek międzyokręgo- względnie za złe zachowanie się.
zem
wprzód
ponad
powierzch

W związku z tym Polski Zwią
ruch przez szerokie rozwarcie
nię wody i zwierane jedno wych Polonia Świdnica weszła do 48 klubów ukarano grzywną na
PW i WF, wystawiona dla Hen
zek Pływacki podał do wiadomonóg, które z kolei są zwierane
II Klasy Państwowej, co potwier łączną sumę 48.400 zł.
cześnie w tył;
ryka
Budzińskiego oraz żeton
fci definicję obu tych stylów.
razem. Pionowe ruchy nóg są b) ciało winno spoczywać na pier dza komunikat nr 35/48 Polskie
Na boiskach dolnośląskich ró*
na to samo nazwisko. W beoace
kategorycznie niedozwolone;
„A‘‘ STYL KLASYCZNY
siach, a ramiona muszą utrzy go Związku Piłki Nożnej z dnia zegrano około 3 tys. zawodów we
znajdowało się ponadto
mać pozycję poziomą na po 11 grudnia 1948.
8) r^»e począwszy od piersi win d) przy nawrotach i na mecie za
wszystkich klasach. Liczba boisk
miiych żetonów z regat krajo
wierzchni wody;
ny być wyciągane razem na
wodnicy winni dotknąć brze
Klasa B: mistrzowie podokrę- zweryfikowanych nie przekracza
wyeh, różnych miast.
(Dokończenie na str. 4)
powierzchnię, albo pod po
gu (basenu) oburącz jednoczegów: Jelenia Góra — GKS „Wol- 100.
SPORT I WCZASY 13 STYCZNIA 1949 R. NR 4 (133) — STR. 8
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ODPOWIEDZI

Rozgrywki małą piłeczką
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Krakowie

Mgr. KUNZBK, BYTOM. Poleciliśmy
"naszej Administracji wysłać odmo
wny numer.
W. JURAS. SKIERNIEWICE. MiStrZO
siwa łyżwiarskie odbędą się od 14
do 14 bm. w Karpaczu. W sprawie
zaprawy zimowej polecamy książkę
pt. ..Lekkoatletyka" mjr. Wł. Do
browolskiego.
JAN SZEWCZYK, BIELSKO. Nie Wie
my o jaką konkurencję chodzi —
dlatego nie możemy sprawdzić i
dać odpowiedzi.
M. MROCZKOWSKI, PŁOCK. W Kra
ko wie: ..Maraton-" Plac Szczepań
ski, ..Składnica Harcerska“ ul.
1 Maja. „Dom Sportu Polskiego",
ul. Basztowa. W Katowicach:
Składnica Harcerska“, 3 Maja 30,
..Sport", 3 Maja 22, ,.Orzeł' , Ko
ściuszki 14.
GROCHAL TADEUSZ, GLIWICE.
Wspomniane numery prześle Admi
nistraoja. Nie możliwe przynaj
mniej na razie z powodu braku
miejsca.
RĘKAS, KRUPA 1 GŁĄB, WROCŁAW
Tabelka taka ukazała się w naszym
numerze świątecznym (Nr 94 (132)
z dn. 23—26. 12. 43).
BOGDAN RUDZKO, KIELCE. Posta
ramy się w miarę możności uwzglę
dnie.
FRANCISZEK ŁAKINSKI, GNIEZ
NO. Sposób podawania tabelek
wzorujemy na podobnych tabel
kach zagranicznych. Wynik jest
rzeczą ważniejszą niż samo miej
sce. stąd też na pierwszym planie
podaje się wynik, a nie inne dane.
Końcowe uwagi Pana nie są słusz
ne. Sprawa ta wygląda w Polsce
daleko lepiej, niż się to Panu wy
daj« i lepiej niż przed wojną.
NEGA JERZY. Wszystkich danych
nie możemy naraz podać. Zajęłyby
one zbyt dużo miejsca. Anglia po
konała Szwajcarię 6:0 (3:0). Wynik
ogłosiliśmy w nr. »9. Finał na 400
m w Berlinie w 1*3« wygrał Mu
rzyn amerykański Williams w cza
ale 46.6 s. przed Anglikiem Brow
nem 46,7 u.
WVww W W WWWWW

WYRÓWNANIE POZIOMU PINGGRUPA IV.
SIEMIAN O WIC ZANK A — POGOŃ
ZABORZE ZABRZE — CZARNA PONGISTÓW KRAKOWSKICH.
KATOWICE 9:0.
HUTA TARN. GORY 6:3. Punkty dla 3-dniow» indywidualne męskie mi
KATOWICE. Zaległe spotkanie w Zaborza: Radoń 3. Naczyński 2 i Gle strzostwa KOZTS pod względem or
tenisie stołowym o mistrz, śląskiej zer 1; dla Czarnej Huty: Grymel 2 ganizacyjnym wypadły jak najlepiej
Należą się słowa pochwały kierowni
• Znany przed wojną hitlerowiec, lul" pokonał „CSV" 10-1 (5:0, 4:1, kJ. A gr. II pomiędzy drużynowym iI i Miozga.
wicemistrzem Polski Siemianowiczan- ¡ ZRYW CHORZÓW — KOŚCIUSZKO ctwu zawodów z prezesem mgr Buc
Ralph J. Hoke, odznaczony przez 1:0).
ką a Pogonią zakończyło się srom ot- jii CHORZÓW
kim
przew. WG i D Płoskoniem. WS
6:3. Punkty dla Zrywu:
Führera za działalność na rzecz
porażką gospodarzy 0:9.
i sekretarzem Kuśmierzem
@ Sonia Henie przebywa obecnie nąPogoń
Komandera i Bota po 3; dla Kościusz- Książkiem
wystąpiła
bez
Krauzego,
któ

na czele. Oczywiście niejeden miał
narodowego socjalizmu, którego nie w Ameryce, gdzie w Madison Squa ry z niewiadomych przyczyn nie sta ■ ko: Nocoń. Nowakowski ' Skop.
taką
czy
inną
pretensję, ale wobec
opatrznie usiłowano
IB — POLONIA IB BYTOM trudności, wynikłych
z braku sal nie
re Garden zapowiedziała szereg wy wił się i zastąpił go Swoboda. W dru i 4:5.RUCH
Punkty
dla
Ruchu:
Dzielong
3
żynie
gości
dobrze
\
grał
mistrz
Pol

można
mieć
nic
do zarzucenia.
zaangażować w swo
stępów. Podobno równocześnie ma ski Kawczyk, wygrywając wszystkie i Kapica; dla Bytomia: Wojciechow W mistrzostwach
brało
udział 52
im czasie na trene
się popisywać mistrzyni olimpijska spotkania w 2 setach. Poszczególne ski i Klimas po 2 oraz Jończyk.
ping-pongistów. Finał rozgrywany sy
ra naszych lekko
z ub. roku Barbara Ann Scott, co gry stały'* ną dobrym poziomie i nale I LUBLINIEC KI IB — CENTRUM BY stemem ..każdy z każdym", przy udo ciekawych.
dziale 12 zawodników, pozwolił na jak
; TOM 1:8.
atletów, nie może
oznaczałoby, iż przeszła ona na żały
Punkty zdobyli: Kawczyk, PiechaZRYW CHORZÓW — CZARNA HU najlepszy przegląd sił i umiejętności
zdaje się opuścić
profesjonalizm.
czek i Ko bok p© 3.
Zaległy mecz finalistów.
TA
TARN.
GORY
8:1.
swej trzeciej z ko
Pierwszeństwo utrzymali nadal zaz 1. I. Punkty zdobyli: Komandera i I wodnicy
Cracovii. Dobosz i Zięba.
• Na skoczni olimpijskiej w Garlei ojczyzny (USA —
Bata po 3 oraz Geisner 2; dla T. G.:
Mamczarczyk
i Kowal znaleźli się ni
Polczyk.
KATOWICE.
Pierwsza
runda
roz

misch
odbyt
sie
konkurs
skoków
z
Niemcy — Austria)
żej
.
Z
czwórki
tej najrówniejszą grę
TABELA
ping-oongowych o mistrz,
udziałem siedmiu ... Austriaków. grywek
z tej prostej przy
wykazał
Dobosz.
Dysponuje on naj
kl. B Śląska dobiega końca. Ostatnio Zryw Chorzów
5
38:7
defensywą, a umie w każdej
Większość startujących to starzy uzyskano następujące wyniki:
czyny, że nikt na
5 4 31:14 i lepszą
Centrum Bytom
chwili
przejść
także
do skutecznego
„znajomi“, których unikaliśmy w
3 19:15 I
niego nie reflek
Zaborze Zabrze
GRUPA I.
Zięba jest nadal najklasycz5 2 26:19 iII ataku.
to Chorzów
tuje. Zajął się on wobec tego pod okresie okupacji. A więc Walter ZMP DĄB KATOWICE — SŁOWIAN Ruch
nfejszym
ping-p
ongi
sta.
nie
5 2 25:20 I' wszedł jeszcze w swoje jednak
Kościuszko Chorzów
noszeniem poziomu lekkiej atletyki Steinneger (skoczył dwa razy po IB ŚWIĘTOCHŁOWICE 6:3. Punkty Czarna
2 22:23 , Mamczarczyk. zeszłorocznyuderzenie
Huta Tam. Góry
mistrz
2 14:22 ■ Krakowa, błysnął swoimi olbrzymimi
austriackiej i w „zdemokratyzowa 71 m), Toni Eisgruber (70 i 71 m), dla Dębu zdobyli: Pierończyk TI, Ku Polonia to Bytom
lik i Kulmą n po 2; dla Slow! a nu — laibllntecki KS Ib
5 O
5:40 możliwościami w spotkaniu % Rednenej" prasie sportowej Austrii, udzie Gunther Meergans (60 i 64 m) i wie Luczka
2 i Jończyk.
rem. ale widać u niego brak trenin
la wskazówek jak pokierować lu im podobnych.
BATORY IB — UNION KATOWICE
GRUPA V.
gu. Kowal nie widząc, wobec swojej
„sportem mas". Hoke, jak wiemy,
1:8. Punkty dla Unionu: Piecha i Jęsłabszej
formy możliwości odegrania
CZARNI PY
® 32 crawlistów przepłynęło na drysik po 3 Wysocki 2; dla Batorego
CHEMIK GLIWICE
ma w tym doświadczenie. Rob’1 to
roli grał przeciętnie.
SKOWICE 3:6. Punkty dla Czarnych' poważniejszej
st.
dow
.
—
Wyrwo!
II.
100
m
■
śmiecie
w
ub.
roku
Niespodziankę sprawił, zajmując 3
dla Hitlera! Austriacki sport obrał
3. Wiuszczyk 2 1 Ho- miejsce,
KLEOFAS TB — POGOŃ IMIELIN Bystrzanowski
przedstawiciel
Chrzanowa
200
m
poniżej
minuty.
Na
st.
dow.
więc „właściwy" kierunek.
Punkty dii a Kleofasu: Buczyk i szek 1; dlla Chemika: Wolny 2 i Joff- Kossowski. Zaimponował przede wszy
29 pływaków miało czas poniżej 6:3.
Kocyba II po 3: dla Pogoni: Baba, ezyk.
stkim kondycją. Nie przedstawia on
PZS GLIWICE — AZS GLIWICE 4:5. klasowego zawodnika ale jest dla naj
® Gimnastyczki węgierskie miały 2.15 min., na 400 m
Kieromin i Hermyt.
Punkty dla PZS: Przełożny 3 i Be lepszych b. niebezpieczny, gdyż nie
z ramienia międzynarodowej fede — 27 poniżej 4.5'
TABELA
nesz: dla AZS: Gązka i Jeleń po 2 ipa jeszcze ustalonej taktyki. Jego
racji przepracować ćwiczenia na min., na 1.500 m
30:6 oraz Gałuszka.
4
I Śląsk Świętochłowice
siłą jest forhan.d. Zawodnicy Wawelu
mistrzostwa świata, w roku 1950. 18 poniżej 20.30 min
4 3 24:12 ZZK IB GLIWICE — PIAST IB GLI Redner i Drenger wykazywali duże
Unioń Katowice
19:17 WICE.
Batory Ib Chorzów
możliwości. Obaj należą do stosują
Swoje uwagi miały wygłosić na Na 100 m na wznak
2 21:24
ZHP Dąb Katowice
taktykę zwycięstwa przez atak.
GÓRNIK GLIWICE - - SAMOlRZĄ- cych
kongresie, który się odbył w Pa 24 pływało poniżej
Kleofas Ib Katowice
i 2 15:31 DOWIEC
Pod tym względem Redner był bez
GLIWICE nie odbyl się.
13:23
ryżu. Niestety, Węgierki nie do 1.10 min., a na 200 m
Pogoń Imielin
konkurencyjny. Mściła się jednak nie
O 13:32
Słowian Ib Swiętochł.
dokładność i zawodziły nerwy. Spot
jechały do stolicy Francji, gdyż styl, klasycznym 2d
TABELA
kania Rednerą z Doboszem. Ziębą i
rząd francuski odmówił im wiz poniżej 2.45 min. W
GRUPA II.
28:8 in. cieszyły się największym zaintere
AZS Gliwice
wjazdowych. Mimo woli nasuwa się konkurencji kobie
Czarni
Pyskowice
4
27:9
sowaniem.
Z Grobli najlepszym był
SIEMIAN O WTCZ ANKA IB
HKS
4 2 22:14 Bezwińfki (kontuzja ręki). Wpraw
Gliwice
pytanie, dlaczego obecny rząd Fran cej 31 zawodniczek
SZOPIENICE 8:1. Punkty dla zwy- PZiS
5
2
26:19
Chemik
Gliwice
dzie
lepsze
miejsca od niego zajęli
cji zezwala na urządzanie u siebie uzyskało na 100 m st. dow. czas po cięzeów zdobyli: Wróbel. Woźnica po Piast Ib Gliwice
8:19 lego koledzy klubowi Bobrowski i
3 0
6:21 Kościółek, ale grają słabiej. Bobrow
międzynarodowych kongresów' ale niżej 1.10 min., na 400 rn st. dow. — 3. Swierc 2: dla HKS — Koźlik.
ZZK Ib Gliwice
NAPRZÓD JANÓW — LECHIA IB Samorządowiec Gliwice 1 0
1:8 ski przypomina stylem gry Ziębę, ale
zagranicznym uczestnikom tych kon 18 poniżej 5.40 min., na 100 m na MYSŁOWICE
8:1. Punkty dla Na
nie dysponuje jego płynnością. Polak,
gresów nie pozwala na wjazd. wgnak — 24 poniżej 1.20 min., a na przodu: Jelonek i Filipek po 3, Klim
GRUPA VII
Siwy należeli do najsłabszych, mimo
Dziwna to naprawdę praktyka i po 200 m st. klasycznym —. 15 poniżej czok 2: dla Leehii — Perełka.
METALOWIEC IB MIROLO W — iż mieli momenty zupełnie dobre.
jęcie międzynarodowej współpracy. 3.04 min. Tak wygląda bilans pły- CZYN KATOWICE — LECHIA IB mes RADLIN" 2:7. Punkty dla Meta Ostateczna tabela mistrzostw jest
MYSŁOWICE 9:0. Zaległy mecz z 1. I. lowca zdobył Suchoń.
piłki
zwyc. sety
br.
• Zimowe Igrzyska Akademickie wactwa światowego za rok 1948.
BŁYSKAWICA RADLIN — ŚRÓD
483:324
10
30:4
odbędą się jak wiadomo po drugiej • W pierwszym biegu narciar CZYN KATOWICE — KKS MYSŁO MIEŚCIE RACIBÓRZ 9:0. Punkty zdo Dobosz
501:345
»
19:6
Zięba
2:7. Punkty dla KKS: Chrobok byli: Mewy. Siedloczek i Szymecki.
17:10 521:478
Kossowski
stronie Karkonoszy w Szpindlero- skim w Czechosłowacji odbytym w iWICE
8
Mikler po 3. Sorek 1; dla Czynu: ZMP RACIBÓRZ —ELEKTRO Ib
- 9:0. Mamczarczyk
15:12 532:518
6
wym Młynie w Czechosłowacji. Harrachowie na. dystansie 18 km Bijok i Glowania.
Redner
6 14:13 483:489
TABELA
Letnie Igrzyska Akademików prze zwyciężył znany dobrze naszym KOP. 20 KATOWICE — POGOŃ IB
5
14:17 552:562
Blobrow ski
KATOWICE
0:9
V.
o.
4
4
Błyskawica
Radlin
32:4
Kościółek
5 . 12:14 462:458
widziane są do Budapesztu. Odbędą narciarzom Cardal w 1.18.01 godz.
5
32:13
HKS
Radlin
4471483
12:14
D
reuser
5
KOPERNIK
KATOWICE
—
PŁO

się one między 1 a 4 sierpnia w 14 przed. Metichem 1.21.10 godz. i Joh MIEŃ KATOWICE 3:6. Punkty dla Silesia Rybnik
4 3 21:15
Rezwiński
11:15 459:453
5
2 12:24 Kowal
różnych gałęziach sportu. Sportowe nem, Simunek był dopiero szóstym. Kopernika: Witowski. Sensmęski i Śródmieście Racibórz
4
11:15 3^0:469
4 1 15:21
6:18 389:463
Polak
$
Ludwik: dla Płomienia: Grzybowski 3, ZMP Racibórz
organizacje węgierskie oddały do
Metalowiec to Mikołów 4
10:26 Siwy
6:18 306:482
2
® Prasa wioska donosi, że Włochy Slosorz 2 1 Gorzałek!.
dyspozycji akademików 1S boisk,
4
9
2:34
Elektro
Ib
Łaziska
(*t).
PŁOMIEŃ KATOWIC® — SIEMIA
2 baseny pływackie i 5 sal. Spodzie rozpoczęły starania o przyznanie im NOWIC
ZANKA IB CS.
wany .jest udział 2.000 zawodników, organizacji Olimpiady zimowej w
TABELA
roku 1956, przy czym projektują jej
W zdluż i wszerz Śląska
reprezentujących 25 narodów.
rt 5 4353
urządzenie w Cortina d’Ampezzo.
Naprzód Janów
5 5 39:6
Pogoń Ib Katowice
• Znany sprinter amerykański,
5 5 34:11
Siemian owi e.zanka to
Murzyn Barney Ewell, wicemistrz ® Australijska federacja teniso Płomień
Katowice
3 27:18 * Reprezentacyjny bramkarz Polski
wa
odrzuciła
zaproszenie
Japonii
w
olimpijski na 100 i 200 m, ogłoszony
■4 i 18:18 Janik
KIKS Mysłowice
w czasie Świąt Bożego Narodzę
notatki kkmckb
20:25
zawodowcem. Przyjął on bowiem sprawie przyjazdu kilku czołowych Kopernik Katowice
w związki małżeńskie.
NA STANOWISKO NASTĘPCY dy
1 10:26 nia* wstąpił
HKS Szopienice
od Murzynów z miasta Lancaster, tenisistów australijskich na korty Czyn
Pertraktacje
w
sprawie
rozegra

rektora
Wojewódzkiego Urzędu
Katowice
5 1 13:32 nia międzyokresowego meczu bokser
Kultury Fizycznej został powoła
13:32 skiego Śląsk — Kraków zostały ukoń
skąd pochodzi, mały damek. Jedno japońskie.
Łechta Ib Mysłowice
5
ny ob. Longin. Suczyna, który ob
0:45 czone. Termin zawodów ustalono na
5 O
z pism zagranicznych zauważa, iż 9 W Australii w ostatnich cza Kop. 20 to Katowice
jął jednocześnie kierownictwo wy
6 marca 1949 r. w Opolu.
działu organlzacyjno-propagandowszystko byłoby w porządku, gdy sach ogromnie wzrosło zaintereso
GRUPA IM.
wego; Ob. Suczyna jest znanym i
* W wyniku ukończenia kursu uniby entuzjaści mistrza, ofiarowali wanie dla lekkiej atletyki. W sze RCiKS CZELADŹ — UNIA IB SÓSzasłużonym
działaczem sportowym
fikacyjno-wyszkoleniowego
w
Katowi

damek jego żonie.
regu międzynarodowych imprez NOWIEC 9:0. "Punkty: Lata, Dudek cach w dniach od 1 — 14 listopada
na terenie Kielc. .
i Nowak po 3.
startować
będą
oprócz
Blankers
r. PZB nadal E. Chrobotowi I
# Mistrz olimpijski w skokach
ZAGŁĘBIE DĄBROWA G. — CZYN 1948
Er. Mleczce tytuł przodownika oraz
narciarskich, Norweg Hugsted star Koen, również Murzyni: rekordzista SOSNOWIEC 2:7. Punkty dla Czynu: Grądknwskiemu, Kopcowi. Waltero ÓSEMKA. BOKSERSKA LUD WIRO
Osiński 3 oraz Hamer lak i Skórko wi, Moczce i Michniewlczowi tytuł in
tuje obecnie w Stanach Zjednoczo na 400 m Mc Kenley z Jamajki, po
WA zakontraktowała na rozegranie
2.
meczu bokserskiego Legię — War
nych. Podróż ze Starego Kontynen który odmówił startów w USA i re UNIA IB SOSNOWIEC — BUDO- struktorów bokserskich.
kordzista
na
200
m
La
Beach
z
Pa

*
PZB
zadecydował
ostatecznie,
że
szawa.
która przyjedttie do Kielc
tu do USA odbył on samolotem, i na namy.
JOWISZ 5:4. Punkty . dla Unii:
__ eksmistrz polski Gumowski, nie może
w dniu 16 stycznia. Jednocześnie
Majewski I i Krajewski po 2. Masłoń występować
pierwsze pytanie dzien
w
barwach
Huty
Zabrze
zarząd
KS Ludwików pertraktuje
dla Budowlanych: Zasuń I i II po 2. w rozgrywkach o wejście do Ligi bok
z. Wisłą krakowską w celu sprowa
nikarzy zadane mu po
9 Na nadchodzących igrzyskach 1; ZMP
JĘZOR — GZKS PIASKI 2:7. serskiej, gdyż byłoby to sprzeczne z
dzenia
krakowian
w lutym br.
przylocie na drugą pół
panamerykańskich w Buenos Aires Punkty dla GZKS: Kuźma I i Ti po 3, regulaminem PZB.
odbędzie się turniej w baseballu. Antonik; dla ZMP: Szyndler 1 Jankulę odpowiedział, iż
Sc Baildon zgłosił na pięściarski
kosz.
po drodze widział zna
3rasa amerykańska
kurs sędziowski pięciu kandydatów:
BUDOWLANI
GRODZIEC
—
BRY

A.
Wieczorka, Fr. Klukowskiego, J. Definicja A i B stylu klasycznego
cznie więcej śniegu,
donosi, że w wy
NICA CZELADŹ 6:3. Punkty dla Matyska, R. Dudziaka, i 3. Klukow
aniżeli jest go obecnie w Norwegii. padku udania się
Grodźca: Laskowski 3. Bargiel
__
2 i skiego.
PrzybyWik ; dla Brynlcy: *Żurek,
" Kot * Zimowe mistrzostwa Śląska w pły
Pierwszy konkurs wygrał Hugsted turnieju kraje dru
i Dziura.
i inne nowości pływackie
wanlu odbędą się w nast. terminach:
w Lake Placid, uzyskując najdłuż giej półkuli będą (
TABELA
6 lutego kl. A, 13 lutego kl. B oraz
dążyły do wprowa- f"
szy skok 49 i pół m.
RCKS Czeladź
6 6 48:5 20 lutego kl. C, przy czym jeszcze nie
dzenia baseballu do *
(Dokończenie ze strony S)
GZKS Piaski
6 5 38:16 ustalono w jakich miejscowościach
• W Londynie zmarł ostatnio zna programu
Olimpiady
w
Helsinkach,
Włókniarz (Czyn) Sosu. a 4 37:11 się one odbędą.
ny automobilista i motocyklista przy czym według jej doniesień w Brynica
Czeladź
6 3 21:33 * Na terenie Katowic powstał nowy c) nogi należy kurczyć złączone pań (Kaletowk — Piast Gliwice)
Malcolm Campbell, który przez turnieju olimpijskim, mogłoby star Unia Ib Sosnowiec
7 2 23:49 klub sportowy — „Transportowiec“ z
piętami, rozchylając kolana. 3.18,5 min. oraz na 400 m dow. pań
Budowlani Grodziec
6 2 11:37 sekcjami: piłki nożnej, lekkoatletycz
wiele lat bił światowe rekordy szyb tować z górą 10 narodów.
Następnie
należy wykonać (Bemówna — । BBTS Bielsko) 6,22
ZMP Jęzor
7
1*5:48
ną,
bokserską
i
gimnastyczną.
kości na maszynach specjalnie w
Budowlani Jowisz
ruch przez szerokie rozwarcie min.
,
13:5
2
1
*
Mecz
bokserski
o
wejście
do
li

AGO.
tym celu zbudowanych. Campbell
Zagłębie Dąbrowa G.
6 1 21:33 gi bokserskiej Huta Zabrze — PafaA Komisja sportowa PZP posta
nóg, które z kolei są zwierane
wag przyniósł gospodarzom dochód w
liczył 63 lata.
razem. Pionowe ruchy nóg są nowiła wobec ¡stałego rozwoju spor
wysokości 190.000 zł.
tu pływackiegb w okresie powo
kategorycznie niedozwolone.
* Sąd Obywatelski w Rudzie ukarał
9 Pierwszy konkurs skoków w
Sport
w
Częstochowie
prowodyra gorszących wypadków na d) przy nawrotach i na mecie za jennym wprowadzić zmiany w mi
St. Moritz wygrał Włoch Trivella —
meczu mistrzowskim Huta Zabrze —
wodnicy winni dotknąć brzegu nimach kwalifikacyjnych dla po
314,6 pkt., skoki — 65,66 i 68 m
Slavia Ruda Skopę (członka Slavii)
(basenu) oburącz jednocześnie szczególnych klas.
grzywną 1.000 zł.
przed Szwajcarem Kellerem. Kon
Obecnie minima te przedstawiają
i zachować pozycję ramion
X W uh. niedzielę zakończone zo bm. Budzi ono wśród tutejszych kół * Slavia Ruda zobowiązała się wo
kurs mógł się odbyć tylko dzięki stały
bec
SI.
O.
Z.
B.
do
zorganizowania
mistrzostwa Częstochowskiego
poziomą;
się następująco (cyfry oznaczają ko
temu, że ściągnięto z wysokich par OZPR w siatkówce. Tytuł mistrza zdo sportowych duże zainteresowanie.
pierwszego kroku bokserskiego.
# Na drużynowych mistrzostwach e) zawodnik, który stosuje jaki lejno klasę mistrzowską I, II i H%tii gór, kolejkami linowymi, kilka byli Włókniarze z G na szyna. W ostat * Głośna w swoim czasie, na tere Polski
pań w plng-pongu Śląsk będzie
kolwiek ruch pływania bo
nich swych spotkaniach Gnaszyn zwy nie CZ. OZ-PN. sprawa b. sekretarza
P A¡N OWI
naście ton śniegu.
ciężył Yictoirię 2:0 (15:7, 15:6) oraz Lot tegoż okręgu. Kowalskiego została reprezentowany przez drużynę Lechii
kiem zostaje zdyskwalifiko
m
(Mysłowice).
n
ml
I
przez
PZPN
definitywnie
załatwiona.
z
Konopisk
2:1
(14:16,
15:8,
15:4).
Wice

wany.
9 Przy uroczystościach z okazji mistrzem został HKS Żubr po 7,wy- PZPN po zapoznaniu się z dostarczo
100 Sow.
1.15 1.30 1.45
IM
30-lecia Radzieckiej Republiki Biało ci es twi« nad Victoria 2:1 (11:15, 15:13, nym przez Cz. OZ-PN materiałem o»
too flow.
2.3« z.se 3.20 4.00
---raz przeprowadzonym dochodzeniem
ruskiej odznaczono też kilku wybit 15:13) i Brygadą 2:0 (15:3, 15:3).
Przed
Komisja Sportowa PZP wyjaśnia 400 <tow.
5.15 6.00 ' 7.15 8J#
postanowił
nałożoną
karę
5-let$ńej
nych sportowców, m. in. plotkarza Gna&zyn
10 18 18:4 dyskwalifikacji na p. Kowalskiego
przy tytn, że to samo zastosowanie 1.500 flow. 22.30 25.00 29.60 34..ne
Łuniewa, kolarza Boljszakowa, sza HKS Żubr
utrzymać w mocy. Ponadto w sto walnym zebraniem obowiązuje w odniesieniu do rekor 1O0 kl.
10 16 17:6 sunku
1,45 2.00
1.20 1.30
do osób, które swymi zezna
chistę Holmowa i kilku innych. Ty Lot Konopiska
10 14 16:8 niami godziły
dów Polski i Okręgu. Sędziowie 200 kl.
3.00 3.15 3.45 4j5
w prestiż PZPN prze
tuł zasłużonego mistrza sportu biało Brygada
10
6
7:14 prowadzić dochodzenie a następnie
mierzący czas winni na karcie chro 100 w*n.
1.80 1.30 1.45 2.00
4
10
7:17 wyciągnąć jak najdalej Idące 'kon
ruskiego otrzymał znany piłkarz Victoria
nometrażu zaznaczyć czy zawodnik
PZP
sekwencje.
PANI®
Blachownia
10
0
0:20
Borys Koczetkow.
pływał stylem klasycznym „A" czy
n
ret
m.
I
*
2S
—
23
bm.
gościć
będzie
w
Czę

POZNAN,
W
związku
z
mającynt
,,B"
stylem
motylkowym.
Wszyst

X W Częstochowie gościł AZS War. stochowie — Gedania. która rozegra
& W Czechosłowacji, dużą wagę
1.20 1.35 1.50 ZJK
100
flow.
się
odbyć
(15
i
16
bm.)
dorocznym
mm,
rozgrywając
spotkania
w
siat

przywiązuje się w tej chwili do kówce 1 koszykówce z reprezentacją dwa mecze pięściarskie, w sobotę z walnym zebraniem Polskiego Związ kie dotychczasowe rekordy Polski i 400 flow.
6.40 7.30 8.45 10.00
narciarskich konkurencyj biegowych Częstochowy. W siatkówce akademicy Wartą, w niedzielę z reipr. Częstocho ku Pływackiego, zarząd PZP ustalił Okręgu osiągnięte przez zawodni 100 kl.
1.35 1.50 2.05 3.20
wy
zasiloną
zawodnikiem
kieleckim
klasyfikację klubów i ilość głosów. ków pływających stylami klasycz 200 kl,
dla kobiet. Pier- wygrali 2:1 (12:15, 17:15, 15:12). a w ko — Kubickim.
3.25 3.45 4.20 4.55
Okręgom: krakowskiemu, łódzkiemu, nymi \A" i „B“ motylkowym, ro
42:25 (19:10), zdobywając
wszy bieg sezo- szykówce
1.35 1.50 2.05 2.20
poznańskiemu, pomorsko-zachodnie- stają rekordami Polski i Okręgu 100 wan.
punkty przez Popławskiego I 16, Bar
nu odbyty w Ta- tosiewicza 10, Kicińskiego 6, Christia * W Częstochowie mianowani zosta miu, pomorskiemu, śląskiemu I war-’
li
przez
PZB
sędziami
związkowymi
:
w
stylu
klasycznym
„A".
szewskiemu
przyznano
po
3
głosów.
Minima
w
stylu klasycznym aą
na
4
oraz
Popławskiego
II.
OlesiewiI
tTzańskiej ŁomWoźniak, Lesiewicz, Czaban o- W klasyfikacji klubów pierwsze
cza 1 Książka po 2; dla pokonanych Jonida,
A Komisja Sportowa PZP posta dla stylu „A“ i „B“ jednakowe.
,__ nicy na dystanmiejsce zajmuje:
punkty uzyskali: Ga jeżyk 13, Piega 8, raz Aniołek.
nowiła nie notować rekordów Pol Minima powyższe mogą być uzyska
¿
-—
sie 7 km wygrała Hetmański i Binek po 2. Sędziowali: * Na mistrzostwach Polski w teni Pogoń (Katowice) — 153 pkt.
Piast (Gliwice) — 141 pkt. Obu klu ski na dystansach 300 i 1000 m w ne tylko na basenie o wymiaradh
Lelkova z Sokoła Slavii w Pradze Wójcik i worończuk.
sie stołowym, OZTS reprezentowany bom
po 4 głosy.
Dla dystansów do
Tomzę (ZMP Raków). Po przyznano
w czasie 39.30.1 min. przed Matet.rzzy głosy otrzymały: Polonia stylu dowolnym; 400 i 500 m w Sty przepisowych.
X W turnieju ping pongowym „Szu będzie przez
i Braibarta (RKS Skra), Kró (Bytom)
—
1®4
pkt.; Grom (Gdynia) lu klasycznym oraz 400 m w stylu 200 m włącznie, uznaje się ponadto
sovą ze Sokoła z Bubenca 39.36 min. kamv talentów“, w którym wzięło Romperá
la
(Włókniarz
Myszków),
Hazę
1
Pół— 123: Zjednoczeni (Zabrze) — 112; na wznak. Unieważnienie tych re wyniki uzyskane w okresie zimo
udział ponad 30 najmłodszych tenisi rola (Czarni Radomsko).
Jak widać w Czechosłowacji prze stów
Elektryczność (Warszawa) — 106; War kordów nastąpiło z dniem 1 stycz wym w pływalniach krytych, dłu
stołowych Częstochowy, zwy
ważają w narciarstwie kobiecym, cięzcą został Leszek Jaszcz (polska
ta (Poznań) — 103; YMCA (Warszawa) nia 1949 r.
gości nie mniejszej niż 14 m. jeżeli
mieszkanki odległych miast, a nie YMCA). Pokonał on w finale Waw- BRUKSELA. Pierwsze zawody balo — 82; AZS (Warszawa) — 67 pkt.
Kolejność 19 klubów, mających do ¡^Zatwierdzono nowe rekordy Pol osiągnięty czas jest lepszy od. mi
rzyńczaka.
Szkopa
i
Garosa.
osiedli górskich.
nowe o puchar Gordona - Bemie ta po dwa głosy otwiera San (Poznań), na
X Boczne Walne Żebranie Często wojnie, odbędą się w Brukseli we
znajduje się ŁKS. Listę klasy ski a mianowicie: w sztafecie 3 X nimum wskazanego w tabeli, o 3
9 W pierwszym meczu hokejo chowskiego Okręgowego Związku Pił wrześniu hr, Start nastąpi ze stadio kotfcu
fikacyjną
zamykają 54 związki apor 100 stylem zmiennym pań (Piast sek. na dystansie 100 m i o 6 sek.
wym w sezonie w Rumunii „Petro- ki Nożnej wyznaczone zostało na 23 nu Heysel.
towe mające po 1 głosie.
Gliwice) 4.31,2 min. na 200 m klas. na dystansie 300 m.
'BBS
SSłMH»
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W też ne tS Sn młoeSeego áess^njsty

Orientacja

narciarza

w

nieznanym

terenie

NARCIARZ, który przeważnie my się mapą. W tym celu konie

pie oraz te same objekty w te
renie. Mapę orientuje się w ten
sposób, że ustawiamy ją tak, aby
punkt na mapie oraz punkt w te
renie leżały w jednej linü. Wolne
nam jednak użyć tego sposobu, o
ile znamy nasze stanowisko w te
renie i potrafimy go zidentyfiko
wać na mapie. Za punkty orien
tacyjne służą nam kościoły, krzy
że, szczyty górskie, mosty, komi
ny fabryczne, samotne drzewa
h."
itp. Dla upewnienia się o właści
wym kierunku,
wyszukujemy
Sport id szkołach radzieckich
drugą parę punktów homologicz
nych, które również muszą leżeć
w jednej linii. Wtedy wszystkie
punkty i linie znajdujące się na
WYCHOWANIE
ychowanie ^FIZYCZNE
fizyczne nich sport z górą 2,500.000 młodzie i W 1948 roku szkolna młodzież
mapie są zorientowane w sposób
w Związitu Radzieckim,
szkolnej. xiicz.atcz.nie
Niezależnie oa
od tego
tego:' raaziecxa
radziecka zaooyia
zdobyła 30 nowych
Orientacja w nocy według „Wiel właściwy i odnaleźć je możemy
oparte o zasady dobrowol- istnieje około 300 dziecięcych
wszechzwiązkowych
"
" i
rekordów
kiej
Niedźwiedzicy
“
¡ w terenie. W podobny sposób mo
nej dyscypliny milionów spor szkół sportowych, <do których sportowych.
towców, jest tak zorganizowane, uczęszcza przeszło 50.000 chłop
posiadamy dobrze idący zegarek • żerny mapę zorientować ustawiaDoniosłą role w wychowaniu
że odgrywa ważną rolę w służbie ców i dziewcząt w wieku od 14 do fizycznym młodzieży szkolnej od
i obliczymy kąt pomiędzy kierun I jąc równolegle drogę, tor- kolejonarodu i państwa. Lenin, powie 15 lat. Głównym zadaniem tych grywa również turystyka oraz ukiem słońca a właściwym kierun ; wy, czy rzekę itp. przedstawione
dział, że celem wychowania fi szkół jest przygotowywanie mło dział w obozach pionierskich.
kiem północ-południe w następu : na mapie — do biegnących w tezycznego jest potrzeba osiągnię dzieży do zdobycia odznaki spor Z górą cztery miliony radzieckiej
I renie.
jący sposób:
cia stanu zdatności wojskowej i towej „GTO“ — (Gotów do pra młodzieży szkolnej wzięło udział
Kierunek słońca wskaże nam
Dążąc do pewnego punktu np.
odpowiedniego poziomu zdrowot cy i obrony).
cień kija wbitego pienowo w przez las lub we mgle — gdy
w wielkiej imprezie sportowej z
ności. Dlatego też państwo trosz
ziemię. Przypuśćmy, że zegarek nie posiadamy punktów homolo
W szczególności program nau zakresu zaprawy marszowej. Na
czy się o wychowanie fizyczne, czania w tych zakładach obejmu organizowanie tego rodzaju przed
wskazuje godz. 10. Do południa gicznych, natomiast mapę, zorien
organizuje je, kontroluje i daje je głównie wielobój, dający mło sięwzięć kładzie się w ZSRR
więc brakuje 2 godziny, zatem tujemy się przy pomocy busoli —
gwarancję właściwego kierunku. dzieży możliwość zdobycia umie szczególny nacisk, ponieważ dają
kąt zawarty między cieniem la możemy na mapie wyznaczyć kie
ski, czyli kierunek słońca w da runek marszu przy pomocy bu
W Związku Radzieckim wycho jętności w zakreśli biegania, ska one nie tylko korzyści natury
ne,i chwili a kierunkiem pół soli, odczytać kąt zawarty pomię
wanie fizyczne jest też przedmio kania, pływania, jeżdżenia na sportowej, ale przyczyniają się
noc-południe wynosi ?, X 15 dzy pożądanym kierunkiem a litern obowiązkowym w programie łyżwach i nartach, strzelania itd. także do szerzenia propagandy
tj. 30 stopni. Odmierzamy kąt
nauczania młodzieży w wieku O ruchliwości ; inicjatywie wyka krajoznawstwa, a tysiące mło
30 stopni na prawo od cienia
szkolnym- Dalszy etap wychowa zywanej przez młodzież radziecką dzieży szkolnej bierze rokrocznie
łaski i otrzymujemy szukany
nia fizycznego po ukończeniu w dziedzinie sportu świadczy udział w obozach pionierskich,
kierunek północ-południe. W
w
różnych,
szkoły jest tak zorganizowany, najlepiej fakt, że w samym tylko organizowanych
godzinach popołudniowych na
że w. f. i sport odpowiadają po 1948 roku wybudowała ona 19.360 zwłaszcza górskich i leśnych oko
leży kąt obliczać na lewo od
POkUDN.
(cz)
trzebom państwa, a przede wszyst boisk sportowych, 384 sal gimna licach.
cienia.
stycznych i 240 innych urządzeń
kim ogółowi mas pracujących.
szkolnych.
Sport“ — Praga
Za pomocą zegarka można od
W wieku szkolnym zaczyna się
naleźć kierunek północny w ten VĄ
w. f. właściwie już w licznych
sposób, że trzymamy zegarek po
ogródkach i przedszkolach dzie
ziomo i zwracamy małą wskazów
cięcych. Władze państwowe rozką (godzinową) dokładnie w kie
, taczają przy tym troskliwą opie 10 wyników pływaków szkolnych runku słońca. (Dla ułatwienia na
kę, a już w pierwszych klasach
leży w środku tarczy zegarka uwszystkich szkół radzieckich roz
stawić szpilkę i zegarek zoriento
poczynają się systematyczne ćwi
wać w ten sposób, aby cień szpil
czenia i wykłady z zakresu wy
w roku 1948
ki leżał dokładnie w przedłuże
chowania fizycznego, prowadzo
niu małej wskazówki). Kierunek
ne przez wytrawnych fachowców.
południowy wskaże nam linia po
46,0
Kochańska-Bydgoszcz
Kronikarz Międzyszkolnego Klubu Sportowego „J uvenia“
PÖLN.
To oczywiście nie wyczerpuje
łowiąca kąt między małą wska
49,2
we Wrocławiu, uczeń Tadeusz Doliński zestawił tabelę naj
Reszka-Warszawa.
całości programu wychowania fi
zówką a linią prostą idącą od osi
49,4
Gallert-Warszawa
lepszych dziesięciu wyników uzyskanych w roku 1948 przez
zycznego. Młodzieży starszej daje pływaków szkolnych. Pray zbiera mu wyników Doliński ko
wskazówek do liczby 13. Od
się nadto okazję uprawiania ulu
wschód: ■ słońca do południa, po
rzystał z prasy sportowej oraz pis m codziennych z różnych
100 m st. dow,
bionej dziedziny sportu w ra
łowimy kąt liczony od liczby 12 V stalli strony innata za pomocą
ośrodków kraju.
mach specjalnych szkolnych or
Matejówna-Sląsk
1:25,8
w lewo ku małej wskazówce, po
zegarka
Nikodemski-Łódż
1:26,8
ganizacji sportowych, których Chłopcy
Miklasówna-Poznati
1:25,8
południu zaś kąt liczony od licz
1:20,4
liczba w Związku Radzieckim
Sznajder-Wrocław
Zurkówna-Poznań
1:26,4
by 12 w prawo. W obu wypad nią północ — południe, a nastęsięga blisko 32.000, Uprawia w
Rotkiewicz-Wrocław
1:29,8
Fijałkowska-Wrocław
1=28,0
kach należy jednak pamiętać, iż pnie rozpocząć marsz, kierując
*00 ro st. eto w.
1:30,0
Krzyżanowskl-Gdańsk
zegarek wskazuje nam czas „kon się przeziernikiem busoli, utrzy
Tesseyre-Gdańsk
1:29,2
Zimny-Sląsk
1:05,5
Jankowski-Warszawa
1:30,5
wenejonalny“ tzw. środkowo-eu- mując równocześnie kąt odchyle
Jaworkówna-Wroclate
1:34,2
1:06,5
Uczeń sportowiec Jerra-Łódź
Butowt-Warszawa
1=30.9
ropejski w Polsce, który różni się nia igły odczytany poprzednio na
Zawadówna-Sląsk
1:36,6
Lipińs ki - Wroclaw
1:07,0
od słonecznego (miejscowego). Po mapie.
Przondo-Sląsk
1:07,7
100 m st. grzbiet.
trzebna więc jest pewna popraw
50
m
st.
klas.
Jeśli nie znamy na mapie pun
1’08,8
ka, np. w Tatrach należy posunąć ktu
nie tylko prenumeruje i czyta Kękuś I-Kraków
Jabłoński-Warszawa
1:16,7
odpowiadającego naszemu sta
Boniecki-Łódź
1:08,9
Bresińska-Poznań
#,2
zegarek około 20 minut naprzód. nowisku
1:22,1
Kękuś l-Kraków
w terenie, luib nie mamy
45,4
Mikłasówna-Poznań
Mroczkowski-Warszawa
1-10,0
W nocy kierunek północny wska
1:22,2
Kękuś Il-Kraków
Sloniewski- Warszawa
1:11,0
Gąsiorowska-Bydgoszcz
46,0
zuje gwiazda polarna. Znaleźć ją punktu czy linii homologicznych,
Ludwikowski-Warszawa 1:23,5
należy ogólnie odszukać obszar
Kajda-Wroclaw
Fijałkowska-Wrocław
47,8
1:11,8
jest stosunkowo łatwo, gdy wy na
1:24,4
Gremlowski-Sląsk
wczas
mapie, w którym przypusz
Marassek-Warszawa
50,2
Lutosławska-Poznań
1:12,0
szuka
się
konstelację
Wozu
zwa

Kałuża-Sląsk
1-25,2
czalnie się znajdujemy. Następnie
Beyer-Poznań
51,0
nego
także
Wielką
Niedźwiedzicą.
500 m sí. kSas.
Dubrys-Łódi
1:27,5
Kacprzak-Warszawa
Wtedy przez ostatnie dwie gwiaz. przez uważne porównywanie mapy
51,2
ale także
Wilczak-Łódi
1:27,4
1:20,3
Jabłoński-Warszawa
52,0
dy przeprowadzamy linię . w o- z okolicą, staramy się obszar wy
Neuman-Warszawa
1:27,4
Dobrowolski-Łódź
1:23,4
Mroczkowski-Warszawa
52,0
dległości 5 razy większej, wyszu szukany coraz bardziej zacie
Stoczkowska-Warszawa
współpracuje z redakcja
Bramiński-Wrocław
Łyczkowski-Wrocław
1:29,9
1:25,1
kujemy
gwiazdę polarną, jasno śniać, aż wreszcie potrafimy zna
52,8
Kutzner-Warszawa
Breiter-Warszawa
1-25,1
świecącą,
silniejszą od otaczają leźć kilka punktów orientacyj
200 m st. klas.
cych ją innych gwiazd. Wskazuje nych, zidentyfikowanych na ma
100 m. st. kl
3-01,0
Nikodemski-Łódź
ona dokładnie kierunek półno pie i drogą porównania punktów ,
1:36,0
homologicznych zorientować w
Dobranowska-Kraków
Dobrowolski-Łódź
3:01,8
Szkoły wrocławskie
cny.
Bresińska-Poznań
1:38,2
3:08,3
Tarabuła-Sląsk
Inne wskazówki, jak np. mech sposób właściwy mapę.
1:39,0
Fijałkowska-Wrocław
3:09,0
Sodoman-Sla.sk
Ze względu na niespodziewane,
porastający stare drzewa, kamie
1'40,8
Mikłasówna-Poznań
3:11,2
na kursach narciarskich Jankowski-Warszawa
nie czy płoty, śnieg utrzymujący często trudne a nawet niebezpie
1:42,2
Blejarska-Sląsk
Basis ta-Katowlce
3:11,4
się z jednej strony drzewa czy ka czne warunki atmosferyczne w
1:43,2
Broniewicz-Łódi
3--18.3
Rotkiewicz-Wrocław
mieni, określają do pewnego sto czasie sezonu zimowego, większe
Duże były trudności w tym roku wy w domu PCK. Po Nowym Ro Miller-Warszawa
1:44,9
Maślankiewicz-Łódi
3:20,0
pnia tylko kierunek północny. W wycieczki narciarskie winny być
a zorganizowani em w czasie ferii ku warunki śniegowe ■popsuły się. Butowt-Warszawa.
1:48,3
Chrząszcz-Sląsk
3:20,9
zasadzie są to wskazówki niedo prowadzone jedynie przez osoby
kursów narciarskich, a to ze wzglę Tylko zaawansowani mogli udawać
dobrze znające dany teren lub
Nitkówna-Gdańsk
1:49,6
3:21,3
Barbaszewski-Kraków
kładne i często mylne.
dtiw kwaterunkowych, W pcprzedr się w góry z nartami. 4 stycznia
1:50,7
Kacprzak-Warszawa
Drugim sposobem zorientowa przynajmniej zaopatrzone w mac
nich latach urządzono te kursy w urządzono wycieczkę na Śnieżkę,
3 x Í00 m zmienn.
nia mapy są punkty i linie ho pę i busolę. Nieodzownym jednak
Szklą raki ej Porębie. W tym seaonie niestety bea nart.
mologiczne. Nazywamy nimi pun warunkiem jest dobra znajomość
3:53,0
•56 m st. grzbiet.
Warszawa — reprez.
na Skutek zmienianych warun____
Równie dobrze i przyjemnie u- Śląsk — reprez.
kty i linie, odpowiadające sobie czytania mapy, umiejętność o4:00,7
Gąsior owska-Bydgoszez
46,6
ków, podbielono młodzież na 3 gru lożyły się warunki pobytu i korzy Łódź — reprez.
na mapie i w terenie. Jest to np. rientowania się w terenie oraz
4-01,9
47,3
Fijałkowska-Wrocław
py: dwa ośrodki utworzono w Kar stania z dobrodziejstw wczasów w Gimn. Reytana-Warszawa 4:02,0
znak kościoła czy gajowni na ma- rozwinięta spostrzegawczość.
paczu, trzeć; — w Bardzie Śląskiej. drogim ośrodku w Karpaczu, pozo
47,8
Zurkówna-Poznań
Kraków — reprez.
4:05,5
48,6
Zawadówna-Sląsk
Znaczna część młodzieży znalazła stającym pod kierunkiem mgr Łódź
— Harcerze
4:10.0
się w Karpaczu. Pomieszcrzenie w Wiecha. W pierwszym ośrodku
Nowicka-Poznań
49,6
4:13,2
51,0
domu PCK było dobre. Jasne i była zgrupowana młodzież z I Gim Gimn. Batorego-Warszawa. 4:32,5
Woytyrowska-Warszawa
Szkolna Liga ping pongowa
Wrocław
—
reprez.
czyste pokoje, duża jadalnia, sło nazjtoi Ogólnokształcącego i Szkół
51,4
Jaworkówna-Wrocław
4-35,0
neczna weranda, zapewniły maksi Zawodowych, Gimnazjum i Llcgmm Gimn. Kołłątaja-Warsz. 4:38,6
51,4
Laliczuska-Toruń
mum wygód i możliwości odpo Budowlanego, Liceum Dentystycz Gdańsk. — reprez.
na ŚHąsfcu
Sobocińska-Toruń
52,5
czynku, Dom położony jest w nego, Liceum Adam. Handlowego,
Janeczkówna-Łódż
52,9
5
x
O
m
dowoln.
pewnym oddaleniu od śródmieścia Gimnazjum Mechanicznego i Elekr
KATOWICE.
I GKS KOPERNIK KATOWICE —
2:36,5
W mistrzostwach | SIKS START GLIWICE (Gimn. Za«.';
tuż przy stawie i wodospadzie, tek, tryez.nego w drugim młodzież k Wrocław — reprez.
3 x 5® m zmienn,
śląskich szkół w te- i 9:0.
2:39,7
że młodzież mogła też w każdej III Gimnazjum, Liceum Komuni Kraków — reprez.
nisie stołowym od SKS ALFA I ZABRZE (II Państw.
Wrocław — reprez.
2:24,4
2:41,2
Wrocław H — reprez.
chwili korzystać z lodowiska, Kier kacyjnego i Gimnazjum Miernie
była się już druga Glmil.) — GIMN. STASZICA SOSNO
Łódź
—
reprez.
2:26,7
2:43,4
Warszawa
—
reprez.
kolejka gier. Szkol WIEC 3:7. Drużyna sosnowiecka od
równikiem kursu był mgr. Dam- czego.
Poznań
—
reprez.
2:32,6
ne kluby sportowe
Gimn. Batorego-Warszawa 2=45.9
czyk, mający duże doświadczenie
nowe zwycięstwo. Niespodzian
W Bardzie Śląskiej ulokowano Śląsk — reprez.
utworzyły ligę ping niosła
Śląsk — reprez.
2:38,2
2:54,4
jest dwukrotna porażka Osińskie
w prowadzeniu akcji narciarskiej. młodzież 3 pozostałych szkół Wro
pongową. która ro ką
Warszawa
—
reprez.
go.
Punkty
dla zwycięzców zdobyli:
2'45,0
zegrała już drugą
7, ramienia Kuratorium, kierow cławie. Kursy narciarskie trwały Gimn. Reytana-Warszawa 3:01,0
Gdańsk — reprez.
kolejkę mistrzostw. Majewski i Hamer lak po 3, Osiński 1,
2:47,0
3:03,0
niczką zajęć świetlicowych, była od 28. XII. 48 do 6. I. 49. W zjorga-- Toruń — reprez.
W lidze tej znaj dla pokonanych — Wereta 1 Wojna
Batorego U-Warsz. 3:11,5
wizytałcrika Jarmuszyńska.
dowało się dotąd rowski po 1.
niziowaniu kursów największe aa- Gimn.
5 x 50 im dowol
3:16,2
10 zespołów. Jed SKS ALFA II ZABRZE — SKS JU
Gdańsk — reprez.
W pierwszych dniach kursu plan sługi położył ob. Niewiadomski,
nak powiększy się ona o jeszcze dwa NAK SIEMIANOWICE 9:0. Punkty
W klasyfikacji ogólnej w pływazajęć przewidywał codzienne ćwi- naczelnik Wydziału S. P. K. O, S.,
Kraków — reprez.
4:30,5
zespoły,
a
mianowicie
drużyny I i II zdobyli Wojnarowski, Słój i Wybrała
taenia, a dla bardziej zaawansowa który potrafił przezwyciężyć wszyst niu chłopców prowadzi Warszawa
Państw. Gimnazjum z Bytomia.
Gdańsk — reprez.
4:37,3
po 3.
nych wycieczki w góry i doskona- kle przeszkody, aby umożliwić mło przed Łodzią, Śląskiem, Wrocła
Warszawa — reprez.
4:43,2
Druga runda rozgrywek przyniosła Po uwzględnieniu dotychczasowych
'«ttie stylu. Program zajęć był bar dzieży pobyt w górach w czasie fe wiem., Krakowem i Gdańskiem.
Śląsk — reprez.
4:45,8
następujące wyniki:
wyników stan mistrzostw przedstawia
da» urozmaicony, dużo śpiewu, rii zimowych.
Poznań — reprez.
4:53,0
się następująco:
SIKS
OLIMPIA
GLIWICE
(1
Państw.
nauk© tańców narodowych, refer
— GIMN. HANDL. CHORZÖW SKS Olimpia Gliwice
Kursy nardamskie w tym. roku Dziewczęta
» 2 MKS
W klasyfikacji ogólnej w pływa - Gima.)
raty i pogadanki na tematy aktual
9:0. Punkty dla zwycięzców zdobyli Gimn. Staszica Sosnowiec i
MM
niestety
nie
ąpetoiły
¡pokładanych
niu
dziewcząt
prowadzi
zdecydowa

ne związane i, zagadnieniami Pol- nadziei, a powodu niekorzystnych
Marondel, Oleksiewicz i Iwaniszyn GKS Kopernik Katowice
1 e$e
50 m dewolm,
nie Poznań przed Wrocławiem, po 3.
Rki współczesnej. Młodzież brała
SKS Alfa II Zabrze
»«
warunków śniegowych, odegrały
Śląskiem, Warszawą i Łodzią.
37,1
SKS SPARTA GLIWICE (H Państw. SKS Sparta Gliwice
żywy udział w dyskusji, ujmując jednak dużą rolę w epopularyzo- Zurkówna-Poznań
Gimn.)
—
GIMN.
Sw.
JACKA
KATO.
38,7
ist«
2
w ciekawy sposób szereg aktual waniu «¡portów zimowych i akcji Młklasówna-Poznań
Ogólnie w pływaniu młodzieży WICE 5:4. Mecz odbył się w Katowi SKS Alfa I Zabrze
s-.it
39,2
Handl. Chorzów I
nych spraw. Nastrój na kursie był wczasów, -a nade wszystko w zbli Zawadówna-Sląsk
szkolnej prowadzi Warszawa przed cach, ale będzie powtórzony. Roz Gimn.
I
o
ItM
39,6
odbyły się bowiem na nie SKS Junak Siemianowice
przyjemny, nacechowany serdecz żeniu młodzieży iz ośrodków miej Szczepaniak-Łódi
Wrocławiem, Śląskiem, Poznaniem, grywki
ltt(
2
«
SKS
Start
Gliwice
przepisowym stole. Punkty dla zwy
Fijałkowska-Wrocław
40,6
nością i wzajemną życzliwością. W skich do piękna naszych gór.
0:9
Łodzią, Krakowem i Gdańskiem.
cięzców zdobyli: Domański 1 Leroch Gimn. św. Jacka Katów. e
Jaworkówna-Wrocław
43,7
atmosferze niezwykle pogodnej i
po 2 oraz Spyrka 1, dla pokonanych — I. Państw. Gimn. Bytom e e 0«
Chrząszczówna-Sląsk
45,1
Zbigniew
Swńerezyński
Tadeusz
Doliński
II.
Państw.
Gimn.
Bytom
0
e
98®
weselei upłynął wieczór Sylwestra
Licia i Jochemczyk po 2.
nie trzyma się wyznaczonych
tras i często wędruje lub zje
żdża na przełaj, musi posiadać
dobrze rozwinięty zmysł orienta
cyjny. Orientacja polega na bez
ustannej świadomości swego po
łożenia w terenie — w związku
ze stronami świata. W okolicach
dobrze znanych, orientacja nie
nastręcza większych trudności. W
okolicach nieznanych posługuje-

czne jest ustawienie mapy we
dług stron świata, czyli tzw. „zo
rientowanie“. Musi się przy tym
umieć czytać treść mapy. „Mapa
zorientowana“ jest wtedy, gdy
jej górny brzeg zwrócony jest na
północ (tym samym dolny na po
łudnie, lewy na zachód, prawy
zaś na wchód).
Mapę orientujemy przy pomo
cy wyznaczenia (wyszukania)
stron świata lub za pomocą tzw.
linii i punktów „homologicznych“.
Zazwyczaj wyszukujemy tylko
kierunek północny. Najłatwiej go
wyszukać przy pomocy kompasu
(busoli). Dobra busola winna być
dość duża długość igły powinna
przekraczać 2 cm. Obecnie naj
częściej używa się busoli z po
działem na części lub 400 stopni.
Ciemny koniec igły wskazuje
kierunek północny. Mapę orientu
je się busolą w ten sposób, iż na
mapie leżącej poziomo ustawia
my busolę tak, aby linia na tar
czy z północy na południe była
równoległą do pionowej ramki
mapy (południka mapy). Nastę
pnie mapę obracamy za wskaza
niami igły, aż wreszcie wskaże
ona kierunek północny.
W razie braku busoli można oznaczyć kierunek północny we
dług słońca. O godz. 6 rano znaj
duje się ono w kierunku wscho
du, o 12 wskazuje kierunek po
łudnia, o 6 wieczorem kierunek
zachodu. W ciągu jednej godziny
pozorny ruch słońca zatacza łuk
o 15 stopniach, dlatego też można
wyznaczyć strony świata, jeżeli
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Przemyśl

narybek

81 uczniów ostatnich klas L:ceów Pedagogicznych Kuratorium
Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego
wynajdując łapczywie coraz to
więcej znikające ośnieżone zbo
cza. uczyło się jeździć na deskach.
Kierownik kursu mgr Okoński
(GUKF) zorganizował kurs na
100 procent ale „nie zamówił“
śniegu na cały kurs i dlatego plan
wyszkolenia nie został zrealizo
wany w całości. Mimo to sport
narciarski tak wziął kursantów

narciarski

Drugą część przeprowadzał de
legat Min. Oświaty prof. Raczek
Kazimierz. W ramach zajęć oma
wiano zagadnienia społeczno-ekoncmiczno-polityczne oraz sprawy
metodyki i programu narciar
skiego w szkołach podstawowych,
których za kilka miesięcy kursan
ci będą nauczycielami.
Przeprowadzone egzaminy koń
cowe wykazały, że kurs wzbogacił
wiadomości i umiejętności uczest
ników a zatem cel swój os.ągnął.
Należy podkreślić żywe zaintere
sowanie się kursem miejscowego
społeczeństwa, które na zajęcia
W Lublinie
świetlicowe bardzo licznie przy
chodziło (m. in. kurs odwiedził
generalny zjazd ning-pongistow
prezydent miasta ob. Zajączkow
ski).
W realizacji kursu pomogły
Po' raz pierwszy po wojnie indy dobrze spisał się na ostatnich mi
Bls
widualne mistrzostwa Polski w te strzostwach Krakowa. Łódź w również miejscowe władze i W
nisie stołowym zostały oddzielone Grzelczyku, IJacaku i Guziku, Wro O. P. oraz Kuratorium Rzeszow
Uczestnicy kursu narciarskiego to Przemyślu, zorganizowanego przez GUKF
skie,
od mistrzostw drużynowych. Ma to cław w Arbachu.
wiele dodatnich stron głównie zaś Nie jest wykluczonym, że w nad
zmiana ta przyczyni się do zao chodzących mistrzostwach zabłyś
szczędzenia sił zawodników, którzy nie nowa „gwiazda“ polskiego te
się o krok od rekordu WalasiewiStatystyka roezną „Sportu i Wczasów“
w dotychczasowych mistrzostwach nisa stołowego chociaż wydaje się
czówny na uwagę zasługuje Pen
„odrabiać“ musieli równocześnie i to mało prawdopodobne!
30 najlepszych wyników kobiecych
ners i młodziutka biegaczka pomor
mistrzostwa drużynowe i indyWidu
ske Gościniakówna, która wykazała
alne.
Na mistrzostwach tytułu bronić
największą poprawę i może w przy
Spodziewać się należy, że tegorocz będzie Kawczyk z Siemianowiczenszłym sezonie zająć miejsce wyco
ne mistrzostwa zgromadzą na star ki. Wydaj e się, że przy tak wyrów
fującej się z czynnego życia sporto
cie rekordową ilość zawodników. nanej czołówce nie uda mu się po
wego Mitanowej. Słabe wyniki na
w e-öios y 94^6
Kilka bowiem okręgów, które do raz drugi go utrzymać. Kawczyk
dalszych miejscach spowodowane
doznał
w
tym
sezonie
kilka
porażek
tychczas nie wykazywały zaintere
zostały przede wszystkim nielicz
sowania tą dziedziną sportu ożyło. m. in. na mistrzostwach Śląska wy
nymi zawodami i brakiem płotków
Po zamieszczeniu w poprzednich numerach 50 najlepszych
Każdy okręg — jest ich 14 — repre eliminowany został przez Pierońw klubach.
wyników męskich podajemy z kolei, w naszej statystyce zesta
»
*
zentowany być może najwyżej czyka. Najgroźniejszym jego rywa
wienie 30 najlepszych wyników lekkoatletycznych kobiecych w
przez 10 zawodników. Wyjątek tu lem będzie, oprócz Ślązaków, pier
1948 r., zaczynając od rezultatów biegowych.
Dalszy ciąg w następnym nume
stanów» okręg śląski posiadający wszy powojenny mistrz Polski Gaj
rze.
Kraków, Szubielska — Warszawa. Gie
mistrza który może wysłać 11 ping-» z Warszawy, który ma b. podobny
60 oí
rukas — Olsztyn.
styl jak Kawczyk. Nie bez szans
pongistów.
Na podstawie. dotychczasowych będą i „krakowiacy“, którzy co Rekord Polski: 7,3 WALA SIE WKZestawienie wykazuje utrzymanie
Echa
CZÓWNA — Warszawa 1933.
czołówki na poziomie 1947 r. przy
wyników w zasadzie tylko zawod prawda swój lot nieco obniżyli, jed
nicy 5 okręgów odegrają w koń nakże są bardzo groźni i lubią pła Najlepszy wynik Polski w 1947 jp. 7,9 znacznym zwiększeniu się ilości wy
MODERÖWNA — Łódź.
ników poniżej 8,2 sell, oraz dal
cowych fazach mistrzostw decydu tać niespodzianki.
ogłoszenia tabeli
7,9 Hejducka — Śląsk
szych rezerw.
jącą rolę i, spośród nich należy szu Najpoważniejszym kandydatem do
7,9 Milanowa — Kraków
kai przyszłego mistrza. Okręgami tytułu mistrzowskiego • w konkuren
7,9 Gburkówna — Grudziądz
50 najlepszych lekkoatletów
tymi są: Śląsk, Warszawa, Kraków, cji. żeńskiej będzie przedwojenna 8 Orsztynowiczówna. — Pomorze
100 n:
Brookówna
—
Gdańsk
Łódź i Wrocław.
Od znanego lekkoatlety, byłego
mistrzyni Polski Kliszowa (Cicho- 8,1 Gorzkowska — Kraków
Rekord Polski: 11,6 WALASIEWIAdamska — Poznań
mistrza
Europy w dziesięcioboju
Najwięcej do powiedzenia będą niówna) tymbardzięj, że obrończyni 8,1
CZÖWNA — Warszawa 1937.
8,1 Wilhelm! — Wrocław
i rekordzisty Polski w tej konku
miel: ping-pongiści Śląska, którzy tytułu GLasnerowa z Wrocławia zo
8,1 Cieślikówna — Poznań
Najlepszy
wynik
Polski
w
1947
r.:
. gg -HEJDUCKA
---------- " — Śląsk,
”
rencji. olimpijczyka W. Gierutty,
wyjada do Lublina w bardzo silnej stała w ostatnich dniach matką i w 8,1 Wieczorków na — Śląsk
8 2 IIwieka — Olsztyn, 8.2 Bartko- 12.5 Hajducka — Śląsk
otrzymaliśmy list następującej
obsadzie z zeszłorocznymi finali mistrzostwach udziału nie weźmie. wiakówna
—
Pomorze,
8,2
PytlakówModerówna — Łódź
treści:
stami: Kawczyk: ern, Widerą, O- Tak samo wicemistrzyni Kostkowa na — Poznań. 8.2 Kruszkówna — Po 12.6
12.7
Brockówna — Gdańsk
trembą i Piechaczkiem oraz Pie- z Mysłowic na skutek choroby nie znań, 8,2 Zakrzewska — Łódź,
Gębolisówna — Śląsk
8.3 Penners — Gdańsk, Wajsówna 12.7 Słomczewska — Łódź
Warszawa, $. I. 1349
rończykiem, Metzgerem, Furma będzie obecna w Lublinie.
— Śląsk, Pi’trzanka D. — Śląsk, Le- 12.9 Milanowa — Kraków
nem, Krauzem i in.
gutkówna
—
Kraków
Zlowodzka
—
Szanowny
Panie
Redaktorze!
13.0 Łegutkówna —-.Kraków
O mistrzostwach juniorów, które
Gawrońska — Grudziądz. Go- 13.0 GorAkowska —, Kraków
Proszę przyjąć ode Winie wyrazy
Brockóuma, obiecująca sprinterka
Warszawa najsilniejsze punkty po raz- pierwszy zostaną rozegrane Śląsk,
ściniakówna — Pomorze, Wolańską — 13.9 Orsztynowiezówna
najwyższego uznania i serdeczno
— Pomorze
będzie miała w Gaju, Gayerze, Pęcz trudno snuć jakiekolwiek horosko Kraków.
ści za umieszczenie w Pańskim piś
13.0 Wajsówna — Śląsk
mie tabel 50 najlepszych wyników
8.4 Piwowarówna — Śląsk, Koper 13.0 Wilhelm! — Wrocław
kowskim i Kuglerze II, Kraków w py," gdyż dopiero bezpośrednie zma
1. a. z ubiegłego sezonu.
— Wrocław, Stępkowska — Wro 13.1 Gburkówna — Grudziądz
800 m
Doboszu, Ziębie. Mamcarczyku i e- gania młodych ping-pongistów da ska
cław, Rudzińska — Warszawa. Dobro 13.2 Paździorówna — Śląsk i PiSpełnił Pan me marzenie z lat
went. w Kosowskim, który bardzo dzą nam obraz ich poziomu. (K)
wolska—-Poznań, Piekarczykówna —
trzanka D. —■ Śląsk
Rekord Polski: 2.18,4 WALASIEWImłodzieńczych — stworzył Pan at13.3 Piwowarówna — Śląsk i PraeCZÖWNA — Warszawa 1933.
mosferę walki i nagrody dla entustępska — Gdańsk; 13.4 Wie_
Najlepszy wynik Polski w IMS r.:
zjastów 1. a. tkwlących często W
czorkówna — Śląsk i Cieślików
" - " BUL2ANKA — Kraków.
2.31,4
głuszy.
i
na
—
Poznań
2.21.8
Cieślikówna
—
Poznań
DflUŻWIW SPÓŁDZIELCÓW
Wierzę,
że
rok 1949 zdopinguje
2.33,2
Sumińska
—
Warszawa
13.5 Lesznerówna — Poznań, Stęptrzykrotnie 'większe masy lekkoat
Kraków
Wrocław.
— 2.33,5 Biilżanka St.
kowska
.. ____ Królikowska
_____ letów
niż
wi
ubiegłym,
tylko i wy
4« 2.35.0 Bulżanka A. | Kraków
_ .I
łącznie dla faktu zapisania się na
W Katowicach, jak wiadomo, odbył się turniej siatkówki, koszykówki i szezypiórniaka drużyn spół Krakow, Adamska — Poznań.
2.35.4 Wasilewska — Śląsk
13.6
Kałużowa
—
Siąsk,
Burzykówzaszczytnej
historycznej
liście naj
dzielczych. Ostatnio podaliśmy fotografie kilku drużyn żeńskich, uczestniczących w tym turnieju. Obec- na — Śląsk, Białkowska — Kraków, 2.36,0 Totykówna — Wrocław
lepszych 1. a. Polski.
Andrzejewska — Łódź
ie zamieszczamy zdjęcia zespołówmęskich.
Kruszkówna — Poznań, Wolańska — 2.37,5
2.38,6 Paryżanka — Wrocław
Proszę Pana. Panie Redaktorze,
Kraków.
2.39.6 Kaczyńska — Wrocław
by w roku przyszłym tabele 50 naj
_Clchosówna — Śląsk. 2.43.6
Pomimo dużego oddalenia od re 2.43,5
lepszych były nie ¡tylko pełne lecz
— Warszawa, 2.44 0 Smoi ułożone w forriiie wyrażającej
kordu Walasiewiczówny czołówka Bielakówna
larkówna — Śląsk. 2.44.5 Grabczyń
jak najwięcej uznanía
i dla wymle
.
„setkarek" wykazała poprawę o 0,2 ska — Kraków. 2.44,7 Gallusów na —
nlonych. Niech b^dą najwyższym
sek. Zwiększyła się również ilość Śląsk. ■
(a często przecie i [jedynym) uzna
niem dla miłośnikójw tego piękne
biegaczek poniżej 13 sek., przy 2.45,0 Hybarczykówna — Poznań
Wypuszówna — Śląsk, 2.45 8 Ku
go sportu.
czym zespół pierwszej piątki sta 2.45,6
charska — Śląsk. 2.48 6 Ślusarczyków
Łączę serdeczny uścisk" dłoni
nowi wyrównaną stawkę. Dodatnim na — Śląsk, 2.48.7 Kowalikówna —
objawem jest także dużo młodzie Kraków 2.43,9 Szymczykiewiczówna
Witold Gi Brutto
—
Kraków.
ży i nowych nazwisk w pierwszej 2.49,0 Panczakiewicz — Kraków,
dwudziestce, co rokuje dobre na- 2.49,5 Stoszówna — Śląsk.
dzieje na przyszły sezon.
Bilans
Bieg 800 m wykazał największą
poprawę dzięki wynikom Cieślikó200 m
wny, która poważnie zbliżyła się do
Czechosłowacji
Refami Polski: 23,6 WALASIE WI- rekordu Walasiewiczówny i gdy zdo
będzie więcej szybkości rekord ten
CZOWNA — Wafszawa 1935.
Drużyna siatkówki TUR z Łodzi
Drużyna koszykówki SKS z Warszawy
Najlepszy wynik Polski w 1M7 r.: może wyrównać. Dalszym dodatnim
za rok ubiegły
26.8 MOD BROWNA — Łódź.
objawem to zwiększenie ilościowe
26.8 Gębollsówna — Śląsk
kadr i pojawienie się zwłaszcza na PRAGA (tel.). Sportowcy Czecho
27.1 SłOmczewska — Łódź
prowincji wielu nowych biegaczek.
słowacji rozegrali w ubiegłym
27.2 Brockówna — Gdańsk
roku 130 spotkań międzypańst
27.2 Wilhelm! — Wrocław
27.6 Cieślikówna — Poznań
80 m płotki
wowych, có w porównaniu z r.
27.7 Piwowarówna — Śląsk
1946 (53) i 1947 (72) jest poważ
27.3 Moderówna — Łódź
nym krokiem naprzód.
27.9 Orsztynowiczówna — Pomorze Rekord Polski: 12.2 WALA'SIEWICZOWNA
—
Warszawa
1946,
28.8 Paździorówna — Slask
Najwięcej spotkań rozegrali
—v wynik rzlzlzi
Polski w,7 1947 r.:
28.4 Przestę.pska
....__ ....... —
___
_
_ Najlepszy
Gdańsk,
28.5 Wo
METANOWA
— Kraków.
--------koszykarze — 24. tenisiści sto
fańska — Kraków. 28.7 Staruszkiewl- 12,6
czówna — Grudziądz. 23.8 Bunikow- 12.5 Mltanowa — Kraków
łowi — 23, najmniej zapaśnicy,
ska — Poznań 28.3 Woj downa — Po 13.0 Penners — Gdańsk
rugbiści i motocykliści po jed
Gościniakówna — Pomorze
znań. 28.9 Rączewska — Wrocław 29.0
nym.
Kałużowa — Śląsk. Galluśówna — 14.1 Peskówna — Łódź
Pa
jer
owa
—
Śląsk
14.4
Śląsk. 29.1 Legutkówna — Kraków.
Ze 130 spotkań Czechosłowa
14.6 Paździorówna — Śląsk
29.1 Burzykówna — Śląsk 29.2 Do
cja wygrała 92 6 zremisowała,
Orze’ówna — Śląsk
browolska — Poznań. Ste.mokowska — 14.8 Pachtowa — Warszawa
32 przegrała. Najwięcej spot
Wrocław. Czarnikówna — Śląsk. 29 4 14.9 Pietessroivna — Śląsk
kań rozegrali Czesi z Polską -—
Wasilewska — Śląsk. Ztębówna — Wro _
15.0Felchnerowska — Grudziądz
23, dalej z Węgrami — 14, Au
cław. 29.6 Pitrzanka Z. - Śląsk. 29.5 15.0 Janiszewska — Kraków, 15.0 No
Drużyna siatkówki SKS z Gdańsko.
Drużyna koszykówki SKS z Gdańska
Sumińska — Warszawa. 29.9 Dziembo- wicka — Śląsk.
strią — 9, Szwajcarią — 8,
rowicz — Kraków.
15.1 Wajsów na — Śląsk i Górecka
Francją — 7- Włochami, Ru
— Śląsk 15.2 Pankówna — Śląsk, 15.6
munią i ÜSA — 5, Anglią, Ju
Najlepszy wynik ub. roku utrzy Ochmanówna — Śląsk, 15.8 Gallusów— Śląsk.
gosławią i Belgią — 4. Zawod
many na poziomie 1947. Gębolisów- na16.0
Dobrowolska — Poznań, Sysnicy Czechosłowaccy reprezenna wykazała na tym dystansie naj kówna — Śląsk i Kruszkówna — Po
towaif swój kraj przeciwko 23
lepszą formę i największą poprawę. znań.
państwom.
Ogólny poziom plotkarek słaby.
Notowana ona była nawet z czasem
25.3 sek. na zawodach we Wrocła Poza Mitanową, która utrzymała
wiu, jednak trasa biegu była skró
cona o 10 m, a szkoda, gdyż mogła
wtedy osiągnąć niewiele ponad 26
sek.. co byłoby najlepszym wyni Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul Młyńska 9. Teiefonyl
kiem powojennym. Na podkreślenie 309-13, (wewnętrzny 004i 337 24 355-82 Administracja: Katowice, ul Młyń
S, tel 309-73. ' (wewn.i kier. 669. dział prenumeraty 008). Sekretariat
zasługuje też poważne zwiększenie ska
komitetu redakcyjnego dodatku „Szkoła ma glos“: Z. Orłowicz - Warszawa,
się ilości biegaczek poniżej 28. Naj ul. Rakowiecka 23 - Konti, P. K. O. 111-4950. Wydawca „Czytelnik" Kato
wice, ul. 3 Maja nr 12 — Redakcja warszawska: Warszawa ul. Marszał
młodsze na tym dystansie Brocków
kowska nr 3—s'. telefony: 876-83 i 876-84. Redakcja w Krakowie: Wielopole,
na, Wilhelmi i Piwowarówna, ro nr
1, tel. 549-66. - Drukarnia nr 9 Spółdzielni Wydawn. ..Czytelnik" Kato
kują największe nadzieje na przy wice. Prenumerata miesięczna z odbiorem na miejscu w Katowicach zl ¿0.—
Drużyna koszykówki TUR z Łodzi
§Hiźyno szczypiorniaka katowickiej Tęczy
$ przesyłka pocztowa zl 95.—
R 020510
Fot. Cz. Datka szły sezon.
za serca, że miasto huczy radosną,
pieśnią entuzjazmu:
Narty, narty, w to mi graj
--------------------- to mi raj
----- — — — — — — raz dwä, trzy
Podaj rączkę mów mi ty
Dobrana kadra instruktorska z
seniorem
instr. Adamczakiem,
znakomicie wykorzystała szczuplejące możliwości szkoleń owe.
Całkowita noworoczna
odwilż
zmusiła kierownictwo do prze
kształcenia kursu na narciarskoświetkeowy.
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