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Narciarze nie próżnowali - Meczów hokejowych nie było

SENSACJE

NA

Trzej reprezentanci gimnastyczni C zechosłowacji, którzy wystąpią na
meczu przeciwko Polsce w przyszłą niedzielę w Warszawie. Od lewej
Leon Sotornik, Paweł B enetka i Zdenek Ruziczka

MISTRZOSTWACH

Dalsze
Pod haló

Warunki śniegowe w girach poprawiły się wybitnie, tak że naj
silniejsze nasze okręgi narciar
skie, a mianowicie podhalański
i śląski przeprowadziły- swa mi
strzostwa. Pierwszy w Zakopa
nem, drugi w Wiśle-Głębcach. Zu
pełnie przerwali w tym tygodniu
mistrzostwa hokeiści, choć w
znacznej części kraju panowały
przez sobotę i niedzielę możliwe
warunki lodowe.
ZAKOPANE, (tal.) W ub. sobotę
g niedzielę odbyły się w Zakopanem
mistrzostwa Podhalańskiego Okrę
gu PZN, które objęły jedynie kom
binację norweską, skoki otwarte o-

raz bieg płaski pań. W zawodach
nie brali udziału uczestnicy ekipy
akademickiej, która w tym dniu wy
jechała do Szpili dlerowego Młyna
(CŚR).
Wielką niespodzianką jest dalekie
miejsce Bukowskiego a przede
wszystkim Krzeptowskiego, w bie
gu na 18 km który prowadził w bie
gu cały czas jednak przed metą
zemdlał z wyczerpania.
Trasa biegła spod skoczni na Strą
żyską przez Kalatówki na Kiry, po
czym przez Hruby Regiel do małej;

i

Stoiska
65,5 m.

skoczył

Łąki i z powrotem na Kalatówki
wreszcie na Błędówkę drogą do
Strążyskiej pod skocznię.
Szczegółowe wyniki pierwszego
dnia przedstawiają się następu
jąco:
Bieg na 16 km: 1) Sitarz (Wisła)
1.26.51 godz., 2) Franek (Wisła)

30 lat polskiego narciarstwa

Polski Zw. Narciarski obchodzi w tym
roku 30 lat swego istnienia. Uroczystości
związane z tym odbędą się w pierwszych
dniach lutego w Zakopanem. W ich ramach
przeprowadzone zostaną mistrzostwa Pol
ski dla juniorów. Poniżej poda jemy komu
nikat Zarządu Głównego PZN, omawiający
szczegóły jubileuszu.
Fotetói 2;wiązek Narciarski
Kraków, dnia 17 stycznia 1949.
L. dz. 199/49
Zarząd Główny
KOMUNIKAT NR. 5/49
W dniu 2-go lutego 1949 r., t. j, w „Dniu Narciarza" .odbędą się
uroczystości jubileuszowe 30-leti a istnienia Polskiego Związku
Narciarskiego w Zakopanem.
30 lat pracy Związku, pracy, opartej nie tylko na organizacyj
nych poczynaniach, ale także na bezpośrednim działaniu w tere
nie, stworzyło liczne kadry działaczy narciarskich w poszczegól
nych ośrodkach. Jakkolwiek okupacja - niemiecka przerzedziła na
sze szeregi, musimy stwierdzić, że właśnie dzięki tym, którzy zo
stali z grona sędziów, przodowników Odznaki Górskiej i instruk
torów, zawdzięcza Związek to, że mógł odrazu stanąć do odbudowy
sportu polskiego.
Nasza praoa jest doceniana przez Władze Państwowe ¡ dla
tego Zarząd Główny PZN wzywa wszystkie kluby do ■ czynnego
udziału w uroczystościach jubilen azowych.
W szczególności Zarząd Główny poleca, co następuje:
1) Okręgi i kluby postarają się o wysłanie delegacji na uroczy
stości jubileuszowe w dniu 2 lutego 1949 r. do Zakopanego,
w myśl zaproszeń, które otrzymają w najbliższych dniach.
2) Okręgi i kluby są zobowiązane do zorganizowania w dniu
2 lutego br. imprez sportowych, względnie turystycznych.
(W wypadku złych warunków śnieżnych należy zorganizować
uroczystość klubową informującą członków towarzystwa o po
trzebach zrzeszonego narciarstwa i o narciarstwie, jako spor
cie masowym.)
3) Okręgi i kluby narciarskie złożą krótkie sprawozdanie z wy
konania powyższych zaleceń zawierające: termin, miejsce,
nazwiska organizatorów, ilość biorących udział. Sprawo
zdanie to należy bezwzględnie wysłać do godziny 12 w nocy
w dniu 2 lutego pod adresem Polskiego Związku Narciar
skiego, Kraków, ul. Basztowa 6.
Jubileusz 30-lecia istnienia Polskiego Związku Narciarskiego
musi się stać manifestacją pracy w terenie.
Za Zarząd Główny
Polskiego Związku Narciarskiego
Sekretarz Generalny
Prezes
,—) Inż. Daniel Gołogórski
(—) Dr Aleksander Boniecki
fta tafli

lodowej

w

o

Biegacz zakopiańskiej Wisły Sitarz,
należący do starej gwardii narciar
skiej, na tegorocznych mistrzo
stwach Podhala potrafił pokonać
całą stawkę młodych zawodników
i wygrać bieg na 18 km.
Fot. Sehabenbeck

1.29.12. 3) Zwijacz (PKL) 1.30.10.
4) Skupień Stan, (SNPTT) 1.30.44,
5) Kubin (HKN) 1.30.50. 6) Hoły
(Wisła) 1.31.44, 7) Kobylański (Wisła)
1.31.57. 8) Roj (Wisła) 1.32,02, 9) Oa-

Zamierzenia

WARSZAWA. Wydział Tury
styki Ministerstwa Komunikacji,
będący centralnym urzędem tury
stycznym w Polsce, zamierza
w bieżącym roku zwrócić szcze
gólną uwagę na następujące ak
tualne sprawy, związane z rozwo
jem krajoznawstwa i- turystyki
krajowej:
1) Jak najszersze wykorzysta
nie schronisk turystycznych przez
pracowników, korzystających ze
wczasów. Schroniska te będą sta
nowiły idealne miejsce wypoczyn
kowe oraz bazy wypadowe dla
wycieczek ze względu na to, że
znajdują się w wyjątkowo malow
niczych okolicach górskich lub
położone są nad pięknymi jezio
rami. ”r grę wchodzą przede
wszystkim górskie schron ska
PTT oraz schroniska PTK, roz-

lan

I

I

II

Ligę

Kula

W niedzielę na ringach Ło
dzi, Wrocławia, Bydgoszczy,
niel-Krzeptowski (SNPTT) 1.33.18, Chorzowa i Warszawy odbyły
10) Nowak (PKL) 1.37.30, 11) Dawi- się dalsze spotkania o miejsca
dek (SNPTT) 1.39.48, 12) Bukowski
Gwardia W-wa (Wisła) 1.40.02, 13) Stopka (Wisła)
1.43.06.
Panie — bieg na 5 km: 1) Ko
Łódź. (teL) W Łodzi rozegrany
walska 40.35 min., 2) Kobylańska został mecz bokserski o drużynowe
41.08, 3) Bukowska (wszystkie mistrzostwo Polski między Gwardią
Wisła) 46.54.
(Warszawa) a Włókniarzem (Łódź),
które zakończyło się zwycięstwem
Hoły z Wisły
Gwardii 12:4.
Niestety nie doszło do ciekawego
i Taper z Watry
spotkania Kolczyńskiego z Trzęsowskim. Trzęsowskiego wyznaczono do
wagi półśredniej, w której i tak
mistrzami w kombinacji
mając nadwagę, musiał oddać pun
Zakopane (tel.). W drugim dniu kty w. o. Ciekawą walkę stoczyli
narciarskich mistrzostw Okręgu Jaskóła, mistrz Polski w wadze
Podhalańskiego PZN odbył się ciężkiej z Szymurą, mistrzem Pol
konkurs skoków do kombinacji. ski w w. półciężkiej. Szymura zwy
Niespodzianką, podobnie jak w cięstwo swoje przypłacił poważną
sobotę na 16 km, była słaba for kontuzją luku brwiowego.
ma Daniela Krzeptowskiego, któ
Wyniki (na pierwszym miejscu
ry do biegu złożonego uzyskał zawodnicy Gwardii);
.skoki 34 i 47,5 m, podczas gdy-je
musza: Patera uzySKSł" wyftik re
go najgroźniejszy konkurent, Ho misowy z Kargierem;
ły, miał skoki 42 i 47 m, ustępo
kogucia; Sobkowiak pokonał Ma
wał jednak Krzeptowskiemu sty łeckiego, kładąc go w II rundzie na
lem.
deski do 9. W III rundzie Sobko
Konkurs otwarty wzbudził z wiak otrzymuje 2 napomnienia za
uwagi na doskonałe warunki przytrzymywanie, ale mimo to od
śnieżne, zrozumiałe zainteresowa nosi zwycięstwo;
piórkowa: Tomczyński przegrał z
nie. Upłynął on też pod znakiem
bardzo dobrych wyników. Na Mazurem. Mazur we wszystkich 3
uwagę zasługują skoki Kuli. Jego rundach miał zdecydowaną prze
65,5 m jest najlepszym wynikiem wagę;
lekka: Komuda zremisował z Kaw
sezonu.
czyńskim. Wynik remisowy jest
Daniel Krzeptowski miał naj pewnego rodzaju sukcesem dla mło
dłuższy skok 64,5 m, podobnie jak dego Kawczyńskiego;
Szubet, natomiast Schindler II
półśrednia: Majewski zdobył pun
uzyskał 64,5 m, a Ciaptak 64 m. kty w. o. wobec nadwagi Trzęsow
WISŁA, (tel.) Tegoroczne nar skiego;
ciarskie mistrzostwa okręgu śląśrednia: Kolczyński pokonał w 1
(Ciąg dalszy na str. 4)
rundzie Szczypińskiego, który zre-

turystyczne

na

mieszczone nad jeziorami Warmii,
Mazurów i Suwalszczyzny.
2) Popularyzacja
wycieczek
week-endowych wśród świata
pracy. Przewidziana jest pomoc
ze strony Ministerstwa Komuni
kacji w formie odpowiednich zni
żek kolejowych oraz rozległa ak
cja informacyjna wśród członków
Związków Zawodowych i Samo
pomocy Chłopskiej. Zadaniem
wyjazdów week-endowych będzie
zapoznanie pracujących z pięk-

rok

1949

rystycznych. Podobnie jak w roku
ubiegłym główne subwencje prze
znaczone będą na dalszą odbudo
wę schronisk oraz ich wyposaże
nie, a ponadto dla Pogotowia Ra
tunkowego w Tatrach oraz na
prace badawcze w jaskiniach ta
trzańskich.
4) Akcja wydawnicza obejmie
nowe tomiki, popularyzujące war
tościowe rejony turystyczne, oraz
plakaty i albumy. M. in. ukążą
się plakaty i albumy z Tatr i Pie-

Pradze

nia zgromadziły na stadionie Stvanłce ponad 15.000 widzó-w.
Spotkania stały na bardzo wyso
kim poziomie technicznym. Zwy
cięstwa. Cze.-' Nowaków są raczej
niespodzianką, tym bardziej, że o-

beona reprezentacja USA składa
się z zawodników AAU i AHA.
W pierwszym spotkaniu Częchosłowacja zwyciężyło 5:3 (3:0. 1:1,
1:2). Najlepszą częścią USA byli:
(Dokońzenie na str. 2)

Bokserską

w pierwszej i drugiej Lidze
Bokserskiej, przy czym na ogół
uzyskano wyniki zgodne z prze
■widywaniami.

Włókniarz 12:4
zygnował z walki;
półciężka: Archacki po mało cie
kawej walce wygrał z Kubasiewi
czem;
ciężka: Szymura pokonał Jaskółę
przez dyskwalifikację łodzianina
po 3 kolejnych napomnieniach.
W ringu sędziował mgr. J. Ko
walski (Poznań), na punkty Mar
kowski (Śląsk), Bohdanowicz (Kra
ków), Kołodziejczak (Poznań).
Pafawag —
Huta Zabrze 9:7

WROCŁAW, (tel.) W Hali Ludo
wej w obecności pomad 10.000 lu
dzi odbył się meca Pafiawagu a
Hutą Zebrze. Wygraźi wrocławia
nie w stosunku 9:7 mimo tego, że
byli, osłabieni brakiem Sztolcé.
W poszczególnych wagach wyni
ki były następujące:
Musza: Kęsika po bardzo ładnej
walce wygnał na punkty z Lorenczyikiem.
Kogucia:
Czajkowski pokonał
wysciko Stołdineigo. Pierwsze dwie
rundy Ślązak walczył bardzo do
brze, ale w trzeciej opadł na siłach
i ledwo wytrzymał do końca.
Piórkowa: Popowsfei junior Pafewagu nawiązał zupełnie równo
rzędną walkę z Matlochem. W
drugiej rundzie nadział się jednak
na cios i sędzia przerwał spotka
nie. ogłaszając zwycięstwo Matłocha przez techn. k. o.
Lekka: Szczepan wygnał z Pieg®ą, mając cały eras przewagę.
półśrednia: . Młody Dziublśński,
który ma za sobą zaledwie kilka
walk, zastępował Sztólca. Niespo
dziewanie zremisował on z Pełką,
będąc nawet o krok od zwycię
stwa. Pałka otrzymał 2 ostrzeżenia
za nieczyste uderzenia.
Średnia: 16~letai. Polańczyk na
wiązał prawie równorzędną walkę
z Gallem, ale przegrał na punkty.
Półciężka: Krupiński, na które
go "liczono najwięcej, zawiódł i >po
nieciekawym przebiegu zremiso
wał z Famulickim.
Ciężka: Pajdowská niespodziewa
nie zremisował z Ho.fferki.em.
(Dokończenie na str. 2)

Termnarz

Schronisko Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zwardoniu.
stanie ono uroczyście otwarte w dniu 30 bm.

PRAGA (tel). Reprezentacja ho
kejowa USA, która weźmie udziel
w mistrzostwach święta w Sztok
holmie rozegrała w Pradze dwa
spotkanie z Ccsechosłowacją. preegrywąjąc dwukrotnie. Oba potka

walk!

nem i bogactwem kraju oraz umożliwienie im pełnego i należy
tego wypoczynku na. warunkach,
dostępnych dla wszystkich.
3) Kontynuowanie akcji sub
wencjonowania stowarzyszeń tu-

Zo

nin oraz, wybrzeża od Gdańska po
Hel w językach polskim i francu
skim. Z uwagi na zacieśnianie
się stosunków polsko-czechosło
wackich ukażą się specjalne wy
dawnictwa w języku czeskim.

enisistów

W bieżącym roku termi
narz najważniejszych im
prez tenisowych j'6t nasL:
czerwiec — wrzesień br.:
międzyklubowe mistrzostwa
Polski w lidze tenisowej
i ki. A.
29. 6. — 19.
narodowe
mistrzostwa Polak, senio
rów i juniorów we Wrocła
wiu lub Katowicach.
1. 8. — 15. 8.: międzyna
rodowe mistrzostwa Polski
w Sopocie.
1. 8. — 3. 8.: Polska —
Szwecja w Sopocie lub w
Szczecinie (juniorzy).
Nie ustalono terminu me
czu Polska — Czechosłowa
cja w Bielsku lub w Gliwi
cach, oraz spotkań z Rumu
nią i Szwecją. Przewiduje
«ę również wyjazd dwóch
zawodników do Francji,
Caęchotiowłcji i AnÄ

Mecze

o I i II Ligę Bokserską

W» Leissts a sport
W 25 rocznicę śmierci

Sosnowski wygrał 1» ptmkty
a Horbontem; w półciężkiej Warszawa - Gliwice
największego Człowieka XX wieka
Gnat wygrał na punkty t Ciećwieraem; w ciężkiej Chyła w pływania 70:86 pkt.
przeas techa, k. o. równieá w
Bydgoszcz (tel.). Odbyty w Byd
wygrał przes teehn. k. o. w 3
3 rundzie 3 Dylągiem; w piór
goszczy rewanżowy mecz pomię
W tych dniach minęło 25 lat od śmierci Największego Czło dzy zespołami Zjednoczenia z
madzie s Barbarowkaem.
kowej Kruża wygrał na punk
WARSZAWA, (tel.) Międzymie. .
wieka naszego wieku, a jednego z największych ludzi w ogóle, Bydgoszczy i Samorządowca z
ty B Kurowskim; w lekkiej
W ringu aędztowa? Kubik siewy mecz pływacki Warszawa —
Włodzimierza Iljicza Lenina — twórcy pierwszego socjali Wrocławia o miejsce w lidze bo
Baranowski odniósł niezbyt
(Szczecin), na punkty Miawr- Gliwice wygrali miejscowi 70:66 pkt
przekonywujące zwycięstwo ns
stycznego państwa na świecie.
kserskiej zakończył się zdecydo
ny
(pytiiań), Jenisaka (Gdańsk) Doskonało czasy uzyskali Krauz;punkty
nad
Walugą;
w
półśreDziałalność Lenina nie pozostała bez wpływu na rozwój wanym zwycięstwem drużyny po
i
teeińsSri
(Łńdś). Widzów .(G) na 100 m st. kl. — 1.19.0 min.,
dnieg WMdiński pokonał na
spraw związanych z wychowaniem fizycznym i sportem w naj morskiej 14:2. Zwycięstwo to jest
Ludwikowski (W) 100 m dow. - punkty Boguckiego; w średniej
szerszym tego słowa znaczeniu. Docenił On wielką rolę w. f. nieco za wysokie. Waluga (Samo
1.06.8 i Jabłoński (W) 100 m grzb. —
rządowiec),
którego
uznano
za
po

i sportu w całokształcie wychowania szerokich mas. Zasady
1.19.7 min.
Cracovia
11:5
konanego. miał walkę co naj
Bator#
Wyniki: IW m. ki. panów: Krauze
stworzone przez Niego dały możność uprawiania sportu lu mniej remisową, o ile nie wygra
(G) 1.19.0 min. 2) Zetowi (W) 1.20.8
dziom, którzy przed tym byli tego całkowicie pozbawieni. ną. Szczegółowe wyniki były na
mir IW m. dow. .panów: 1) Ludwi
CHORZÓW. Spotkanie Batonego %, w kogodAj IWcbert praegm* kowski (W) 1.06.0 min. 2) Ma-azek. (W)
Sport w Związku Radzieckim kroczący według wskazań Leni stępujące (na pierwszym miejscu
1.08.5 Klin. 3) Fudała (O) 1.09.4. Itó m
z Cracovią Kakończyło się tawyCię- a Leje, fetory .przeważał w II i III grab.:
na, objął miliony ludzi, dając im siły, zdrowie i radość. Spo zawodnicy Bydgoszczy):
I) Jabłoński (W) 1.15.7 mln. 2)
rundzie
i
posłał
Ślązak®
m
..deski
stwem
¡zespołu
śląskiego.
Langer (G) 1.20.2 min. 3) Mltoc-żitowśród tych milionów wyłoniły się całe zastępy mistrzów i re
W muBzeJ Kłcbuchowśki
do 7. W piórkowej Bezańnik, ma Ski (W) 1.24.4 min. 100 m. grzb. pań:
Wyniki
(na
I
miejscu
zawodnicy
kordzistów, osiągające najlepsze światowe rezultaty.
przegrał przez techn. k. o. w
jący ®a prseeiweaiSoa Lisika, aate®- 1) Kaleta (O) 1.43.0 min. 2) Zawodna
3 rundzie z Żurawskim; w ko Batorego): musca: Osiecki wygrał czył juł w I rtm&sle itraHikę, nokau- (W) 1.47.8 mta. $) Saulaklewicz ,W)
Pochłonięty mnogością spraw ogromnej wagi, pracujący
z Wszołkiem po chaotycznej wW1.40.3 min. 200 -m Mas.: 1) Kulrtok
guciej
Kowalewski
wygrał
niezwykle dużo, chwile przeznaczone na odpoczynek poświęcał
tując przeciw»*». W lekkiej Po- (Cr) 3.03.8. 3) Krauze (G) 3.03.8 mm.
W. Lenin ruchowi i ćwiczeniom sportowym. Dużo chodził,
........... gminni.. .............................................................
.
łiasita pofkottał
Szczerbowski ego, 3) SokólsM (W) 3.14.3 min. 100 m.
pań: i) táóefcówaa (G) i.st.s mm.
jeździł na nartach, saneczkach, polował, pływał, grał w szachy.
roBwiązrująe doMe taktyceatíe *al a®w.
pięściarskie
g) Szmid (G) 1.59.2 min. 3) llrej»równa
lim
mee«
ką i prowadząc ją s pótóystanau, (W)
Ostatni „Przekrój“ drukuje wyjątki ze wspomnień szofera
1.43.5 mis. 200 m dow.: 1) Czuw ceym gćwweł n*d prrociwtói- pcrskl (W) 2.36.5 min. %) Gojay (G>
tego Wielkiego Człowieka, w których znajdujemy szereg cie
A min. 3) Miniaetowicz 'Wl 2.46.4
klem. W póKraWej Smajder nte- 3.46
kawych szczegółów obrazujących stosunek Lenina do ćwiczeń
min. 100 m M. pań: Wójcicka (W)
miisował
ae
Stysdeiłem.
Reprszenciężkiej
Detecte
wygnał
V.
o.
wo

LUDWIKÓW
—
LEGIA
(Warszawa)
1.87.5 mk. 2) Huk* (G) i.40.0 miń.
sportowych.
bec brate przeciwnika i w aięż- terat Polski jumksrów teie potosflł Nep.be! (G) 1.52.2 min. 7x100 m zm.
10:6
onnów: VazMaW* 3.45.6, GUwice
„Często uczestniczyłem w jego wywczasach — pizze 8. Gil —.
kiej
Biatowsfci
wygrał
przez
k.
6.
br»niąanalleźć
sposoibu
ne
dóbłze
KIELCE. — Kieleccy metalowcy
4.51.0 min. 3X100 ztn. pań: Gliwice
Iljicz umiał tak organizować swe wywczasy, że te krótkie go rozegrali
cegó się tor,ato®i-Bmte.
4.67.2, Warszawa 5.07.0 min. 8x50 m
towarzyskie spotkanie w I rondzie z Plutowskifn.
Sędziowali w ring a Jotidan, ¡oa
dziny odpoczynku orzeźwiały go i potęgowały jego radość żyda. pięściarskie z warszawską Legią,
dow. panów: Warszawa 2.29.8. GWice
W średniej Nowem po
punkty Michałka, Saban i Kluczn-y.
2.68.2 min.
Kto widział Włodzimierza Iljicza w czasie odpoczynku, na zwyciężając 10:6.
chaotycznej
watos
pckćm^
RapaCZĘSTOCHOWA — GEDANIA
nartach, przy grze w szachy lub w teatrze, nigdy by nie pomyślał,
Poznań-Łódź 84 76
Wyniki walk: w koguciej Waszobs, Móry bkeymed dwa tispoina10 =8
że ten czowiek pracuje cały dzieli z niesłychanym wytężeniem,
z
Owkiewicz
(Ludwików)
wygrał
nteaia.
W
półciężkiej
Ątfonko
Drugi mecz pięściarzy Wybrzeża
ŁóbZ (Wl.). W Łodzi WMgwmo W
najczęściej kładąc się spać dopiero o świcie.
w piórkowej Kubowicz w Częstochowie.
eemasił do pod&eAa w III steieta nledZWę mecz plyWaĄl Poznań Niedzielne wycieczki za miasto były ulubioną i stałą formą siejewem,
(Legia)
wypunktował
Stalą,
w
dru
BeNńnkkkgó. W WwMe dążkkj
odpoczynku Włodzimierza Iljicza.
ODRA (OPODS) — BAILDON
giej piórkowej Bednarski (Kielce)
Wodnej swyclęstwo odniosła Łodź
Wyjeżdżaliśmy tak na los szczęścia, na odległość 59—90 km zwyciężył Pawłowskiego, w lekkiej
(KATOWIC®) 9:7
II MXÄ e
3:3 (8:0;. W ramach sawdów padly
®d Moskwy.
OPOLE,
(tel.)
W
O$toltu
odbyły
ł nowe rekordy okręgows. w tym
Wdowiak (Legia) wygrał w I run
Jeśli to był okres wiosenny — urządzaliśmy polowanie na dzie przez k. o. ze Śliwą, w drugiej się towsroyslłcie sawodj' teteerełtie
"technicKn-s: panowie: 8W m
słonki i głuszce. W lecie przeważnie kąpaliśmy się, wędrowali walce tej kategorii Gołda (Kielce) między A M. ZKSM Baiildcti (Ka I starciu cłwuteotoiie né 4esfei.
klas. — 1. .Mrademsid (L) 2.OT.S (rek.)
po lasach, odpoczywali na ternie, zbieraliśmy grzyby. Z nastaniem zremisował z Knigą, .w półśredniej towice) a B Id. ZBKS Odrą, żako*
Ggóíny wy»¡& apcAwia 11*3 Ä g. CtehońSM (P) 2.87.9 (rek.). 290 dow,
jesieni znowu polowaliśmy na cietrzewie i zające.
- 1. BodeoW (Ł) 3.33.0
8. TedBatorego.
Zoń ca (Kielce) zwyciężył Strukowl- monę zwycięstwem. Odry 9:7.
(P) MM. IW «mb. — 1. owczaW zimie Włodzimierz Iljlcz najbardziej lubiał odpoczywać na cza, w średniej pierwszej Zwierz- KfeijicieKaiwazą walikę etocayti Ur
Nk
@P)
1.22.6.
1.
BOnMMk
(P)
1.23.s.
W
dm«u
avWowai
Ma*i«eli'i
świeżym powietrzu. Wszystkie niedziele Iljicz spędzał w saniach ehowski (Kielce) zwyciężył przez t. baniak (BaiMcia) i Gondielk (Odma1),
(Poznań), tía ¡p®nfcty red. D®"fl i M» dow. — Jeme (Ł) 1.07.1. 2. TedUM
motorowych, na nartach i polowaniu.
k. o. w III rundzie Wojdą i w śre w której zwyciężył mtedy pię- Mcowsto. (Warszawa) «äbb Frei* aÄSÄ -.M
Ktoś pisał, że Lenin był nieświetnym myśliwym i że rzadko dniej drugiej Grychowski (Kielce) ściara opofcki.
sgmieanyöi — 1. Poznań 4.02.9, 2. Łódi
Wytnffld (na pierwszym mfejsou ómberg (WWxkw).
trafiał do celu. To nieprawda. Włodzimierz Iljicz polował znako zremisował z Olszewskim.
6.36,0. 8x 50 ÖW. -- 1. Łódf 2.30
micie i znał wszystkie arkanu myśliwskiego kunsztu. Bardzo GEDANIA — WARTA. CZĘSTO zawodnicy Odry): ¡papierowa: Gór%źd« &%&."—'11 Żurkówna fP)
Wsrta ntelk X praegrał praei® dyistewa®filubił sam przebieg polowania, długie wędrówki przez las, świeże
CHOWA 13:4 W BOKSIE
.kację
a
Grajcarkiem,
eruusaa:
Gór

powietrze. Zdobycz myśliwska nie była dla niego oczywiście celem
t Mo:
CZĘSTOCHOWA. ,(tei). W towa- niak II zremisował ® Suśrftą, koOdra Szczecin 13:3
polowania. Często polecał mi, aby całą upolowaną dziczyznę od
Beka (P) 1.4*,«. IW W*». - i- Z"?;
r®ysildm
meczu
pięściarskim
rozctowns
(P)
1.41,5.
2.
Woźmakówna
(Ł)
gutiia:
Greń
a
¡powodu
nadwagi
dać znajomym towarzyszom pracy.
1.44,2. 2x100 sm. — 1. Poznań 4.52,4.
— Zróbcie to dyskretnie — pouczał mnie Włodzimierz Iljicz, — gnanym w niedzielę w Caśęstodho- oddał ¡punkty v. o. Madejonwi, ptór2. Łódź 4.06.4.
Gedanda pokonała Wantą 13:4. kowa: Jedktewkm został w II star
Widzów to9 osóti. Organizacja spra
sadzwodcle, a gdy Wam otworzą, nic nie mówcie, tylko zostawcie wie
POZNA*, (tel.) W muszej Liedtke wna.
Wyniki walk
(na pierwszym ciu adyakwaMiikowainy w spoiffleaptactwo w przedpokoju i zaraz znikajcie. Rozumiecie?
rmtejsou pięśc-iarse Gedazlii): w niu a Chmielem, tekika: ZarayAi zdobył punkty $■* o. na skutek Bytom-Kraków 87:54
Nawet w czasie swej długotrwałej choroby kontynuował spa muszej Soozeilińsifci wygrał ® Mobraku przeciwnika, w koguciej Jęcery i przejażdżki na łódce, grę w krokieta lub w kręgle. Jeśli lesą, w koguciej Klein pokonał zwyciężył w I standu prasa techa, dteszek 1 Bargiel stoczyli walks
k.
o.
Borowozyike,
półśredirróa:
Kisz
KRAKOW (tel.). Rozegrany w Kra
trafił się dobry partner, Iljicz z wielkim zapałem grał również prasa k. o. w II rondaie Ha-rmusa,
remisowy, w piórkowej BoŁtowtek ,kowie
mecz pływacki Kraków — By
w szachy. Lenin był dobrym szachistą, za młodu lubił tę grę, w piórkowej Berent przegrał z Ka- ka wypunktował Niedzicę, śred przegrał ze Staehwi^esn, w lek- tom
zakończył się zwycięstwem By
i
ale w ostatnich latach mimo wszystko bardziej cenił polowanie. pitaństóm, w lekkiej Zieliński prze nia: OkrwzfkŁewiioz demonstrujący klej Szkudlarek wygrał, przez dys tomia 87:54. Uzyskane wyniki są
ogół słabe.
Uważał, iż tylko fizyczne rozrywki na świeżym powietrzu mogą grał a Chudym, co jest wielką nie- dobry bolas zwyciężył Kapuśniaka, kwalifikacją Białeckiego w 8 run- na
1 Wyniki:
panowie: 100 dow. — 1. 2im
półciężka: Gondek zwyciężył Urbyć wypoczynkiem po pracy umysłowej.'
dale, w pół&rednlej Statajcaak wy- ¡riy (B) 1.07,$. 2. Praądo (B) 1.10,0;
etpodeilarlką, w półśredniej Musiał
■109klas.
—
WMMin (5) *•»»< -■
grał praertedin. k o. w 2 rundzie Brzeczek (B) "...1.26;
wygrał s MaciéjewHlcim, w śred
100 grab. — 1. GaWISŁA — GARBARNIA 10:6
z Posmowskim, w średniej Białecki dsikiswleffi (B) 1.22. 2. Kekus I (K)
niej BajaM a Mbidłaaiakiem, w półKRAKOW, (tel.). Rozegrane w znokautował w pierwszej rundzie 1.25,8; NO dow. — 1. Gremlcwski (B)
2. Zimny (B) 2.42; 5x59 dow. —
'1. Bytom
sobotę w Krakowie towarzyskie Bubę, w półciężkiej Franek po- kW.
WALNE ZEBRANIA
Ł880. 2. Kraków 2.57: 3x100
ąpctótoainie ipięśaisradde W;iste —■ konał Sadzisza na punkty, w cięż nn. — 1. Bytom 4.«,2. 2. Krakow
Garbarnia, zakończyło się zwycię kiej Majewski zdobył punkty w. o. Apánde: 100 dow. — 1. Niedziela (B)
stwem Wisły 10:6.
(Pięściarze Warty wymienieni sę ,1.24,3. 2. Florczyk (K) 1.24.8. 100 klas.
Wyniki (na pierwszym miejscu na pierwszym miejscu,)
— 1. Dobranowska (K) 1.35. 2. "Blejar
władze w składzie: Stolarczyk — na czele którego stanął ponownie pięściarz® Wisły od musaej): Wojeka (B) 1.40; 106 grab. — 1. GryszeniR
Cracovü
(B)
2. Florczyk (K) 1A8: 4x50
prezes, inż. Ochab, mgr. Bürger, dyr. Konopka. Wiceprezesami zo tysiefc wygrał e Oaaflaowskim,
Stam walk
!dow.1.45.
— 1. Bytom 2.45,2. 2. Kraków
Giergtel pokonał ¡pros® k. o. w «MM I
KRAKOW. (teS.) W nietóslę 23 Przyrowski, Kruczkowski — wice stali: Kaźmlerozek i Dąbrowski.
2.92; 3x190 zm. — 1. Bytom 4.49. 2. KraII r. Gatóyraa, Gromala wygrał Geflania
4.67.
fam. odbyło się w Krakowie do- prezesi, Kamiński — sekretarz oraz
$
«si® trów
SS5C0ECIH (W.). Ha Ä®W»<*
4
praez poddanie się Surówki, Ja Warw
roceme walne zebranie ZKS Cra- Nowak, Gajdzicki, Olesiuk, Kawka, Piłkarzy Rochu
-pływackich
startowało 43 zartodmS
eováa z udziałem przedstawicieli dr Zieliński, Grzyb i Jaromin — KATOWICE.. Doroczne walne zebra szczyński przegrał ® Kocajdą pnse# Mrs
ków. Ustalono nów# rekordy okrę
członkowie
zarządu,
WG
i
D:
przew.
KRUPA
m
gu:
3W
m
klas,
papów: Nowiński
¡pdioaau samorządowców a Warsaanie sekcji piłkarskiej chorzowskiego k. o. w III rondzie, Kelełlta 'wy
ŁMś
s
Sliił (Odra,) 3.18,2. $00 m m wznak: Wolny
Wy oraz przedstawicieli Woj. UKF Bürger, oraz Piątkiewicz, Roma Kuchu, które odbyło się M stycznia grał ® Wąską, Maj'ersäe;; przegrał Zryw
Pafewag
Ws,
2*35 (OdM) 3.14,4.
w Chorzowie — Batorym w obec
niuk, Błonka, Breguła, Choroba, br.
w Krakowie.
MSÍS
ności ok. 160 członków przeprowadza a Ghodorowskiiim, Matiu&a wygrał Huta Mims
Kalus,
Biernak,
Wleciał
i
Szymań

LONDYN (W.). W 1 Míe aagielitoęj
pras®
t.
k.
o.
a
CMipiki-ewiozeni
i
ne
było
w
szybkim
tempie
i
stało
na
Uchwalono m. in., że Cracovia
GRUPA SV
wykono w »Wt 22 fem. wyniki:
poziomie. Dyskusje jakie to Byś przegrał b PieniążiSoiiam. (t)
Batary
będzie w Polsce centralnym klu ski, Wydział Szkoleniowy: inż. wysokim
4KM
AMO» Villa I — An MMI 1:8. Bolton
ożyły
się
w
czasie
obrad
prowadzane
Ochab,
Inż.
Kubala,
Piątek,
KabyRadem
iak
3
s
aa-»
—
Liverpool 0«, 1 iiml cf •— MMbem pionu samorządowców, a sa lewski, Miedzianowski, Koś cielew- były pod kontem troski o dalszy roz GWARDIA SŁUPSK — m INO
CractMa
i
13539
delshOFOúgh 9:®, Portsmanetii —
WROCŁAW 11:1.
ma nazwa uchwalona zostanie po ski i Błaszkiewicz, Komisja Rewi wój, o dopływ nowych sił młodzieży
Charlton 1:6, Kvería ■n — Chelsea. 2:1
SŁUPSK. W meczu boksez-słsMll GRUPA V
roestrayginięciu konkursu m na- zyjna: dyr. Sleminowicz, Kostka i do sekcji piłkarskiej.
¡United — Manchester
Gwardia W.
»SW ' Maaeliester
W czasie obrad zostały również wrę Gwardia (Słupsk) wygrała z Z2ÍK Ino WNMkrz
... — Birmingham
City
0:0. Presto®
swę klubu Zw. Zaw. Samorząd.
L6dt
W.M
wrocław 13:3.
Skupień, inż. Michalski 1 Kozłow
arefielä 6:6. Sto
4:0
Sheffield
— Ha«
Ii.-----------Wvnitki walk (na pierwszym miej Gwsrdfe fc.
Wobec tego, że Cracovia będzie ski.
ke
sM8
City
vi»;
—
jm
'Newcastle
<C'
W
mŁSłi/Ł'e x.1:1,
•!, Rnnderscu
,
aa
wodnicy
Słupska):
w
muszej
formę
i
Buch
będzie
w
przyszłości
z
GRUPA
VI
M
Derlby
Waives
— Black
tetó!
—
Derby
2:1,
Wolves
centralnym klubem samorządow
nich miał pociechę. Sprawozdania z Niemczyk wygrał z Szulcem TI; w ko- Zjednoczeni Bydig.
pool
jMWl'
2:1.
4
4S8:»
ców otrzyma subwencję na .rozbu Częstochowskiego
działalności składali Wieczorek. Szwe
Lubiiniatóa
W tahalí i prolvatei Portsmouth
w piórkowej Możdżyńskl zremisował Sam-tiłząttowlee Wr. 3 I »t«
da i Trójca.
pteodÑO
dowę swych sekcji oraz specjalne
MUSS
Puszczykowsädm; w iftitkW Za
Nowe władze sekcji piłkarskiej Zkrzewski
ftmdusze w wysokości 17 milionów OZPN
wygrał z Kwiatkowskim;
przedstawiają się na at.: pnzew. Szymo
sä na budowę bali sportowej przerek, zastępca Trójca, sekretarz Obłu- znokautował Balińskiego; w Średniej
CZĘSTOCHOWA. • (tel.) W nie towiez. skarbnik Myreik. W skład We Kulpa
Bnacrónej .przede wszystkim dla
zwyciężył Ceglarakiego; w półLiga koszykowa
sportu gimnastycznego.
dzielę odbyło się walne zebranie fOWMictWa wchodzą: Fetorek. Buch cię&lej Sawicki przegrał z Dąłwowwald,
Baokhaius,
Koenig,
Sobota,
sikim; w ciężkiej Dobrodziej w I star
Podczas walnego zgrcttiadMenia Cz. OZPN w obecności przedstawi Krawczyk, Borzuckl, Krawiec 1 Ma- ciu
znokautował Morawskiego.
»□stało również odznaczonych wie ciela PZPN Wolanina oraz przed zurklewleaf ek)
Sędziował w ringu Idziak ze Szcze
cina. na punkty Kowalewski. Wiś YWCA ŁÓDŹ — AZS KRAKÓW Bowgird 10, Żyliński 9, Barszezewlu zasłużonych diaialäozy i zawodni stawiciela Polskiej Zjednoczonej
niewski (Słupsk), Brzeziński (Szcze
ków odiznakem,! Związków Zawo Partii Robotniczej Kohna. Po udzie
34:23 (12:4)
aki 6, Maciejewski 3, Kozłowski 3
cin). Widzów ok. 2.060 osób.
leniu absolutorium ustępującemu
dowych.
WoArei
KRAKÓW. (teŁ) Drug! wyat#
Vlätowski. Sędziowali Szeremeta
BYDGOSZCZ (tel.). W Bydgoszczy za
zarządowi
przez
aklamację
wybra

kończono I .teak bokserski. W po k«8ayka«sy lódddAj YMCA
i Paehlé z Warszawy.
Obecny skład władz ZKS Cra
szczególnych
wagach
zwycięzcami
covia .przedstawia się nast.: pro- no nowy zarząd w nast. składzie: CSR—USA
zostali: I papierowa: Nowak (SPD), <20# się ich zwycięstwem w me- ŻZK POZNAŃ — ZGODA 36:19
Prezes — Suchecki (ponownie),
II papierowa: Supreszyńskl (Bida) e®u mteteeatTOMÄdia s kmekonwklm
tetaor klubu — prezydent miasta
(0:7)
musza: Lipiński (HKS). kogucia: AZS 34:23 (12:4). Zwycięstwo łodr. H. Dobrowolski wiceprezesi wiceprezesi — Młynarczyk i Ma
POZNAŃ, (tel.) ZZK wygrał bes
Kolczyński (Brda), piórkowa: Wek- cteten oashió ätie. P-utnfcty <s YMjewski,
sekretarz
—
Błaszczyk,
honorowi: I-szy — J. Kowalski,
ser (Brda), lekka: świtek (nlestow.) CA ackAytH: Żyliński 14, UWwWki trudu Md słabo grający Zgodą 36:1®
półśtednia: Sosnowski n (Zjedno
II — vaófirt, prezes — dr H. Czap- skarbnik — Kołodziejczyk, kapitan
(Dokończenie ze str. 1)
czenie),
ciężka: Tiszański (Zjedń.) 8, BarsiaOTsw#IM 7, Mäcleje-vt*! 3, (9:7), zdobywając punkty przez.. Konidki, wiceprezesi — płk. Hubert, sportowy — Gątkiewłcz, członkami bremfcatta Bittner i obrońcy, fctólaáníéwskiego 18, tarczyńskiego 9,
SZCZBCBe (tel.). W meczu pię Dowglrd 3. dla AZS: Komdtej 18. Grzechow-iaka 7, Matysiaka i Śmi
dr. Izdebski, dr. Moroz, mjr. Ryb- zarządu zostali — Kukulski, por. ley ucihramili drużynę od wyższej
zespół 'HCP i. Poznania Lipiński 5, Mfeda 3 i Bähr 1. Sęporażki. Btamikii <®a zwycięmońw ściarskimi
ka, sekretairz honorowy — Diziiu- Jachimowicz, Gładysz i Tomata.
uległ miejscowemu Sztormowi ML
gielskiego po 2. Punkty dla Zgody
Członkowie WG i D — Borucki, sbmMi: Rotiinak 2, Bubnik, Za- Frąckowiak zremisował z Kaczmar defowali Sseremetei i Pachia.
banowski,
skarbnik — Fuasek,
uzyskali: Nagórski 8, Wrześniak 5,
członkowie zarządu — A. Grzy Pieżak, Czajkowski, Michalczyk, brodiaky i Komcpasek, dla pokona kiem, Balcer wygrał z Burakiem,
WARTA — ZGODA 32:27 (16:5) i Krawczyk, Skawiński i Girtler po
Wożniak uległ Kapuścińskiemu, Denych Riilley, Finnegen i Never.
bowski, mgr Wójcik, mgr Nowicki. Barański, Wawrzycki.
POZNAŃ, (tel) W drugim me . 2. Sędziować Seifert i Leśniak, z
gorsiki pokonał Waltera, Sadowski
Komisje rewizyjna — Kohn, Bo
A. Malczyk, dyr. Mrugacz, kpt.
W rewanżowym spotkaniu Cze
tan ligowym feaeEyikówki w Po- Krakowa.
lem,
Katyński
z
Aanbrozem,
a
Woźniakowski, kpt. Wroński, Za rowski, Placek.
chosłowacja wystąpiła pod nazwą przez techn. k. o. z Malikiem.
artawiiu Zgoda % SyriętaeMowłc uTABM.A
sadni, St. Wójcik i Kreywdziiak. (t)
Na zakończenie obrad uchwalono LTC Praga i zwyciężyła ponownie
legfe Warcie 37:32 (5:16). Punkty sra¡k Poznań
MO:SM
18
gości 11:4 (4:2, 5:1, 2:1). Podczas ca
następującą rezolucję:
tila Werty wzysksłi: Hyiewtaz 14, YMCA Łódź
10 1 3'85 :SM
ZZK GLIWICE W KRAKOWIE.
Opolskiego OZPN
»2:267
STUR
Łódź
KRAKOW
(tel.).
W
niedzielą
roze

lego
spotkanie
miejscowi
mieli
ode
„Zebrani na walnym dorocz
Dmieł 8, HuszIkiewiicB 6, Szymura
18 s 361:384
ping-pongiści ZZK Gliwice dwa i Ckilimowislki po 2, <Śa Zgody: Warta W®»8
nym zgromadzeniu Cz. OZPN cydoiweną przewagę, zwłaszcza w grali
16
2.66:263
Wista Kraków
spotkania
w
Krakowie.
Zabrze. 23 bm. odbyło się walne
działacze i sportowcy przyrze- drugiej i trzeciej tercji,. Bramkami Wyniki: ZZK — Groble 3:6. Punkty Krewxmyfc 11, Stawiński 10, Ta- AZS warszawa
8
250:238
zebranie Opolskiego OZPN, z udzia
AZ®
Kraków
16
3 2M:3W
kają, że swoją postawą moral- : podzielili się: w zespole LTC: Za- dla ZZK zdobyli: Różański 2 1 Miel tarcBUcłi, Nagórski i Gitter po 3. Zgoda Swiętochł.
389:2»
1«
nik;
dla
Grobli:
BezwlńsM
3
Bobrow

lem delegatów klubów centrali i
nąT swoją pracą* będą budowali brodizfcy i BouzCIc po 3, Rosta ak i ski 2 i Kościółek.
WISŁA — YMCA ŁÓDŹ 38:31
s t Polski
T-1 _ I
ratfiił.eíly 11, •mr
podokręgów Opole i Prudnik oraz
po 24 ił *T1
Troudiłek
w MMS,
ze
Sport < w... duchu
Ludowej KcmOipasełk 1A..-Í
ZZK — Wawel 5:4. Punkty die ZZK:
(20:14)
przedstawicieli PZPN (Krug i Malspode USA KÄmarttei 2, íMKey 1 Różański i Mielnik po 3 oraz Wasi
PKKSS_ we
Wyłtóał Gter i Dyscypl. ___
die dobra ludu pracującego."
lewski; dla Wawelu: Redner S 1 Drenlov), WUKF (Cieśliński), WK PZPR
KRAKÓW, (teł.) W spotkaniu o ryfikrow.ił rozegrane w finto M. 11. 4S
Metres po 1. (er)
spotkanie
ligi
kosmykowej
YMCA
(Skarbek) i ZMP (Vorreiter).
Łódzkiego OZPN
mistrzostwo ligi koszykowej Wisła Łódź — Wisła (na boisku . :
BAILDON KATOWICE — AM CHO.
Jałto
«ZÖW 13:3 <Tn, 1«, 8:®)
_ - ---------- —...-------odniosła drugi wielki sukces zwy- walkower 30:0 na korzyść Wisły, gdyż
Podczas zebrania wręczono A-kla
.™CA Łódź 38:31 (20=14). w barwach YMCA brał udział nie
sowej Planii (Racibórz) puchar ŁÓDŹ, (tel.) W Łodzi odbyło się CHORZÓW. Rozegrany na lodowizgłoszony zawodnik J. Barszczewski.
slou w Chorzowie towarzyski mecz
przechodni i> dyplom za grę fair na Walne Zebranie Łódzkiego
1I Przez cały czas meczu stroną przepnectrauiu
■ Okre7 n hokejowy zakończy! się wysoMm stĘpująco:
Kównież mecz rozegrany u grudnia
3M ! watującą byli krakowianie. Punkty ub. jt. Zgoda Świętochłowice — ZZK
tok 1948, Concordii Zabrze i C-kl. • gowego Związku Piłki Nożnej. Po zwycięstwem Baildonu nad aks 13:3. Fworaanin
Bramki
dla
Baildonu
zdobyli:
SkarGwardia
mb
(na
boiska M:53) zweryfikowano jako
Rodło (Góralki) dyplomy.
kilku godzinach dyskusji nad spra- ■
zdobyU: Skar
M:1S i d:ta zwycięzców zdobyli: Dąbrowski
żyńskl, H po
4. 2!
Wadowski,
___ ¿
walkower 29:9 na korzyść ZZK, gdyż
tilä i 17, Stok 8, Ariet i Hegerle po 4, W
po udzieleniu absolutorium ustę- wozdaniami ustępujących władz ¡ /sogdoł
^Kandtia Bała,
1; día Plecak
AKS: I¡ AM TOroń
barwach Kgody brał udział uiezgto
®:M> Szostak 3, Kowlówka 5, dla YMCA MWy zawodnik Z. Kootrtzslak.
pującemu zarządowi wybrano nowe dokonano wyboru nowego • zarządu, Werner ! Gajdz-ok oraz samobójcza, i Wisła Tczew
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mistrz sportu ZSRR

Wykonanie

przez

mistrza

W ostatnim numerze podaliśmy obszerny opis nowo
czesnego sposobu wykonywania krystianii według wzorów
francuskich, wywodzących się ze słynnej szkoły Emilia Aliáis,
z której wyszli m. in. tacy mistrzowie zjazdu jak Couttet
i Oreille. Na naszym terenie doświadczenia szkoły francu
skiej kontynuują znani instruktorzy PZN Woyna-Orlewicz
i Lipowski. Wspomniany opis opracował instruktor Akade
mii WF w Warszawie Bielczyk p. t. „Ruada“. Poniżej podajemy opis wykonywania krystianii przez mistrza Związku
Radzieckiego, Preobrazenskiego, opracowany przez instruk
tora ZSRR Rostowcewä, przedrukowany z radzieckiego
,Sowiecki]
pisma ,
............. Sport“ Chcemy tym sposobem zapoznać
naszych narciarzy możliwie wszechstronnie z nurtującymi
obecnie technicznymi tendencjami w narciarstwie zjazdowym.
nart: tył lewej narty wznie
Z techniką zwrotów przy równ-oległym prowadzeniu nart winien
siony jest nieco wyżej, gdyż pod
stawową siłą, która umożliwiała
zapoznać się każdy slalomists. Isto
to tej techniki polega na tym, że
wykonanie zwrotu w lewo, do
przy podnoszeniu tyłów, narty do
wała noga prawo i dlatego też
tykają śniegu tylko czubkami,
lewa narta szybciej oderwała się
przez co bardzo łatwo wykonuje
od śniegu;
się zmianę, kierunku. Samą zmianę' 3) lewa narta opi era .się już całko wykonuje się sprężystym ruchem
wicie na śniegu, prawa zaś opanóg przy równoczesnym pochyleniu
dnie później o ułamek sekundy.
korpusu w przód. Zasadniczo istnie
Od tej chwili rozpoczyna się fa
ją dwa sposoby wykonania skrętu.
za ślizgu na obu nartach po zmia
Przy pierwszym z nich współpra
nie kierunku w prawo. Ciężar
cuje korpus, drugi cechuje tylko
ciała w całym, stadium zmiany
aktywna praca nóg.
spoczywa na wewnętrznej nar
Czołowy slalomists ZSRR, Wło
cie (w tym wypadku lewej);
dzimierz Preobrazenskij, który w
kontynuując
zmianę kierunku w
zupełności opanował technikę rów 4) prawo winien narciarz walczyć
noległego prowadzenia nart, łączy
z bocznym znoszeniem nart, w
z powodzeniem oba te sposoby. Po
tym celu zacina lewą nartę do
niżej przedstawiony jest moment
wewnątrz;
uchwycony na taśmie filmowej
zmiany kierunku przez Preobrazen 5) zmiana w prawo została ukoń
czona. Rozpoczyna się teraz
skiego.
pierwsza faza zmiany kierunku
1) Zwrot w lewo został zakoń
w lewo. Korpus poddany z lekka
czony. Narciarz wykonuje sprę
w przód i w lewo: nogi wykony
żysty skręt nogami, podaje kor
wają ponownie sprężysty ruch
pus wprzód na prawo t. zn. w
w prawo, tył prawej narty wy
stronę zamierzonej nowej zmia
przedził nieco tył lewej;
ny kierunku;
2) tyły nart są lekko podniesione, 6) ruch zakończony, korpus w pozy
cji normalnej tyły nart wciąż
śniegu dotykają tylko czubki

krystianii

ujazdu

ZSRR

jeszcze wzniesione s<[ z lekka po
nad śniegiem:
7) narciarz kontynuuje ruch w fa
zie przejścia w lewo. Tyły nart
znajdują się w dalszym ciągu
ponad powierzchnią śniegu. Le
wa narta wyrównała się z pra
wą, tak iż obie prowadzone są
równolegle:
8) trzymając tyły nart, w dalszym
ciągu ponad powierzchnią śnie
gu, narciarz zacina krawędziami
w lewo zgodnie ze zmianą kie
runku (widać płaszczyznę ślizgo
wą nart). Prawa narta przygo
towana jest do przyjęcia więk
szego obciążenia to momencie
zetknięcia się ze śniegiem.
W ten sposób Preobrazenskij jed
nekowo i pewnie wykonuje ewolu
cje slalomowe, jak również zmie
nia kierunek w biegach zjazdowych.

Załączony rysunek obrazuje siady
nart na śniegu. Cyfry odpowiadają
zdjęciom kinematograficznym. Tłu
sta czarna linia przedstawia ślady
narty obciążonej, linia kropkowana
przedstawia momenty, gdy tyły
nart wzniesione są nad śniegiem.
(WK)
..Sowieckij Sport
»W
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gimnastykach

Czechosłowacji
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Wilern Krepp - C^ecfoosłowac/a

Przedstawiamy

Praga, w styczniu.
Jak już zapewne wszyscy wie
cie, w Warszawie i w Katowicach
odbędą się zawody międzynaro
dowe w gimnastyce na przyrzą
dach pomiędzy drużynami Cze
chosłowacji i Polaki. Historia
gimnastyki na przyrządach, która
od dawna była ulubionym spor
tem, tak jak zresztą i dzisiaj, mo
głaby wiele powiedzieć o wspa
niałych chwilach triumfu gimna
styków Czechosłowacji. Mieliśmy
bowiem doskonałych zawodni
ków. Kiedy mistrzem świata był
Al. Hudec — w gimnastyce na
przyrządach byliśmy potęgą! Sie
dem lat wojny zagrodziło nam
drogę w marszu wzwyż na polu
gimnastyki na przyrządach, tak
jak i we wszystkich innych gałę
ziach sportu. A jednak chcemy
się znowu dostać pomiędzy elitę
— pomiędzy Szwajcarów, Finów,
Węgrów it'd.'!
Przed, spotkaniem z Polską pra
gnę wam coś powiedzieć o naszej
gimnastyce na przyrządach, o jej
dzisiejszym poziomie, o zawodni
kach j o poszczególnych przyrzą
dach w ogóle.
Wiele się u nas przed Olimpia
dą mówiło 1 pisało, że starzy, do
świadczeni zawodnicy odpadają,
że młodych nie ma, że gimnasty
ka na przyrządach już nie pocią
ga młodych i tym podobne. Jed
nakże Olimpiada, jako ostatni
międzynarodowy sprawdzian pozłomu naszej gimnastyki na przy
rządach, dała odpowiedź na wszy
stkie te „wątpliwości“. I to nie
słowami, lecz czynem! Oto na
szych starych „wyjadaczy“, pa
miętających jeszcze wspaniałe
czasy Hudeca, prześcignęli uta
lentowani, młodzi zawodnicy, któ
rych wiek wahał się od 21 do 23
lat! Wyczyny Rużiczky, Benetky,
Sotornika i innych przekonały na
szych największych nawet pesy
mistów, że na terenie rozgrywek
międzynarodowych nie potrzebu
jemy się wstydzić naszego mło
dego pokolenia.
Drużyna naszych olimpijczy
ków, w składzie: Rużiczka, Be
netka, Malek, Karas, Sotornik,
Wirth, Petraszek i Hruby, nie
Wybiła się wprawdzie na pierw
sze miejsca, ale pokazała, że ma
przyszłość. Nie przeraziła się zu

naszych

pełnie sławnych nazwisk Szwaj
carów, Finów, Francuzów i utotoował a się na 6-tym miejscu.
W poszczególnych zaś przyrzą
dach niektórzy nasi zawodnicy
uplasowali się tuż po słynnych
nazwiskach elity! Cała drużyna,
wraz z wytrawnym PetrasZkiem,
który już w roku 1936 brał udział
w Olimpiadzie, wraz, z Hrubym,
który miaj doświadczenia z mię
dzynarodowych zawodów w roku
1938 — właśnie na zeszłorocznej
Olimpiadzie wystartowała do wieli
klej kariery zawodniczej. I mło
dzi nie zawiedli! Wszyscy oni za
jęli miejsca przed wytrawnymi i
doświadczonymi: przed Petraszkiem i Hrubym!
Ostateczne więc zajęcie przez
Czechosłowację na Olimpiadzie
6-go miejsca, przed Finlandią,
Szwajcarią, Węgrami, Francją i
Włochami, było w tych warun
kach oczywiście wielkim sukce
sem. Ulokowanie się Sotomitea
w skoku przez konia na 3 miejscu
— przed Finami: Aalltonem i Ro
vern — dalej zajęcie przez Rużiczkę 3-go miejsca na kółkach
— przed Szwajcarami: Freiem i
Keuschem — wreszcie to samo
3 miejsce Rużiczki w ćwiczeniach
wolnych — przed Węgrami: Patakim i Magyorossym — było rezul
tatem uczciwej zaprawy i najlep
szą odpowiedzią dla tych wszyst
kich, którzy już zawczasu zdążyli
„pogrzebać“ nasze nadzieje na
terenie międzynarodowym. Mamy
prócz tego jeszcze wielu młodych
zawodników, dla. których dopie
ro nadarzy się okazja na terenie
międzynarodowym, bo tam właś
nie nabierają zawodnicy najwięk
szego doświadczenia. Dopiero na
międzynarodowych zawodach za
wodnicy rozwijają się!
A jak wyglądamy co do wyko
nania na poszczególnych przyrzą
dach?
DRĄŻEK od dawien dawna był
naszym najsłabszym punktem,
w porównaniu do konkurencji za
granicznej. Do najlepszych, któ
rych zobaczycie także w Polsce,
należy zaliczyć Rużiczkę, Wirtha
i Hrubego.
NA PORĘCZACH w porówna
niu z poziomem, zawodników mię
dzynarodowej klasy sytuacja tak
że nie przedstawia się różowo.

mistrzów

Najbardziej podobają się Rużiczka, Wirth, a także nowicjusz Matlocha, którego kołowrót w tył do
stania w połączeniu z przerzutem
w tył do podpórki jest prawdzi-

wać dalszych postępów ; w tym
ćwiczeniu.
ĆWICZENIA WOLNE przynio
są wam miłą niespodziankę. Po
Węgrach: Patakim ¡ Magyorossym
Rużiczka należy do najlepszych
na świecie, po nim idzie Benatkia
i Sotornik.
' To byłoby wszystko o przyrzą
dach i zawodnikach, których zo
baczycie. Jeszcze słów parę o tym,
kto przyjedzie i jak wygląda re
prezentacyjna drużyna CSR na
zawody z Polską.
Przed spotkaniem z Polską prze
prowadzono parokrotnie zawody
eliminacyjne, z których ostatnie
odbyły się w Val. Meziriczi dnia
9 stycznia rb.

Zwycięzcą w' zawodach ełimi
nacyjnych dla' zestawienia druży
ny reprezentacyjnej na spotkanie
z Polską został Benetka, przed
Rużiczką, Hruby m, Matlochą, By
łem, Sotomikiem, Houdkiem, Wir
them, Veverką, Szulcem i Wilscherem. Zawody eliminacyjne
w Val. Meziriczi zgromadziły całą
elitę gimnastyków na przyrządach
z Czechosłowacji. Po zawodach
ustalono skład reprezentacji z 8
zawodników i 2 zastępców.
Reprezentacja, w której znów
dano
pierwszeństwo młodym,
składa się z następujących zawo
dników, którzy wyjadą na spot
kanie z Polską do Warszawy . i
Katowic: Benetka (Sokół — Bubenecz), Rużiczka (ATK — Praga),
Hruby i Matlocha (obaj Sokół —
Brno I), Lylo (Sokół — Ostrawa),
Sotornik (ATK — Praga), Houdek
i Wirth (Sokół — Praga,. Veverka (Sokół — Brno I) i Szulc (So
kół — Żiżkow). (jb.)

Jan Ffgzanstwicx
Najbliżsi

■
Benetka — czołowy gimnastyk Cze
chosłowacji, najlepszy w tej chwili
przyrządowiec tego kraju, wystąpi
w reprezentacji przeciwko Polsce
Benetka podczas ćwiczeń na konih
wszerz z łękami
wą rozkoszą dla widza i dla sę
dziego.
KOÑ to nasz słaby punkt, na
tomiast w przeskoku jesteśmy do
brzy. Zanim dosięgniemy pozio
mu Szwajcarów na koniu wszerz,
potrwa to jeszcze czas jakiś.
W przeskokach będzie się wam
podobał Sotornik, należący do
najlepszych; na koniu na szero
kość najlepsi, są: Rużiczka, Lylo,
Wirtii j Sotornik.
KOŁKA bywały przed wojną
naszą domeną. Czasy te jednak
minęły. Mimo to jednak młodzi
zawodnicy, zwłaszcza Rużiczka,
powstrzymali spadek naszej po
zycji j mamy wrażenie, ‘że będzie
my znów posuwać się,w tych ćwi
czeniach naprzód. Tu także znów
Występuje nowicjusz Matlocha,
który robi stale duże postępy.
KOÑ WZDŁUŻ w wykonaniu
Rużiczki, Soitornika i Lylo zupeł
nie zadowalający; należy oczeki-

przeciwnicy

W ramach, między narodowych 934.41 pkt., trzecie Włosi 899.95 p.
spotkań odbędą się pierwsze w rb. i znowu w dwa lata później w Pa
zawody gimnastyczne Czechosłowa ryżu Czesi zajmują pierwsze miejcja — Polska w Warszawie.
I see 804.50 p., Francuzi drugie 777,75
Drużyna Czechosłowacji składa Włosi trzecie 722.25 pkt.
W okresie tym nie było za
się z pięciu zeszłorocznych olimpij
czyków: Benetka Paweł, Hruby Gu wodów państwowych a jedynie Z w.
staw, Ruziczka Zdeniek, Satornik Gimnastycznych, taki był regula
Leo i Wirth Franciszek oraz z 3-ch min, aby ułatwić należenie do Mię
dalszych zawodników: Handeka Jó dzynarodowego Związku G.mnasty
zefa, Lylo Aleksandra, Matlocha cznego FIG tym narodom, które
Vita. Kierownikiem wyprawy bę nie posiadały niepodległości. W ta
dzie Penniger Eużen — naczelnik kiej sytuacji znajdowały się Cze
Zw. Sokolego, jako sędziowie wy- chy, Polska, Finlandia, Jugosła
jadą: Pech Józef i Budek Rudolf wia.
Po pierwszej wojnie św.atowej i
oraz prowadzący drużynę Nowotny
uzyskaniu niepodległości przez wy
Józef.
Czechosłowacja należy do czoło żej wymienione państwa, Związki
wych państw w gimnastyce. Zaję Gimnastyczne występowały j iż ja
ła kilkakrotnie pierwsze miejsca, ko państwowe i mogły brać udział
bijąc tak doskonałe zespoły, jak jako reprezentacje państwowe pod
własnym sztandarem, we wszyst
Szwajcarie, Włochy, Francja itd.
Początki jej spotkań na terenie kich spotkaniach międzynarodo
międzynarodowym datują się już wych i w Igrzyskach Olimpijskich.
od 1907 r., w którym to roku na Pierwsze zawody, jakie zorganizo
międzynarodowych zawodach gim wano, odbyły się w 1922 r. w Lu
nastycznych w Pradze drużyna cze bienie. Pierwsze miejsce zajęła
ska zajęła pierwsze miejsce 951,25 wtedy Czechosłowacja wynikiem
pkt. przed francuską 923 i belgijską 773 pkt.. drugie Jugosławia 76-1. ę..
872,25. W dwa lata później w Lu trzecie Francja 636 p. W roku 1926
xemburgs Francuzi zajęli pierw w Lyonie pierwsza Czechosłowa
sze miejsce, zdobywając 950,50 pkt. cja. 1198,79 pkt,, druga J (.¿ostawia Czesi drugie 940,40, Włosi trzecie .1152,86 p.. trzecia Francja 1152 23
924,25 pkt. W 1911 w Turynie (Wło pkt. W 1930 r. w Luxemburg! po
chy) pierwsze miejsce zdobywają nownie zwyciężają Czechosłowacy
Czesi 975 pkt,, drugie Francuzi
(Dokończenie na stronie 5)

Drugi pogrom

pięściarzy

fińskich

ZSRR—Finlandia

MOSKWA (teł.). Na terenie
Związku Radzieckiego rozegrali
pięściarze związków zawodowych
Finlandii drugie spotkanie z repr.
Zw. Zaw. ZSRR i ponieśli po.
nownie druzgocącą porażką 0:16.
Trzy spotkania zakończyły się
zwycięstwami sportowców radzieckieh przez nokaut.
W poszczególnych wagach uzyskano następujące wyniki: w mu
szej Segalowicz wygrał przez k. O.
w II rundzie z Kvistą; w kogu
ciej Aristagow pokonał na punk
ty olimpijczyka Rinkinena; w
piórkowej Kniazie w pokonał Pil.
spę; w lekkiej Mesjan wygrał z
Lemmetim; w półśredniej CzudL
now wygrał z Nissinenem; w śre
dniej Szczerbakow znokautował
w I rundzie Suominena; w pół
ciężkiej Turja znokautował Renkkego i w wadze ciężkiej Koro
lów wygrał przez poddanie się
już w pierwszej minucie walki
Vaelma,
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Narciarskie

Holy

• Czechosłowacja
mbżż być die wielu
krajów przykładem
dóbrze pojętej prOpagaMu sportu
wśród szerokich
más. Szczególnie
wśród młodzieży. —
uTOZ" czyli Tyrszówśka Odznaka
Sprawności wzbrOwOna na radziec
kiej Odznace GTÖ — Gotów do
Pracy i Obrany, otrzymała odmianę
dla młodzieży, „tibnyrsky TOZ" —
brzmi nazwa ttj ódmiftny. Mogą się
o nią ubiegać chłopcy i dziewczęta
to wieku 13 i 14 lat. Warunki uzy
skania ,,Pionierskiego TOZ" prze
widują; gimnastyko wraz z ćwicze
niami równówłtdi, bieg na SO m dla
chłopców w 9,5 sék., a dla dziew
cząt 50 m w 9,5 tek., marsz bez
określonego czóiu ale pod kontrolą
nauczycieli, skbk wzwyż 115 cm dla
chłopców i 110 cm dli dziewcząt,
rzut piłką 150 gr na 46 m dla chłop
ców a ni 35 m dli dziewcząt, oraz
wspinanie po Unie, żerdzi, parkanie,
drzewie lub maszcie na wysokość
3 m dla dziewcząt i 4 m dla chłop
ców. TMcie są wymówi sportowe,.
. a poza tym jeszcze egzamin obywa
telski, widdómóści z dziedziny hygieny i przynajmniej 34 godziny
udziału w szkblntj pracowni obowiążków.
• Frekwencja na meczach hoke
jowych mistrzóśtw ZŚtłR dochodzi
do 25 tysiąey Widzów.
® Nie tylko mistrzostwa Polski
w ping-ponpu przyniosły sensacje
i porażki mistrzów. Podobnie wy
padła spráWá w Czechosłowacji,
'gdzie na turnieju mistrzowskim, w
Bratysławie w konkurencji między
narodowej, Vana przegrał w pół
finale z Yfęgrem. Sido 3:0, a Andretdis z Węgrem Kbcianem. W fi
nale Sidó pókonał KOCiäna 3-2. —
W Paryżu mistrz Anglii i świata
Bergman uległ Francuzowi Lans
koy 1:2.
® Joe Louis na łamach „New York
Times“ drukuje swOje wspomnienia.
W jednym z ostatnich numerów jest
opis jego walki i jej kulisów, którą
stoczył ze Schmelingiem w Zecie
1936 roku. Niemiec ogłosił przed
spotkaniem, że nie ma Murzyna,
któryby mógł wygrać „z przed
stawicielem wyższej
rasy", jaką on —
Schmeling — re
prezentuje.
Louis
przed walką był
przyjęty w Białym
Domu przez prezy
denta Roosevelta. Podczas rozmowy
Roosevelt poprosił Louisa, aby mu
pokazał swoje mięśnie, a oglądnąw
szy je oświadczył pięściarzowi: „Joe
■potrzebujemy właśnie takiej siły,
aby wygrać z Niemcami!" — Jak
wiadomo „Übermensch“ Schmeling
już pod koniec pierwszej rundy
w walce z Louisem wylądował na
deskach.

• Prasa bratysławska pod,aje
skład reprezentacji akademickiej
Polski na Zimowe Mistrzostwa Aka
demickie Świata w Szpindlerowym
Młynie. Ponieważ w kraju, nikt nie
uważał za stosowne ogłosić składu
naszych akademików podajemy go
więc za prasą zagraniczną: Marian
Woyna-Orlewicz, Stanisław Pawlik,
Zdzisław Straszak, Jan Szczerba,
Tadeusz Kaczmarek i Henryk Stop
ka. Warto przypomnieć, że Orlewiez
był już dwukrotnie akademickim
mistrzem świata w okresie przed
wojennym.
Z innych zagranicznych no
wości narciarskich notujemy: au
striacki hitlerowiec Bradl, którego
nie dopuszczono do Olimpiady w
St. Moritz przybył, do Włoch, gdzie
objął treningi włoskich skoczków
w Cortina d’Ampezzo. — Rekord
skoczni olimpijskiej w GarmischPartenkirchen, należący do Nor
wega R. Soerensena a wynoszący
ii m — (Birger
Ruud na trenin
gu uzyskał 86 m)
— został pobity
przez Seppa
Weillera, wyni
kiem 87 m. —
Na tegorocznych
narciarskich
mistrzostwach
Szwajcarii zergtnitows.no również, po raz pierwsay ad kilkudaiesięeiu lat, bieg na
10 km dla kobiet- Zwyciężyła Finka
Pękhenen w czasie 43.08 min.! Star
towały w nim także znane nar
ciarki eseehtnlowaekie- Nęka api
lgua, która zajęła 6 miejsce wyni
kiem SfAS min. i BeinhauerotA
siódme w 1.02.20 godz- Warto przy
tej okazji przypomnieć, że Polki
stanowiły przed laty poważną klasę

w biegach narciarskich tego typu.
LOteezkową i Ziętkiewiczowa od
niosły szereg sukcesów zagranicz
nych. Loteezkowa była nawet mi
strzynią Francji. Nieco później zdy
stansowała obie góralka zakopiań
ska Bronka Staszel Polankowa.
O niej to pisze z wielkim uznaniem
w swoich pamiętnikach Zygmunt
Ruud, przypominając jak w Szczyrbskim jeziorze, gdzie
podczas zawodów mię
dzynarodowych trasa
biegu męskiego na 18
i kobiecego na 10 scho
dziła się na kilkaset
metrów przed metą w jeden ślad,
Polka na finiszu mijała jednego za
wodnika po drugim.
• Francuscy zjazdowcy: mistrz
olimpijski Oreille, b. mistrz świata.
Couttet oraz Penz i Blanc startować
będą 27 i 28 lutego na mistrzo
stwach Kanady.
AGO.

Ping-pong

i

Ttijner

(Dokończenie ze strony 1)
skięgo odbyły się w sobotą i nie-,
draielę w Wiśle — Głębcach. Zgnomedniły one około 90 zawodników.
Ne stercie etanoli wszyscy czołowi
-neurciaroe z Tajnerem z Watry Ci*
szyn,
Wieczorkiem KN Szczyrk,
Holeksą, Dąbrowskim i Ha ratykiem na czele.
W pierwszym dniu zawodów od
były sią biegi na trasach 16 km.
41« seniorów, 12 km. dta juniorów
oraz 8 km. dla kobiet. Poważny
przeszkodę
stanowiła zadymka
trwające przez całą sobotę. Ona
beż była powodem, że ne 88 startu
jących w 3 konkurencjach biego
wych, ukończyły je tylko 55 za
wodników.
Najlepiej pod tym
względem wypadły kobiety. ® któ
rych na 13 startujących 10 przy
było do mety.
W biegu na 16 km. dla eeniorów
zwyciężył Jan H-oääkeia LKS Barania — Wisła, przed Jurzakiem z
SNPTT Biełś&o' i Tajnerem SN Wa
bna Cieszyn. Trasa 18 km. dla se
niorów prowadziła wzdłuż doliny
Ła-bajo-wej w kierunku Stożka.

na

Śląsku

Mistrzostwa

Podhala

Śląska

mistrzami

poarem po stokach
Ktfbalonki,
tit-ąd grzbietami Kozińców poned
doliną Łabajową z powrotem do
mety.
WYNIKI TECHNICZNE: 1) Holeksa Jan LKS Barania — Wiała
1,22.27 goda.,
2) Jurzwk Józef
SNPTT Bielsko 123.29 god-z., 3) T*jner Leopold SN Watra Cieszyn
1.24.07 goda., 4) Haratyk Jan LKS
Barania — Wisła 1.25,10 godz., 5)
Wieczorek Antoni KN Szczyrk
1.25.30 godz., 6) Frost Rudolf LKS
Barania — Wista 1.26.26 gods., 7)
Dąbrowski Stanik a w LKS Baranie
— Wista 1.28.08 godz., 8) Boleta*
Jóeef LKS Baranie — Wisła 1.29.20
godz., 9) Węgrzynki ewicz Jaikób
HKN Bielsko 1.31.55 godz., 10) Nogowczyk Jan LKS Baran:« — Wista
1.32.07 godz., 11) Kotułwsk Związ
kowiec Ustroń, 12) Raszką Jan
LKS Barania — Wista. 13) Nikiel
Stefan SKN Szczyrk, 14) Górak:
Karol Watra Cieszyn, 15) Opyrchał
Kazimierz HKN Bielsko. 16) Pesde
LKS Betania — Wisła, 17) Byrski
HKN Bielsko.
Trasa kobiet na 8 -km. szła pierw
szym odcinkiem trasy 16 km. dita
seniorów aż do pierwszej pętli tej
brasy.
WYNIKI TECHNICZNE: 1) Ry-ch
Małgorzata ZMP Związkowiec Cię«syn 0.44.45 goda., 3) ¿«autos Adele.
Watra Cieszyn 0.59.40 godz,, 3) Burnewska Lidia HKN Bielsko L10.55
goda., 4) Dawid Barbara HKN Biel
slko 1.17.15 godz.
WYNIKI TECHNICZNE BIEGU
DZIEWCZĄT NA 8 KM. (w wieku
od 13—1.8 lat): 1) Ci enciela Wanda
LKS Barania — Wisłą 0.49.27 goda..
3) Tńjnerówna Bernarda ’Watra
Cieszyn 0.50.18 godz,, 3) Rabin Sta
nisława LKS Barania Więła 0.54.40
godz., 4) Saute Czesława HKN Biel
sito 0.58.04 goda., 5) Rybińska Wa
cława HKN Bielsko 0.58.51 godz.,
8) Wiezner Engenta HKN Bielsko
1.14.18 goda.
Trasa juniorów pokrywała się do
10 km. z trasą 16 km. dla senio
rów, po-czem pętlą wzdłuż toru ko
lejowego prowadziła do mety.
WYNIKI BIEGU JUNIORÓW
NA 12 KM.: 1) Heczko Roman Wa
tra Cieszyn 1.06.49 godz., 2) Krup
ski Jerzy HKN Bielsko 1.10.11 godz.,
3) Blacha Mieczysław SNPTT Biel
sko 1.10.21 godz., 4) Pencilkńewicz
Józef HKN Bielsko 1.10.40 godz.,
5) Wojnar Kamal ZMP Związko
wiec Goleszów 1.11.16 godz., 6) Pa
lusiewicz Stanisław ZMP Związ
kowiec Goleszów 1.11.49 godz., 7)
Legierski Ludwik ZMP Związko
wiec Goleszów 1.11.52 godz.. 8)
Rych ■ Karoli ZMP Związkowiec Go
leszów 1.11.55 godz., 8) Cienróała

Katowic®, ping-ponglści Śląska
zakończyli I rundę rozgrywek. Do'ro
zegrania pozostały jeszcze dwa zale wógo Metalowców , oraz powołanie
głe mecze bytomskiej polonii z Pia do życie, klubów wyczynowych ZS
stem Gliwice i pogonią Prudnik.
Metal.
W gr. I mistrzem został gliwicki
Piast, w gr. ii siemianowiczanka.
Trening zimowy
O ile drużyny te utrzymają w II
rundzie swą dotychczasowa formę,
zdobędą ostatecznie tytuły mistrzów
piłkarzy
swych grup. Drużynowy mistrz Pólski. po odejściu swego najlepszego
zawodnika Otremby, nie przedstawia
KATOWICE. W trosce c rozwój 1
już tak groźnego przeciwnika.
piłki nożnej na Śląsku, Wy.
Ostatnie spotkania mistrzowskie poziom
dział
Wyszkoleniowy SI. OZPN orga
dały nast. wyniki:
nizuje
od
25 hm. zaprawę zimową dla
GRUPA I.
juniorów, zawodników młodszych i se
A,KS Mikołów — LKS Lubliniec »:». niorów
w
siedmiu ośrodkach Śląska,
Po trzy punkty zdobyli: Wojtyczka. którą prowadzić
będą zweryfikowani
Nieroba I Szczęśniak.
na
przeprowadzonym
tygodniu
Gliwice — Elektro Łaziska 1:2. kursie unifikacyjnym ww ub.
Punkty dla ZZK uzyskali: Różański trenerzy i instruktorzy. Katowicach
3. Melnyk i Wiza po 2: dla Elektro: Kursy odbywać się będą w Katowi
Ratka 2.
(pod kierunkiem prof. Grzhieti),
Kop. Kleofas - Słowian Święto. cach
Mysłowicach (Ketz), Chorzowie (instr,
chłowice 9:0 v. o.
będzie wyznaczony później), Lipinach
K.). Tarnowskich Górach (G.
Piast Gliwice
7
47:16 (Dziwisz
Rybniku (organizacja we wła
AKS Mikołów
5 47:35 Dziwisz).
snym
zakresie)
i w Bielsku (zaprawa
Słowian Świętochłowice 8 í 44:28 Chwilowo przesunięta
na termin póź
ZZK Gliwice
.S' .37:35 niejszy) i trwać będą w
od
Elektro Łaziska
8
34:38 16 — dla juniorów. 17.45 godzinach
młod
Pogoń Prudnik
7 3 30:33 szych zawodników i 19.30——dla
dla starPolonia Bytom
i szych zawodników, przy czym w Ka
Kop. Kleofas
B 1
wicach, we wtorki i piątki, w My
LKS Lubliniec
12:60 (to
słowicach we wtorki i czwartki, w po
GRUPA IL
zo,stałych miastach w środy i piątki.
Kursy odbywać się będą: w Kato
Batory Chorzów — Kop. 30 Kato__
wice 6:3. Punkty dla Batorego uzy wicach w sali gimnastycznej Gima,
skali: Wyrwo! i Horak po 3: dla kóp. i Lic. przy ul. Mickiewicza 11, w My
słowicach w sali gimnastycznej przy
Katowice: Nieś trój 2 i .Tarek I.
Beskid Andrychów — Unia Sosno ul. Szkolnej, w Chorzowie w Domu
wiec 5:4. Niespodziewane zwycięstwo ZMP ul. Piastowska, w Lipinach w
Beskidu nad mistrzem Zagłębia. Gimnastycznej Hali Gminy, w Tam.
Punkty zdobyli: Matiok 3. Zemla i Górach w sali szkoły powszechnej
Kuzma po 1 dla Beskidu: dla Unii: przy ul. Wyspiańskiego.
Uczestnicy delegowani przez kluby
Cuglewskj 2. Majewski, i Kurdziel.
Ruch Chorzów — Pogoń Katowice winni przynieść ze s®bą. kompletny
6:3. Punkty dla Ruchu zdobyli: O- strój gimnastyczny, oraz skaka.nkt.
tremba 3. Pluta 2. i Kozak 1; dla Po
goni: Krauze 2 i Rozpendowski 1.
Piast. Cieszyn — Łechta Mysłowice
5:4. Punkty dla Piasta zdobyli: Ba Szwedzi nie przy jadą!
biński i Szymik po 2 oraz Brenner 1;
dila Lechu: Kokoszka
Mondry 1.
siemianowlczanka
« 63:9
Szwedzkie pismo sport. „Idrotts- ¡
Ruch Chorzów
X ł 50:22
Unie. Sosnowiec
39:33 b ladet" przynosi wiadomość, że
CZĘSTOCHOWA — GEDANIA
Piast Cieszyn
4 33:39 narciarze szwedzcy zaproszeni n«
GDANSK li»:*
Beskid Andrychów
«
29:43
CZĘSTOCHOWA. Na pierwszym
ł 3 35:37 międzynarodowe zawody o „Puchar
Batory Chorzów
Lechia Mysłowice
3 39:44 Tatr“, nie przybędą do . Zakopa miejscu zawodnicy Częstochowy od
muszej do ciężkiej: Zwiechliński wy
Kop. Katowice
8 I 27:45 nego.
grał z Soczewińskim. Springer prze
Pogoń Katowice
21:51
grał z Kleinem. Belengtewlcz zwy
Notatka
szwedzkiego
pisma
brzmi
:
ciężył Berenta. Malik przegrał przez
Praca sportowa
„Szwecja odmówiła przyjazdu t. ko', w ,H rundzie z Zielińskim.
wygrał z Musiałem. Berg
do Zakopanego na. wielki tydzień Trzeptour
pokonał Rajskiego. Kubicki wygrał
metalowców
narciarski o „Puchar Tatr", na przez t. ko. w ITT starciu z Dolewktóry Polacy zaprosili również skiim Białkowski (Gedania) zdobył
purfky w. o.
KATOWICE. W siedzibie Cen
Norwegów i Finów.
tralnego Związku Zawodowego Me
CZELADŹ. Brynica pokonała tu
Nie jesteśmy w stanie wysłać
talowców w Katowicach odbyła się
ludzi — oświadczył sekretarz Zryw II ze Świętochłowic 10:6
ostatnio odprawa inspektorów okrę
szwedzkiego związku narciar o pięściarskie mistrzostwo klasy B
gowych W. F. przy współudziale
skiego Sippe Bergmann. — Se (III gr.). Dąbek (B) przegrał z Brył
reprezentantów Poznania, Wrocła
zon mamy bardzo przeładowany. ką, Kielbik (Z) ze Stachurskim,
wia. Bydgoszczy, Kielc, Krakowa,
Naturalnie mogliśmy pomyśleć Treten (Z) z Krasą, Nieroba (Z)
Warszawy, Opola, Zagłębi® 1 Śląska.
o wyjeżdżie zawodników B-klasy, z Kilerem. Gajos (B) przez k. o.
Na odprawie, której przewodni
co by jednak Polakom nie od z Pendrakiem, Za grodzki (Z) z Fuczył oh. Orłowski omówione były
powiadało. Poza tym sprawa dałą, Głodek (B) zdobył punkty
w szerokim zakresie prace inspek
kosztów. Zawodnicy mieli otrzy walkowerem, Poipanda zaś uległ
torów w terenie, w związku z re
mać tylko zwrot kosztów w Pol Irkowi.
organizacją sportu polskiego. Cen
sce, a przecież oprócz tego mieli,
tralny Związek Zawodowy Meta
byśmy jeszcze duże wydatki. Na
SIEMIANOWICZANKA
lowców zrzeszał dotychczas w
ostatnim posiedzeniu postanowi
W KRAKOWIE
swoich szeregach około 157 klubów,
liśmy odmówić zaproszeniom
•
Groble
wzmocnione zewodniktóre po przeprowadzonej komasa
skierowanym, do nas z 8 miejsc
kaim Wisły pokonały Siemie no-wicji, według nowego projektu, zre
to centralnej Europie."
dukowano do liczby 44, oraz 133 Kół
czankę 9:7 w boksie.
*
Sportowych przy poszczególnych
Wątpliwy jest też udział zawodni
zakładach pracy. Zależnie od wa
runków terenowych i możliwości ków Finlandii, którzy w ły m saAZS Katowice
powstaną główne kluby t. zw. wy mym czasie organizują u siebie
czynowe pod nazwą Zrzeszenia w Lahti międzynarodowe zawody.
Sportowe Metal. Według tego pro SKŁAD NARCIARZY POLSKICH
jektu na Śląsku powstanie 6 klu
DO SZPINDLBROWEGO MŁYNA.
KATOWICE. W rozgrywkach Śląska
koszykówce męskiej brały udział
bów wyczynowych: w Katowicach
KRAKOW (tel,). W sobotę wyje w
zaledwie
HKS Tarnowskie
(daw. Baildon), w Chorzowie, w Li- chała z Krakowa do Szpindlerowego Góry, AZ#4 drużyny:
Katowice, Zgoda Tb Świę
pinach (daw. Naprzód), Bielsku, Młyna na akademickie mistrzostwa tochłowice i Pocztowy KS Katowice,
ekip» polaka w składzie: kie HKS Tarnowskie Góry — Zgoda Ib
Szopienicach i Rybniku. Ponadto świata
rownik Straszak — wiceprzewodni Świętochłowice
31:13 (Mtł). Po mało
powstaną Koła Sportowe przy po- czący Centrali ĄZS-ów. st. Pawlak ciekawej
walce ewyęieatwp przypadłe
szczególnych zakładach pracy, któ — delegat z AMT’. Wojna-Oflewiez. drożynie Tarnowskich Gór, Punkty
Diiedsic, T. Kaczmarczyk, Samsk- dla HKS zdobyli: Pełka 7, Stolarek! ■
re nie będą zrzeszone w Polskich Gąsienica.
T. Kwapień, Słupka, Bor- Zawadzki i Gacki po «, Bregułą 4. Bu
Związkach Sportowych, a rozgry gnaz. J. Marusarz, T. Kotak. St. Kar czak
ä, eJIb pokonanych: Murlowski i
W. Podeszwa. Nanrniakowski, Andrzejewski
wa é będą jedynie spotkania pomię piel,
po 4. KseiuozyÄSto 3.
Milanowski, Zieliński. T. Kodalska l Konlęseny
Ł Sędziowali RozpendW
dzy sobą, przewidziane jako mi- stępek,
*k.t
i
Kotlarski.
gtrzostwa okręgowe, pierwszym za Kierownik ekipy wyrażał przed
zastrzeżenie. ?e zawodnicy AZS Katowice — Pocztowy ks Ka
daniem inspektorów W. F. będzie 'wyjazdem
w alelad ekipy, nie zdąża towane Mtw (13:3). Przez cały cza« za
zorganizowanie Kół Sportowych wchodzący
przybył na mistrzostwa Polaki w wmłów dużą przewagę mieli akademi
przy poszczególnych zakładach pra Szczyrku, gdyż zakończeni* mi cy dla których punkty uzyakah' Ko
w Szpindlarowym Młynie pę! 1«, Hanie 13, Grochowski ». Ntecy, likwidacja dotychczasowych klu strzostw
wypad'« na rozpoczęcie mistrzostw atrój 7 i Szaflik, dłę pokonanych: pe
bów Centralnego Związku Zawód o- Polski.
de* 3. Nowak. Kubański, o trem beki
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Stantetow LKS Bárdma — WW
1,12,32, 10) Łaszczuk Ján KN Szczyrk
1,13.00 (fodiż., 11) tąjndt Mi ZMP
Związkowiec Golóśzów, 12) Cień pinta Jerey LKS Barania — Wikta,
13) Herma Władysław ZMP
kmdec GotaWów, 14) Szyoiak ZMP
Związkowiec Goleamów, 15) Hala
ma HKN Bielsko.

ANGLIA — WALIA 4:1 (1:6)
LONDYN, (tet.) Rozegrany w
eolbótę 32 bm. w Swindon pierwszy
międzypaństwowy mecz piłlkairsfci
■>. -cyklu rozgrywek o mdetnaogtwo
Wysp Biryityjaikieh reprezentacji a,#MWtOT8fdcti Anglii i Walii eatańczył aid zwycięstwem Angłilpów
4:1 (1:0). Bramki dB« Anglii strze
lili: Leute* 2, Boiling i Jersey.
PARYŻ (tel.), W niedzielę w lidze
francuskiej uzyskano kilka sensa
cyjnych wyników: Rennes — Mar
sylia gil, St. Etienne — Strasbourg
.1:1. Nancy — Racing Club 3:1, So.
chaux — Roubaix 5:1. Sete —
Cannes 1:6. Reims — Tuluza 2:0,
Lille — Mets 5:0, Nicea — Mont
pellier 0:0, Stade — Colmar 5:2.
w tabeli prowadzi Lille 31 pkt.
przed Marsylią 30 pkt. i Reims i
Rennes po 20 pkt.
W II lidze prowadzi zespół pol
skich górników i Lens, który na
20 spotkań zdobył 33 pkt.
RZYM (tel.l. Niedzielne wyniki ligi
włoskiej były następujące: Juven
tus — Genova 2:1. Inter. — Lazio
1:0, Atalanta — Milano 1:1. Novarra — Modena 2:1, Palermo — Li
vorno 2:0, Luochese — Pro Patria
1:0. Bologna — Padova 0:0, Bari —
Triestina 1:1. Sampdoria — Florentina 2:1, (Torino — Roma 2:1.
Na czele ligi znajduje się Torino
32 pkt., inter. 30 pkt.. Geneva « ■
pkt. 1 Sampdoria M pkt. Ostatnie
miejsca zajmuje Novarra 1 Lazio
po 14 pkt.
WIBDEÑ (tel.). W dalszym ciągu hohe
lewych mistrzostw Austrii uzyska
no wyniki: Salzburg — Leobner 1:1
Stlrłko — Klagenfurt 5:7.

WISŁA, (teł,) W nŁedtetelg odbyła
się dnugia konikurenoje nemctóisłkioh mistii'isostw Śląska w komWnacjii klaśyratnej — »kolei. Zatończyły óię one Twycięstwóm Taima
re. Nissipwtaiwnką jwt dfi'eka lokate W-ieoBMfca. który uizyskęł n*j
diuśK-y Skok 48.5 m, oraiz wysoka
lokatę młodego w $gmypkiewtcza
(HKN Bielsko).
Wyniki »koków <k>
— kombinacji:
---- . .
1. Tajner (Watra Cieszyn) skoki
39.5 — 40.8 — 47.» m„ nota 309.5;
2) Węgrzynkiewlcz (HKN Bielsko)
40.5 — 40.5 — 45.5 m.. n. 207.6; 3)
Raszka (LKS Barania Wisła) 42.5 412 — 4« m„ n. 205.8; 4) Nogowczyk
(LKS Barania) 40.5 — 40 — 45.5 m„
n. 205.8; 5) Pros (LKS Barania) 40 —
40 — 44.5 ro. n, »00.7; o wieczorek
(KN Szczyrk) 44 — 46 — 48.5 m„
n. 101.0: 7) Haratyk (LKS Barania)
34,5 — 37,5 — 40 m„ n. 173.8; 8) Kudyniok (Watra) 35 — 38 — 41.5 m„
n. 165.2: ») Nikiel (KN Szczyrk),
Końcowy wynik kombinacji uw®ględmaj.ąc bieg i Skoki proedStawia się neat.:
1) Tajner (Watra) 449.5 pkt.; 2)
Pres (LKS Barania) 433.8: 3) Wieozorek (KN Szczyrk) 439,5 : 4) Węgrzynkiewicz (KHN Bielsko) 424,2;
5) Nogo w czy k (LKS Barania) 410,9;
8) Raszka (LKS Barania) 410,8; 7) • PTT. oddział w Katowicach urzą
Haratyk (LKS Barania) 409,7; 8) dza 25 stycznia o god-z. 18 w sali In
Nikiel , (KN Szczyrk) 35«,8; 9) Ku- stytutu Naukowo-Badawczego Prze
dyniok (Watra) 33«,3.
mysłu węglowego w Katowicach od
'Konkurs stoków juniorów do czyt Witolda H. Paryskiego pod tytu
..Druga polska wyprawa w Andy"
kombinacji przyniósł nast. wyniki: łem
• Sekcja tenisowa ZKSM pogoń Ka
1) Ryś (Związkowiec Goleszów) towice wybudowała w sali powystaskoki: 44 ¡«Om. nota 196; i) Cieś- wowej dwa korty tenisowe, na któ
ter (LKS Barania) 39 i 11,5 m. nota rych będzie przeprowadzała treningi
196; 3) la szczek (KN Szczyrk) 39,5 zimowe.
tern planuje rozegranie
— 40.5, n. 192; 4) potkanowicz (Wa spotkań zPoza
drużynami śląskimi.
tra) 36 f 39 m, n. 196.«; 5) Węgrzyn. • ..Pierwszy
krok bokserski“ od
klewicz (HKN Bielsko) 30.5 i 38.5, będzie sie z końcem
lutego w Rudzie,
n. 182.9; 6) Cienciala (LKS Barania) przy czym organizację
przeprowadzi
35.5 i 38.5 m. n. 182.1; 7) Wojnar G71KS Slavia Ruda
(Związkowiec) 36 ¡ 39.5 m, n. 180.4; • Sekcja gliwickiego Piasto została
8) Halama (LKS Barania) 34 i 39 m. przez SI. OZB zawieszona za nieuiszn. 178.8.
czenie składek i odsetek na rzecz SI.
Końcowe wyniki ogólne kombi 07:13.
nacji klasycznej juniorów »ą ne*
stęipujące:
W Opolu rozegrany zastał drużyno1) Ryś (Związkowiec) 417.9 pkt... wy turniej tenlsa stołowego z udziaZZK.
Leopolią. Lwe
,— —
w-, -2) Laszczak (KN Szczyrk) 411,1; 3) łem BZKS Odra.
wianki. Gwardii, tjbezpieczalni Spo
Beczko (Watra) 404,7.
łecznej
I
Harcerskiego
KS.
W drogim dniu młeteeeetw odbył
Pierwsze miejsce zajęła Odra w
się również otwarty konkurs sko składzie:
Bajorek. Białas. Pastuszka,
ków, w którym udział wzięło ofc.
Ostateczna tabela turnieju przedsta
50 zawodników. W konkurencji sę- wia się następująco:
7 6 44:19
Odra
ni-arów dominował znowu L. Taj Lwowianka I
7
47:16
ner z cieszyńskiej Watry. Wi-e- Ubezp. Społ.
7 5.:'.?; -38:25
.41:22
czwek i, tym ra»em zadowolić się Lwowianka H
7
I.eopolia I
nusiał dalszym miejscem.
7 esostMiM
Gwardia
2 16:41
Wyniki otwartego konkursu sko Leoipolis II
7 1
13:59
Harcerski KS
ków :
1) Tajner (Watra) skoki 46 i 44 m.
n. 213,8; 2) Pros (LKS Barania) 44 ¡
i 44.5 m, n. 208.1; 3) Raszka (LKS ,
Baranią) 46.5 i 44 m. n. 205.6.
2) Daniel-Krzeptowski (SNPTT)
Ną dalszych miejscach uplaso- I'
55,76 pkt.; 3) Zwijacz (PKL)
wali się: 4) Kożdruń (LKS Barania) '
44 i 44 m. n. 201.9; 5) Nogowczyk
86,56 pkt.; 4) Fronek (Wisła)
(LKS Barania) 44 i 43 m. n. 199: \' 86,OS pkt.
6) Wieczorek (KN Szczyrk) 43 i 47,5
W konkursie otwartym. w kt6m. n. 185.8; 7) Nikiel (KN Szczyrk)
40.5 i 39.» m. n. 160.9: 9) Małysz rym wzięło udział 16 zawodników
(A®S Cieszyn) 40.5 i 40.5 m. n. 179.3; triumfował
Kula
wyprzedzając
9) Haratyk (LKS Barania) 41 I 42 m,
n. 177; 10) Węgrzynkiewiez (HKN Krzeptowskiego. Wyniki otwartego
Bielsko) 46 i 44 m. n. 173.4.
konkursu skoków są¡ następujące:
Otwarty konkurs skoków dla ju
1) Kula (SNPTTj skoki 61 i
niorów zakończy) sie następują
cym wynikiem: 1) Halama (LKS
65,5 m. nota' 217,1:, 2) DnnieZBarania) skoki 40.5 i 31.5 m. nota
Krzeptowski (SNPyT) 60,5 i
198.2; 2) Ryś (Związkowiec) 38.5
64,5 m, n. 210'7; 3) Szeliga (HKN)
i 37.5 m. n. 194.6: 3) lfojnar (Związ
kowiec) 40 i 39.5 m. n. 194.5; 4) Cie
54 i 39,5 m. ii. 192.4; 4) Cig.pta.kślar (LKS Barania) 39 i 41 m. nota
Gąsienica (SNPTT) 51.5 i 64 m,
193.7: 5) Węgrzynkiewiez B. (HKN
n. 190,9; 5) Szindler (Wisła) 45,5
Bielsko) 37.5 i 36.5 m. n. )9I).
i 65 m, n. 165; 6) Świerk (ZMP)
Szczegółowe wyniki
48 i 55,5 m, «. 177,8; 7) Wawrytko II (SNP\rT) 49 i 58,5 m,
z Zakopanego
n. 176,6; 8) Kla.merus Jan (W)' 39
i 51,5 m, n. 1/69,8; 9) Szczepanek
(Wisła) 49 i ,49 m. n. 169,1; 10)
ZAKOPANE, (tel.) Konkurs sko
Klamerus Jófeef (W) 44 i 51 m.
ków do kombinacji zakończył się
n. 168.4; 11)'. Witek (HKN) 44 «
niespodziewanym zwycięstwem Ho55 m, n. 160; 12) Wawro (ZMP)
łego, który zdołał wyprzedzić Da42,5 i 51,5 m, n. 156; 13) Holy
niela-Krzęptowskiego również i w
(Wisła) 60,5 i 62,5 m z. upadk.,
ogólnej klasyfikacji kombinacji.
n. 135,4; 14) Szubęr (Wisła) 58 i
Wyniki konkursu skoków:
64,5 z upadk., n. 134,6; 15) Dawidek (HKN) 33 ¡ 40 m, n. 133.5.
2) Holy (Wisła) skoki 42 i 47 m,
nota 200,1; 2) Daniel-KrzeptowOrganizacje mistrzostw spoczyski 34 i 47,5 m, nota. 197,9; 3) 'i■ wała w rękach zarządu II Okręgu
Zwijacz (PKL) 31,5 i 34 m, nota. ■i Podhalańskiego PZN. Kierowni
156,1; 4) Fronek (Wisła) 34,5 i kiem skoków był p. Faden, sędzie32,5 „m, nota 153,1.
¡ mi: Makowiecki, Marduła. PielińOgólny wynik kombinacji za bieg Ij ski, Wilkosz, dr Witeszczak. Wi
i skoki:
dzów na konkursie skoków około
3) Hoły (Wisła) 48,35 pkt.; I I 2.000.
mistrzem

Śląska

i Fokciński po 2. Sędziowali Kościel
ny i Veith.
HKS TARN. GÖRY — FOCtKTOWY
K. s. Katowice «ai <n:»). Punkty
dla HKS zdobyli: Pełka 1». Breguia
i eneetóńeki po i, Zawadski i Grab
ski po s. Piernikamyk 1; dla poko
nanych Karch 11, Fokciński 4. Otrembtki 3 oraz. Ferri en 1.
POCZTOWY K, S. - ZGODA IB
«WIĘTOCHŁOWICF. 4fisj (23:33), W
w*loe o 3 mfęjsee- Poeztowy Kg po
konał niespodziewanie rez, Zgody. Ña
12 tmn. przód ąakońcmnjąin m»«®«
doznał łłamania roto Kieluczyńłk’
z Zgody. Punkty dla Pnoxtowedw
ugy*M: OtremMci 14. Karch 10.
FokeiAski i Prus po «, Madeja 4 »az
Farden 1: dla Zgody: Konieczny Ił.
Andrzejewski U. Dreszer 4. Bendkowłlęi 3 oraz. Kiefucoyk. S.

w

koszykówce

ASM KATOWICE — Z ROD A tB
ŚWIĘTOCHŁOWICE 39 U9 (12:11). Punk
ty dl« AZS zdobyli: Grochowski 14,
Kopel 13, Haufe 10 i Nieatrói 2: dl*
pokonanych: Konieczny 11. Andrze
jewski i Kśoiuezyk po 3 oraz Dre*
Dre
szer 2.
AJM KATOWICE - HKS TARN.
ROBY 541*4 (26:11), W decyduj
. ...
ąe*i
walce zwycięstwo ...
po ■-b. żywej gr*e
odniósł AZS. dla których
'
i. punjfcty
.
.
zdobyli: Rroehtłwełfi 18. Haufe i Niestrój po U. Kopci «. Mikuła 4 oraz
Hyla 2: dla pokopanych Palka 2, 84-r
wadski 6, H reguła. rłernikareayk
i Rrabłlei po *.
KORCOWĄ TA.BBLA B,O«GS.TW®SL
ARS Katowic«
»
HUM Tarn. Góry
3 3 154513$
Zgoda to Swiętochl. S 1
Pnrrtowy Kł Katów.
iłrei

Humor w

3. Bujwiá

Maral Welsberg

Modernizacja

przepisów

piłki

so

rcie

PRZYPOMNIENIE

wodnej

dla akademik** wioślarzy
Debata wokół prawideł piłki
wodnej toczy się już od wielu lat
i Słusznie są przy niej wysuwane
zastrzeżenia, iż obowiązujące prze
pisy są przestarzałe, zwłaszcza,
jeśli się weźmie pod uwagę ol
brzymie zmiany jakie zeszły w
samej grze. W czasach, kiedy po
wstały pierwsze przepisy, piłka
wodna nie wyszła jeszcze z okre
su ząbkowania, a przede wszyst
kim mało kto legitymował się umiejętnością pływania crawlem.
Przeto sama gra była o wiele
wolniejsza niż w dobie obecnej
i zasadniczy kierunek szkolenio
wy opierał się na przygotowaniu
zawodników dysponujących wzgl.
dużą techniką opanowania piłki
i odpowiednią kondycją.
A tymczasem piłka wodna sta
wała się coraz szybsza, — tym
samym i ciekawsza, a przepisy
pominąwszy kilka nieistotnych
poprawek zachowały swe dawne
oblicze. FINA (Międzynarodowy
Związek Pływacki), kierując się
w swych decyzjach dużą rezerwą
i konserwatyzmem, nie chciała
poddać rewizji nieżyciowych pra
wideł, obawiając się przez pocho
pne pociągnięcie popełnienia po
myłki, trudnej następnie do sko
rygowania. Dlatego, pewnego ro
dzaju zaskoczeniem jest w tej
chwili zalecenie wydane przez
FINA do wszystkich podległych
jej związków państwowych, aby
już od 1 stycznia br. rozgrywać
spotkania wedle nowego projek
tu przepisów obowiązujących n.
p. w Południowej Ameryce od 10
3. 1947 r. Próby nowych przepi
sów będą trwały aż do sierpnia
bież, roku, po czym zebranie z udziałem przedstawicieli państwo
wych związków pływackich usta
li przepisy w ostatecznej formie,
które w uchwalonej redakcji wej
dą z dniem t. 1. 1050 r. w życie.
Wydaje się, iż proponowane
prawidła gry nie stanowią zbyt
szczęśliwego rozwiązania obecnej
sytuacji. Jednakże jeden z ich
artykułów, zmieni styl gry zasad
niczo, gdyż po każdym gwizdku
sędziego zawodnicy nie będą już
rnusieli pozostawać na miejscach.
Był to dotychczas przepis nie zre
zumiały nawet dla laika i prawie
nie przestrzegany, stwarzał za
wodnikom precedens do przekro
czeń ! z drugiej strony do prote
stów. Gdy natomiast teraz w
' myśl projektu sędzia przyzna
raut wolny jednemu z graczy,
pozostali mogą pływać bez ogra
niczeń. Jak z tego wynika należy
z chwilą przyznania rzutu wolne
go, wykonać go jak najszybciej,
bo w przeciwnym razie, nie wy
korzysta się zaistniałej sytuacji,
oczywiście jeśli gracz mający wy
konać rzut wolny ma piłkę. Wąt
pliwe jest bowiem, by przeciw-

Zbigniew Płonka

Zmiany regulaminy sportowego FIS
Polski Związek Narciarski, otrzymał nowy regulamin sporto
wy Międzynarodowej Federacji
Narciarskiej, w którym zostały
ogłoszone zmiany powzięte w cza
sie zeszłorocznego Kongresu FIS
w Scheweningen.
Najważniejsze zmiany dotyczą
przywrócenia biegu płaskiego pań
na 10 km, zmian oceny skoków,
oraz nowych sposobów obliczania
kombinacji alpejskiej i norwe
skiej.
Jeśli chodzi o skoki, to z jednej
strony podwyższono w ocenie sty
lu karę za upadki, a z drugiej
zniesiono odliczanie punktów z
noty za długość, przy simkach
z upadkiem. W ostatecznym re
zultacie upadek skoczka będzie
traktowany obecnie znacznie ła
godniej niż dotychczas.
Nowe tabele obliczeniowe przy
noszą n'(¿¡znaczne uproszczenie
sposobu obliczeń kombinacji! nor
weskiej i zupełnie zmieniony spo
sób obliczania kombinacji alpej
skiej, opracowany ne podstawie
tabel Związku Francuskiego.
W nowych przepisach biegu
zjazdowego następuje dalsza zmia
na w określeniu tras — przy czym
wszelkie ograniczenia szybkości
w biegu panów zostają zniesione
— co niewątpliwie zwiększy ¡ tak
już znaczne ryzyko tych zawo
dów — natomiast ograniczono to
ryzyko w stosunku do biegu zjaz
dowego pań, przez zakaz prowa
dzenia biegu pań, na trasie panów
— oraz wybitne ograniczenie szyb
kości zjazdu pań przez odpowie
dnie ustawienie bramek kierun
kowych.

Za«* F«»/»inosłi<:«

Najbliżsi

przeciwnicy

(Dc4iończenie ze strony 3)
9*7.80 pkt. na drugim m.evscu są
Francuzi 871.75, na trzecim Jugo
słowianie 849.75 pkt. W Budapesz
cie w 1934 r. dopuszczeni zostali do
zawodów Niemcy, którzy nigdy
przedtem do FIG nis należeli i
gdyby nie byli przyjęci, nie mogli
by byli brać udziału w zawodach
gimnastycznych w berlińskiej Olim
piadzie, przybył więc bardzo groź ny przeciwnik, który już w zawo
dach organizowanych w Budapesz
cie, pretendował do pierwszej na
grody. W zawodach tych jyerwsze
miejsce zajęła Szwajcaria 783.30 p.,
drugie Czechosłowacja 773 90. trze
cie Niemcy 769,55. W 1888 r. w Pre
dze na pierwsze miejsce wysunęła
się Czechosłowacja 806,9 p., na dni
gie Szwajcaria 791.2 p„ na trzecie
Jugosławia 741,3 pkt.
Udział drużyny Czechosłowacji W
Igrzyskach Olimpijskich był rów
nież dodatni. W r. 1920 w Antwer
pii zajęła czwarte miejsce, zaś w
ogólnym zestawieniu jednostek trze
cle. XV Paryżu 1.924 r. woher nie
szczęśliwego wypadku, »oetełe zdakompletowana, ale znów w ogól
nym zestawieniu jednostek uzysk ■>ia trzecie miejsce. W 1928 r. w Am
stetdamie drużynowo zdobyła dr«j
gie miejsce, w Berlinie w 1936 r.
czwarte. « na zeszłorocznej Olim
piadzie w Londynie szóste, przy
czym w ogólnej punktacji jedno
stek Huziczka był siódmy, w ćwi
czeniach wolnych j na kółkach trze
ti i w skokach Sotomik L. trzeci.
Jak z powyższego wynika Czecho
Słowacje jest przeciwnikiem b. sil
nym i nasi zawodnicy będą musie!i wielce się przyczynić, by nie po
zostać za daleko w tyle.
Nasz udział na terenie międzyna
rodowym nie me tych tradycji, ani
tek bogatego dorobku, a złożyło się
ha to wiele przyczyn, o których du
to by trzeba było pisać.
Pierwszy nasz udział za granicą

Wprawdzie kasztany jeszcze
nie kwitną, lecz sezon wioślar
ski zbliża się. Nie zaniedbujcie
nauki, nie odkładajcie egzami
nów na po-wakacje. Trzeba
już teraz płynąć pełnym gazem
a finisz rozpocząć wtedy, aby
•na mete wpaść równocześnie 3
końcem roku szkolnego. Nagro
dą będą: wolne wakacje, w cza
sie których będziecie mogli pie
lęgnować zdrowie, bardzo wam.
potrzebne do skutecznego upo
rania się z nauką w następnym
roku szkolnym. Nagrodą będzie:
Świadomość ,.wolnej głowy” w
czacie wycieczek
krajoznaw
czych i turystycznych a dla za
wodników w czasie treningów
i regat.
Pamiętajcie jednak, że nawet
podczas najbardziej mordercze
go finiszu przed - egzaminu, cyjne go, trzeba poświęcić matą go
dzinkę dziennie Ha: KULTURĘ
FIZYCZNĄ DLA ODŚWIEŻE
NIA. UMYSŁU. A Więc np. ba
ser» wioślarski, mały bieg, kosz
albo nawet w rażte braku do
stępu do urządzeń sportowych,
gimnastyka pokojowa w dobrze,
przewietrzonym lokalu lub od
powiednia praca fizyczna nd
świeżym powietrzu.
Czas na to zawsze znajdziseie,
tylko nie traćcie po na rze&ty
nie potrzebne.

nicy oddali piłkę póki się należy Maksymalna ilość rezerwowych
cie nie ustawią, inna rzecz, że w myśl przedstawionej Zmiany,
nowe przepisy zmuszą graczy do wynosi trzech graczy, którzy za
wzmożonej dyscypliny, gdyż ka stępują zawodników, opuszczają
ry wedle projektowanych zmian cych wodę czy to za przekrocze
są dosyć surowe.
nia czy też w razie wypadków.
Przekroczenia dzielą się na trzy
Zasadniczą zmianę wnosi prze
grupy: techniczne, zwykłe i cięż
kie. Przekroczenia techniczne są pis o „spalonym“. Dawne pole
karane rzutem wolnym wykony offśidowe zostało bowiem prze
wanym przez przeciwnika, naj sunięte z linii 2 metrowej na
bliższego miejsca przewinienia. punkty oznaczające pole karne
Za przekroczenia zwykłe uważa (4 m.).
ne są wszelkie przewinienia po
Ciekawą, że poprawki do pra
wstałe nierozmyślnie między dwo wideł piłki wodnej wywodzą się
ma graczami. I tu karą jest rzut ż Południowej Ameryki, która do
wolny z tym, że gracz popełnia tej pory odgrywa w sportach
jący cztery przewinienia zwykłe, wodnych dość skromną rolę. Po
jest usuwany z wody, a na jego mimo to, wejście na drogę dale
miejsce wchodzi gracz zapasowy. ko posuniętej modernizacji pra
Przy ciężkich przekroczeniach wideł
___ sprawi
___ W
.. dużym
_____ stopniu,
__ ,
sędzia, dyktuje rzut, wolny, a po- i iż piłka'wodna zmieni zasadniczy
pełniająccgć
naruszenie reguł i charakter, co będzie połączone ze
wyklucza z gry. Miejsce jego zaj- i wzrostem popularności tej ciekamuje zastępca.
I wej dyscypliny sportowej.

odbył się w 1925 r. w Asti (Włochy)
gdzie na międzynarodowych zawo
dach uzyskaliśmy pierwsze miejsce.
Drugi nasz: występ był w 1927 roku
w Orleanie, a trzeci na Igrzy
skach Olimpijskich w 1928 r. w Am
sterdamie. W obu tych występach
daliśmy pokaz lekcji gimnastycznej
z zastosowaniem międzynarodowych
przyrządów i gry w palanta. W
1934 r. udział w zawodach gimna
stycznych w Budapeszcie, gdzie za
jęliśmy jedenaste miejsce, nato
miast w Pradze Cz, w 1938 r. już
piąte miejsce. Ze spotkań między
państwowych zanotować należy: za
wody z Niemcami w 1938 r. i w
1938 ; z Jugosławią w 1937 r.
W obecnym- okresie mamy już dru
gie spotkanie, międzypaiistwowe
pierwsze ub. r, z Węgrami, drugie
w tym roku z Czechosłowacją. Tak
się niefortunnie składa, że otrzymu
mujemy za przeciwnika mistrza
świata.
względnie
wicemistrza,
wprawdzie jest to bardzo dobra
szkoła dla naszych zawodników i
choć chwilowo ulegamy, ale w tej
walce szybko krzepniemy i stanie
my się wkrótce również groźnym
przeciwnikiem,
J. Faza/aowwa.

MECZ POLSKA — CSR
W GIMNASTYCE
Międzypaństwowe zawody Pol.
ska — Czechosłowacja w gimna
styce odbędą się w Warszawie,
30 stycznia br. i rozpoczną się o
godz. 10 w Akademii WF na Bie
lanach dwoma konkurencjami:
skokami i koniem. Pozostałe kon
kurencje rozegrane zostaną w
sali Polskiej YMCA o godz. 18.
Ponadto zawodników czecho
słowackich zobaczymy jeszcze
drugi raz podczas występu w dniu
1 lutego br. w Katowicach wraz
z reprezentacją gimnastyków Pol
ski.

Poza tym nowy regulamin FIS
wprowadza
szereg
drobnych
zmian. Tabele FIS zostały już
przez PZN przetłumaczone i wy
dane w języku polskim, a regula
min FIS jest już w tłumaczeniu
i ukaże się w najbliższych dniach.

Pierwsza

KATOWICE. Unifikacyjny kurs
dla instruktorów piłkarskich w Kfi
towica-cih, na którym zgromadziła
się elita byłych czołowych repre
zentantów barw narodowych, zo
stał w sobotę 22 bm. zakończony
egzaminem przed kramiają egzami
nacyjną w sltładoie: W. Ruchar, T.

kadra

— Wspaniale się dzisiaj jetäzie! Nawet pod nogami nic nie cañé!
Częstochowa

» W «mistrzostwach okręgowych w
koszykówce Brygada pokonała italską
YMCÄ 24:11 (13:5).
* victoria i Blachownią wycofały
łlę i mistrzostw piłki koszykowej. W dalszych rozgrywkach brać więc.
będą udział .1 zespoły.
* Mistrzostwa żeńskie w piłce siat-1
nowej przyniosły następujące wyni- 1
Mi Brygada A - Brygada ä 2:0 (15:2,
13:5); Brygada A — AM t:l (13:9,
«115. lii»).
B Brygada przystąpiła do Z-w, Zaw.
PłaCOwników Skarbowych. Na czele
zarządu stanął jako przewodniczący
Konopka.
P.Z.P.1V

Foryś, Koncewicz, Dnabtóeid i dyr.
WUKF prof. St. Kisieliński.
Egzamin składał się z trzech aasadtóezych części: z dłiedEiny teo
retycznej i prafctyoanej ¡ritósamefcwa
oteiz z zagadnień apołócaiych ®wią
aenyoh z nową stralrtarą tioorto
potekiego.

Oto autografy naszych czołowych piikaray. którzy brali uśział w pierw
szym unifikacyjnym kursie dla trene-ów i instruktorów w Katowicach.
Widzimy n» nich podpisy Radwańskiego, Gałeckiego. Otta, Kamieniarza,
Króla, mgr. Luhna.ua. Piłata. Grosika Kołodziejczyka, Megera, braci Dzi
wiszów, prof. Dyszlewieza, Grzbieli, Ketza, Żelaznego, WMttn, Wiśniew
skiego. Wilczkiewicza, Kaszyńskiego, Lemiszki, Kempińskiego, batorskiego,
Wołoszyna, mgr Nowaka, mgr. Pach mia. Lasoty, Gazura, Wesołowskiego,
Nowackiego, Frnscha, Fontewieza. D »nucyiika. Bródki, Wagnera, Wol
skiego. S koneckiego, Matiasa. Śliwińskiego, Pawelczyka, Bentkowskiego,
Mauera, Kamlńskiego, Czyżewskiego, Świeckiego. Głaska, Suchana, Nałę
czowskiego, Madeja, Lipińskiego, Dudka.

Austria

odrzuca

Jednym z nielicznych państw
w Europie, które nie przyjęło po
pularnego dziś systemu piłkar
skiego „WM“ — jest Austria. Jak
wiadomo Austria reprezentowała
ongiś bardzo dobry football i dziś
jej piłkarze żyją jeszcze tradycją
słynnego „Wunderteamu“, który
piękną i skuteczną grą wywoły
wał podziw, nawet u takich wy
brednych zwolenników piłkar3twa, jakimi są Anglicy.
Były obrońca tego teamu, a obec
ny trener i kapitan sportowy
Austriackiego Zw. Piłkarskiego,
Walter Nausch udzielił pismu
„Sport-Schau“ ciekawego wywia
du.
— Jestem zagorzałym przeciw
nikiem zawodowstwa w Austrii —
oświadczył Nausch. — Jeszcze da
leko nam do tego, by wszystko
było u nas w porządku. Komu
więc potrzebne zawodowstwo?
Czyż młody i zdrowy człowiek
musi koniecznie żyć z piłki nono
żnej? Najpierw trzeba się wyu
czyć jakiegokolwiek bądź zawo
du, który daje gwarancję bytu na
starość. Każdy zawbdnik powi
nien uprawiać sport oprócz swe
go głównego zawodu. Zawodow
stwo w Austrii ma za mało mo
żliwości, by zapewnić jaką taką
egzystencję piłkarzowi.
Obecnie nad systemem gry
wiele się dyskutuje. Nie potę
piam żadnego z systemów — do
wodzi Nausch — gdyż każdy z
nich ma swoje plusy i minusy i
zależny jest wyłącznie od zawód
ników. System trzeba dostosować
do mentalności piłkarzy.. My pozostajemy przy naszej starej szko
le wiedeńskiej i będziemy się je-

podało

zawodowstwo

dynie starać, aby posiąść angiel
ską kondycję, Szkoła wiedeńska
z angielską szybkością, twardoś
cią i skutecznością może dać w
sumie sukcesy, nie mówiąc o
pięknie samej gry. Najwięcej le
ży mi na sercu, na co też przede
wszystkim kładę nacisk, wyszko
lenie przyszłych reprezentantów
w technice strzałowej, wzgl. wy
korzystywania szans, a dalej:
start do piłki, grę głową i ruchli
wość (zamiast pozycji).
Głównym n oim postanowie
niem jest, by rezerwowa jede
nastka państwowa była w stałym
kontakcie z drużynami piłkarski
mi kraju. Nareszcie w bieżącym
roku unormują się stosunki mię
dzynarodowe, gdyż kalendarzyk
naszych imprez przewiduje rok
rocznie eonajmniej 6 spotkań, z
czego 3 na naszym terenie i 3 na
obcym.

CHARAKTERYSTYCZNĄ éeehf) PO
wojennej austriackiej pliki nożnej są
duże zmiany personalne w reprezen
tacji. W ostatnim międzynarodowym
meczu ze Szwecją (2:1) w jedenastce
narodowej brali udział piłkarze o
przeciętnym wieku 23 1 pól roku. Po
tak poważnym odmłodzeniu drużyny
Austriacy liczą na dalsze sukcesy o
ile rozwlążą palący problem znale
zienia klasowych napastników, któ
rych brak odczuwa się dziś w całej
Europie.
POWOJENNYM królem strzelców
międzypaństwowych spotkań według
statystyk wiedeńskich jest Środkowy
napastnik Binder, strzelec 8 bramek,
dalsze miejsca zajmują: Epp — s, De
cker. Korner i Melchior po 4.
AUSTRIA rozegrała po wojnie ogó
łem 20 spotkań międzynarodowych z
czego 7 na własnym terenie, S wygra
nych 1 1 porażka oraz na obcym te
renie li spotkań (1 wygrana i 11 pore
tek), przy czym ogólny stosunek
bramkowy wynosi 39:45.

Rozmawiając z kilkoma usaestoi•ktmti kursu m. im. z braćmi Dtiwięszam! a chorzowskiego Ruchu,
Ganzem 1 Ketecm a Warszawy,
reemigrantem a Francji Langerem,
który powrócił do kraju przed
3 tygodniem', Fotttowicaem a poanańsfciej Warty czy Grolikiem z
eręatochowBkiej Skry, słyszeliśmy
s8owa -usinania dte wykładowców
katowickiego ktimeu. Również do
datnio wyrażali się o nowych me
todach szkolenie tiaktyaanego i
iechitii-casiego oraz o wyrabianiu Telefonem
kondycji aawodnikćw — zastoso
wanych ptwz wykładowców kursu.
ze Stolicg
Podczas ■oltojaiaago zakończenie ‘
praemewieii
wŁcapreee® PZPN
JEŻELI UDZIAŁ PING-PONGIrirrug i mgr. Foryś, którzy stwier STÖW polskich w mistrzostwach
dzili W pierwszych dniach kursu u świata zastanie ostatecznie zatwier
wWu uoziestrAów dużo braków, dzony do Sztokholmu wyjedzie re
które jednak zostały usunięte nie prezentacja Polski składająca się 3
ty®» w dztedsiaie technicznej, efe 4 zawodników. Pewnymi kandyda
i
tafctyozsięj. Wiceprezes Krug tami są Ehrlich i Gaj. Dwaj pow
podkreślił, że tego rodzaju kursy stali zostaną wyłonieni po przepita
w przyszłości wrądasae będą je wadzeniu eliminacji. Kierownikiem
dyni® przez GUKF, obecny ześ ekspedycji bodzie prezes PZTS Gór
jasó cstetofwi Korytiniiiaowanyi-n prrzez ski.
PZPN.
GIMNASTYCY POLSCY przygo
W odpowiedzi, w ¿enfatw zebra towują się do międzypaństwowego
nych kürztet ów przemówił Gaerur meczu
z CSR, który odbędzie się w
3 Warszawy, daiąkując wykładow Warszawie
30 bm. W AWF r.a Bie
com aa pracę jaką włożyła w ich
szkolenie i stwierdził, że kuro ten lanach zorganizowano obóz dla na
był „wielką charówSrą" oraz stał szych zawodników.
na dobrym poziomie. Podkreślił
ZARZĄD PZPN MIANOWAŁ k®
również, że uczestnicy kursu doło misaryczny zarząd Rzeszowskiego
żą wszelkich starań, by młodzi ucz OZPN. Komisarzem został St. Jannsiowie sportowcy wynieśli jak naj ciura przewodniczący OKZZ w Rze
więcej kor-zyśei, co będzie pożyt szowie. Jednocześnie w najbliższym
kiem dla ogólnego dobra sportu pot czasie ma zostać zlikwidowany au
sktego.
tonomiczny podokręg piłki nożnej
w Przemyślu.
W GUKF ZŁOŻYŁA WIZYTĘ de
Z Nowego Targu legacje KTH Krynioa, która pozo
stawiła dyr. Kucharowi plan budo
Koło Sportowe Gimo i Lic. w No wy sztucznego toru łyżwiarskiego
wym Targu urządziło Indywidualne w Krynicy. Jak wynika z oświad
miłtWMrtWfc giniBMjum w tenisie sto
sowym, z udziałem $3 zawodników. czenia dyr. Ruchare, GUKF będzie
Hoegrywłd były przeprowadzane sy starał się o umieszczenie budowy
stemem ,Jtaá-dy i, każdym“ w czte planowanego toru łyżwiarskiego W
rech Krupach: mistrzowie «rap za- planie 6-letnim.
KWalinkwaM się do finału, pierwsze
miejsce i tytuł mistrza zdobył Popio
łek.
Tabelka rozgrywek finałowych '6SII Z Białegostoku
nast.:
Popiołek
9:0
3
3
& Kolegium Sędziów 8OZPN ureęLipkowski
3
3
jig dza kur-üía kandydatów na sędziów
KtHSZUt"
3
j:S
Dekarskich,
który o zp ocznie sie w
Chudo»*
9
pierwszych dniach lutego.
Sędziów»! Sopla«. Zainteresowanie ? » w Białymstoku powstał okręg Te
raWKafal duże. Organizacja spraw- i cisa Stołowego z inicjatywy Robotnłna.
czego KS Huragan i BMP. (u)
ODPOWIEDZI

REDAKCJI

SZARZEĆ O., WISŁA. — Nie wiemy
su takiego prywatnie kupić ni»*
o jakie wyniki chodzi, czy szoso
stety nie można. Brakujący numet
we. torowe, polskie, europejskie,
poleciliśmy wysiać naszej Admi
czy też światowe.
nistracji pod wskazał y adres
PYZIK Z., GLINIK MARIAMPOLSKI. BOJEC IGNACY. LEGNICA. — Zgadł
Rubrykę taką w niedługim czasie
Pan jedynie połowę naszego kon
wprowadzimy.
kursu, tj. kto będzie mistrzem Li
SPORTOWIEC Z OPOLA I JANO
gi. natomiast na drugie pytanie,
SZEK Z ŻYWCA. — Mistrzem
kto z niej spadnie nie odpowie
świata wagi półciężkiej w boksie
dział Pan trafnie, dlatego też ład
Jest Anglik Freddie Mills.
nej nagrody Pan nile wygrał. Mo
M., RADOM. — Pierwszą rakietą An
że w przyszłym konkursie s*M*glii w tenisie amatorskim jest Toni
ście lepiej dopisze.
Mottram, czołowym kolarzem jest
Reg. Harris, zdobywca srebrnego PLUTA TAB.. CZĘSTOCHOWA. — W
medalu, najgroźniejszym jego prze
Polsce istnieje zaledwie jedna 4ru
ciwniklem był Włoch Ghello. Przy
żyna piłki rowerowej, jest nią 8ta
sięgę na Olimpiadzie składał Fin
mianowiezanka 7, Siemianowic SL
lay, biegał on na 110 m przez doł
Z powodu braku konkurencji nie
ki W finale wskutek wywrócenia
występuje ona na zewnątrz. Sa
się nie został sklasyfikowany Ge
dzimy bezpośrednio porozumieć się
offrey Fatah jest tenisistą.
z zarządem Slemianowiczankl, Sie
TEDDY Z SOPOT. — Odpowiedź jak
mianowice SL. Huta Jedność, skądl
otrzyma Pan wyczerpujące infor
CYlSoifeK X.. CIESZYN. — Komplemacje.
ffianssas
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Sport

za okupacji (II)

Skrypt

Nedeszła wiosna 1940 r. Trawka
zazieleniła się, „bractwo“ zaczęło
nabierać „ciągu" do piłki. Sportow
cy klubów dzielnicowych, a także
i Gambami znajdowali jeszcze ja
kie takie orparcie na swoim boisku.
Gorzej jednak było z . wysiedloną
Cracovią. Wisłą, Olszą i i oh dotych
czasowymi „sublokatorami, jak
np. KS Zwierzynieckim, Spartą,
Wawelem. Ale dobrotliwe Błonia
krakowskie, kolebka piłkerstwa
polskiego, przytuliły nas chętnie i
zmów jak za „szczenięcych" lat gra
cze ligowi zaczęli w swoim cywil
nym stroju „kopać na dwie bram
ki“, które wypróbowanym z daw
na systemem konstruowano z za
wadzających pray grae części gar
deroby. Br alk jekiejfcoíwiék reakcji
ae strony Niemców, odbywających
obok codziennie ćwiczenia, ośmielił

wykładoeu

5) dochód z turnieju dnieli się na
9 równych części, z których 1
przeznacza się na konserwację
boiska, zaś s pozostałych idzie
na potrzeby (sprawienie kostiu
mów, opłacanie boiska na tre
ningi) 8 uczestniczących w tur
nieju zespołów.
— Toteż to była prawdziwa
spółdzielnia — nie mógł powstrzy
mać swojego podziwu „kursista“. —
A obowiązywała jakaś „karencja“?
— Tę sprawę regulamin również
przewidywał, stanowiąc, że gracz,
który rozpoczął w ósmym klubie
jakiś turniej, nie może podczas
trwania tegoż zmieniać barw.
Wszystkie te postanowienia, cho
ciaż nie obwarowane żadną egze
kutywą, były jednak po dżentelmeiiäku przestrzegane.
W tych pierwszyoh za oiloupacjd
tnistrzcsbwach Krakowa, trwaj ą-

Wł.

Pierwsze

¿tftfogr&'i*2
*6« Oiertiielo
3
ty tacy gracze, co za „głupi“ zega
rek barwy zmieniali. No, ale mówi
się przecież, że nie święci garnki
lepią i nie święci w piłkę grają.
— No i jak się skończyło z tym
meczem? — stłumiłem w zarodku
filozoficzną tyradę Giergiete.
— Sytuację uratował dopiero je
den z najbardziej zasłużonych dzia
łączy Craoovii p. Książek, który na
poczekaniu Skompletował drużynę
i nakazał gnać. Trzeba przyznać, że
komplet p. Książka wcale nie wy
glądał na improwizację: w bramce
Madejski, dalej Pająk, Pachte, Ja
błoński I, Wiiczk.iewi.cz,, Żuwała,
Bartyzel, Młynarek, Korbas, Szeli
ga i Bator. Dzisiaj, z perspektywy
10 lat. może niejeden z nich wyda
się komuś słabym, ale wtedy to
byli jeszcze gracze! Wisła wysta
wiła teką jedenastkę: Jurewicz,
Szumilae, Serafin, Wąsko, Legutko, Worytkiewi'cz, Giergiel, Rypa,
Artur, Obtułowicz II, Cisowski.
Brak było tylko Gracza. Grało się
nam doskonale, mówi ziresztą o
tym wynik: 7:1. Honorową bram
kę dla Cracovia zdobył Młynarek.
W naszych siedmiu była jedna mo-

mistrzostwa

Krakowa

już $>o wyzwoleniu w wypadku ko
lejowym) < Nowak, Reltoozy, Ignaczak, Harlernder (zaginął bez wie
ści wywieziony przez Niemców) i
Bystroń. Kirótiko mówiąc, każdora
zowy skład Garbami zależał od te
go, których graczy potrafił na czas
zawiadomić jej ówczesny opiekun,
kienówn'ük, gospodarz i najwierniej
szy zarazem kibic Jasiu Wiatr,
charakterystyczna postać znana w
całym światku sportowym.
Skonkretyzowanym natomiast ze
społem, którym opiekowali się pip.
Kozłowski i mgr. Halama, dyspono
wał tradycyjny niemal wicemistrz
krakowskiej A łdasy Zwierzyniecki
KS. Grali tam: Majcher, ewent.
Wróbel, Panek I i Garycki, Baran,
Konopek I, Mrozidki (aresztowany
przez Niemców — zaginął), Kopczyńsfci, Panek II, Konopek II, G.ixelli i Pigłowslti.
W Juvenil, pozostającej pad opie
ką p. Wódki było kilku dobrych
graczy: junior Wisły, a dziś filar
Legii Mordiarsiti (na grą w I Wi
śle był jednak wtedy jeszioze aa sła
by), bramkarz Zeman i obrońca
Ziemba (obaj Wisła Ib), wysiedle
niec 0 Bydgoszczy Krok (dziś Gro
ble) onaż obecni zawodnicy krakow
sklej Gwardii Zemcaak, Piętrzydki
i Rogosz.
Podporą Wawelu byli: bnamikanz
Szczepański, Bobak, J. Kożuch, br.
Goldowie i Wilkosz (w r. 1943 środ
kowy pomocnik I-ej Cracovii) oraz
„wypożyczeni“ z . Olszy popularni
trzej br. MiichaTjalkiowie, a z Korony
doskonali Szwaincyber . i Syrek. Opielkunem Wawelu był dzisiejszy
wicedyrektor Drukami Narodowej
M. Kożusz i br. Wołoszynowie.
Ze Sparty należałoby wymienić
bramikafiza J. Banacha, któremu
także i ring nie był obcy oraz Pa
wlika, późniejszego skrzydłowego
I-ej Cracovii (1945/6).
Dobrych zawodników posiadał w
swych szeregach KS Bloki, Klub
ten aczkolwiek nie zrzeszony, istniał
już od r. 1935 i 'składając się ze studeojów, zamieszkałych w ołbreymich blotkach Z.US-u (opodal Juveniii); grywał przed wojną tylko z
zespołami studenckimi. Opiekował
się nim p. Włodarczyk, radca Zairiz.
M., któremu w r. 1940 ulżył, w do
browolnie podjętych obowiązkach,
p. Rogoża. Podporą zgłoszonej do
mistrzostw drużyny byli w bramce
J. Prząda, w pomocy Jarczyk (dlźiś
Podgórze), Wójcik (Pogoń Kat. —
zginął w Oświęcimiu) i znany bo
kser krakowski Piszczek, w ataku
zaś Bandit i Traipp (obaj Wisła Ib),
Prząda II, no i środkowy napastnik
ligowej Pogoni lwowskiej Luchter.

Rozgrywki toczyły się w koleżeń
skiej niemal atmosferze.
Jedynym zgrzytem mistrzostw
była początkowa odmowa Gracovil
na rozegranie ostatniego już me
czu, który przypadał jej właśnie z
Wisłą, a to z powodu odrzucenia
przez komitet turniejowy jej — mn
im zdaniem nawet słusznego — pro
testu odnośnie jednego z poprzed
nich spotkań.
— To jednak nawet i wtedy by
wały protesty? — rozczarował się
nieco kibic.
— Przecież mówię panu, że to
były normalne mistrzostwa, a wi
dział pen kiedy mistrzostwa bez
protestów? Nawet panu dodam, że
zdarzały się wypadki keperowania
graczy! Przez kibiców, proszę pana
i to przez złych kibiców, którzy ta
kimi pociągnięciami tylko wstyd
klubowi przynoszą. Rzadkie to. by
ły wypadki, ale były. I byli nieste-

Aleksomseier SkoitmickS

Blaski

i

cienie

sportu

Mimo postępów poczynionych w
1948 r. pirzez wszystkie prawie dtrie
diziny sportu na terenie Wybrzeża,
nie można pominąć przeciwności,
które utrudniały lub tez' hamowa
ły ten rozwój.
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Wybrzeża

JsL
two Ligi' — prowadzone w sposób
ostry , i bezpardonowy ?
Lecz o poziomie w . danym okrę
gu. nie decyduje poziom mistrza,
lecta średnia poeiiomu ki. A. Parównanie to wypada na niekorzyść Wy
bnaeża, . mimo poczynionego .postę
pu. Piłkarstwo okręgu, gdańskiego
poziomem swym odbiega 'od kra
kowskiej, ozy śląskiej. M. A.
Wyniki reprezentacji dkręgu by-,
ły słabe. W jedynym wypadku, gdy
okręg wystąpił w najlepszym śkła
dale, pokonał w rozgrywkach o pu
char Ziem Odeyakąinych Opole 6:3.

me było oczywiście na meczach nielegalnie organizowanych, biletów
wstępu, nikt nie płacił też magistrackiego podatku, od imprez sporto
wych, ale organizatorzy zbierały do puszek dobrowolne dietki, któ
ligowcy
rych część szła na zakup sprzętu, część zaś na pomoc dla ruchu pod
ziemnego. Pod Warszawą m. in. odbył się mecz na pomoc ofiarom
Bilans. rozpaaaniemy od- piłkarzy.
niemieckim w pecie.
Awans mistrza Wybrzeża — Lechii
do eicstraklasy jest wydsrzeniem
aas <äo tego stopnia, że po niedłu cych od 18 maja do 14 lipca 1940 r.
gim czasie przenieśliśmy treningi wzięło udział 8 drużyn: Cracovia,
dużej miary.' Przyczyni się to do
na wzgardzone prziez wygodnych Wisła, Garbarnia, Zwierzyniecki,
podniesienia poziomu piłkarst-wa i
zwięksizenta zainteresowania. ' W
szwabów pobliskie boisko Juvenil. Bloki, Juvenia, ' Sparta i Wawel.
Ten skromny park aportowy, oto
Składy poszczególnych zespołów
watkach o .wejście do Ligi, Łechta
podkreśliła swą wyższość nad pozo
ozony gęstymi krzewami, „wypo- dopiero się krystalizowały. W Crasażony“ w wyboisty teren do piłki eovii np. grywali w różnych wa
stałymi rywalami, uzyskując w 8
spotkaniach 15:1 stosunek punktów.
nożnej, kosza i siatki, w spękane riantach Pawłowski, Pachiła (dziś
Poza tym w meczu towarzyskim
korty betonowe, a nawet i w „po trener piłki ręcznej), Waga, Och
łową“ kawiarenkę na rozhuśtanych wat, Jabłoński' I, Żiźfca (diziiś Pd.
zremisowała z ligową Wartą 1:1.
stolikach — stel się pcprosrtu tezą Świdin.), Mejoran (ziginął w OśwlięAle ta sama Ledhiia tydzień po
polskości. Garnęli się tam ludzie by cimiu), Zembaczyński, Szeliga, Kor
meczu z Wartą uległa. Garbami 1:5.
odetchnąć swojską atmosferą na bas, Dichoń (z Juvenii), Bartyzel,
W meczu wyszły braki: brak twar
wet zupełnie ze sportem nie zwią Młynarek, Madiryga, Zastawi ak III,
dości i nerwów. Gdańszczanie są
zani. Park ten serdecznie wspomi znany od pseud. Wieruskino i Gier
drużyną stylową, o niezłej techni
nają wszyscy piłkarze, koszykarze, giel.
ce, ale nie umieją grać ciałem i
szczyp iomiści, siatkarze, tenisiści,
— Pan?!!
nie posiadają zastępców na wypa
— No coś takiego! Ja i Cracovia
a nawet kręglarzie — bo i ci mieli
dek kontuzji któregoś z zawodni
okazję „wyszumieć się“ na tamtej - — wstrząsnął się Giergiel ns samą
ków I drużyny. Przez cały sezon w
aaej kręgielni. Niemcy, zaglądali myśl takiego skojarzenia. Nie, broń
zespole występowało tylko 12 zaBoże! Ten Władziu Giergiel (zresz
tam rzadko.
wodników. A co będzie, gdy rozNa ranie więc mogliśmy spofcoj- tą żaden mój krewny) należał przed
poczną się ciężkie boje o mistrzosndę trenować i to nawet 2 razy w wojną do Olszy, a obecnie z powo
tygodniu, talk my, jak i Cracovia. du kontuzji kolana grywa tylko w
Wkrótce też nasi kierownicy Ję- piłkę ręczną w dirużynie Monopolu
dnzej'czyk f Ławnik oraz A. Mal Spirytusowego (Penie, świeć nad
czyk „polski Z amorra“, jak go na- jego duszą!). Ale wówczas złośliwy
eywano ,w okresie, gdy świetnie przypadek sprawił, że utalentowa
bronił ’ bramki Cracovii i Książek ny i sympatyczny skąd inąd chło
porozumieli się w sprawie urządzę pak o identycznym ze mną imieniu
tila meczu Cracovia — Wisla. W ten i nazwisku (przypuszczam, że dla
ąpośób 5 maja 1340 r., a więc po ro tego tylko utalentowany i sympa
cznej niemal przerwie rozpoczął tyczny) znała®! się w ligowej Cresię dialszy etap „świętej wojny“.
eovii i to też ne skrzydle. Panie, ite
Na boisko' Juvenil wybiegły dru to było Zamieszania wśród naszych
żyny dość oryginalnie ubrane. Cra wielbicielek! A ile gorzkich wynzu
covia ratowały jeszcze koszulki, my tów za rzekomą -zdradę Wisły spot
zaś byliśmy tylko w pożyczanych kało mnie ae strony wielu naszych,
spodenkach, a nawet w pływkach a tak jak pan niedotesztaiłeonych,
wszelkich kolorów. Cracovia wy kibiców. Doprowadzili mnie w fcoń
stąpiła w kombinowanym hieco ou do takiej determinacji, że za
składzie: toż. Olewski (znany dziś cząłem oficjalnie używać miana
sędzia ligowy), Suwała, Piątek „Żydówka".
(Garbarnia), Majerem, Wdczkiewiciz
— A jakże przedstawiały się inne
(Garb.), Jabłoński I, BartyzieT., Mły zespoły? — przerwałem smutne
narek, Korbas, Medryga i Zemba zwierzenie Władysława Żydówfkiczyński. We Wiśle zagrali sami Giergiela.
— Jeśli chodzi o Wisłę, to wystaswoi: Jurewicz, Serafin, Oleksik II,
Worytkiewicz, Legutko, Waśko. Ci wiano zaizwyctzaj Jurowicza, Szumi- Zespół pięściarski stołecznej Legii. Od prawej: Owsiejew, Pawłowski,
sowski, Obtułowicz II, Artur, Rupa lasa i Serafina, Waśkę, Legutkę i Kubowicz, Wdowiak, Wąsik, Strukowicz, Olszewski, Sarnaki, Feledziński i trener Zalewski
i moja osoiba. Atmosfera me W orytkiewicza, Cisowskiego, Ob
Fot. Ąpi
cen była niemal uroczysta. Z po tułowioze II (dziś KS Chełmek),
ziomu gry zadowoleni byli wszyscy, Artura, Gracza ewant. Btipę i mnie.
a wyniku natomiast, można powie
Skład. Garbarni był wiecznie nie
Wzdłuż i wszerz Śląska
dzieć, że tylko połowa i to ta wi- ustalony. Zazwyczaj występowali:
śladka. Wygraliśmy bowiem 3:0 ze Jakubik i jego „zaprzysiężony“ na
strzałów Obtuiłowicza, Artura i ino stępca Kubarek:, Piątek, Gruca i • W. G. i D. PZ8ŁSS zatwierdził 6 funkcję opiekuna i trenera w SP w
Soldán (zastrzelony przez Niem miesięczną dyskwalifikację nałożoną Lublińcu do Katowic. W razie prze
jego.
.
Zachęcony powodzeniem tej im ców), Lesiafc (¡po powrocie a Maut od 3 listopada ub. r. przez SKS Tę niesienia go do Katowic objąłby funk
cza Katowice na zawodnikach Tomec cję trenera objazdowego w SI. OZB.
prezy, nasz światek sportowy po hausen zmarł tragicznie przy pa kiego
1 Olejnika za niesportowe za O W poczet nowych członków SI.
stanowił zorganizować turniej o miętnej wyprawie repr. ZZ do chowanie się wobec kierownictwa OZB
został przyjęty ZKSM Kościusz
mistrzostwo Krakowa. Na czele Francji w r. 1S46), Wiijczfciewioz. klubu.
SI. OZB czyni starania w WUKF ko Chorzów.
komitetu, złożonego z kierowników Tyranowski, Tylek i Hałiszka oraz o ®
służbowe przeniesienie trenera PZB ® 6 czołowych plng-pongistów Ślą
drużyn, stanęli ,pp. Kozłowski, dzia w atakru Skóra, Woźniak (zginął mjr. Chojnackiego, który spełnia ska Otremba, Kawczyk, Piechaczek,
Kobok. Wldera ¡ Fuhrman udali się
łącz Zwierzyiniedtięgo KS i Wodprzód mistrzostwami świata ńa obóz
ka, jako gospodarz boiska.
indywidualny do Warszawy.
Najważniejsze ’ punkty regulami
• Wobec nie udzielenia przez ZZK.
Tarn. Góry zwolnienia pięściarzowi
nu gier brzmiały:
Chudzikowi,
w Gwardii
1) system punktowy, dvranmdo- Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska 9. Telefony: w Katowicach służącemu
zarząd SI. OZB ukarał
309-73, (wewnętrzny (HM), 337-24, 355-82 Administracja: Katowice, ul. Młyń
klub
ten
grzywną
1.000
złotych.
2) mecze odbywają się każdej nie ska 9 tel. 309-73, (we-wn.: kier. 009. dział prenumeraty 008). Sekretariat
• Z początkiem lutego ZKSM Po
dzieli. 2 przed południem 1 2 komitetu redakcyjnego dodatku „Szkoła ma głos“: Z. Orłowicz—Warszawa,
ul. Rakowiecka 23 — Konto P. K. O. ni-4950. Wydawca: „Czytelnik“ Kato goń Katowice urządza w hali powypo południu;
3) drużyny mają sobie wzajemnie wice, ul. 3 Maja nr 18. — Redakcja warszawska: Warszawa, ul. Marszał stawowej w Katowicach siódemkokowska nr 3—5, telefony: 876-83 i 376-84. Redakcja w Krakowie: Wielopole, wy turniej szczypiorniaka. Udział za
pożyczać dresy;
Wydawniczo - Oświatowej powiedziały Tęcza Katowice. AKS
<) zamiast wstępów, działacze zole nr 1, tel. 545-60. — Drukarnia nr 9 Spółdzielni
rają wśród publiczności wolne „Czytelnik“ Katowice. Prenumerata miesięczna z odbiorem na miejscu Chorzów, Chrobry Groszowicć, LeoW
Katowicach
zł.
30.
—
z
przesyłką
pocztową-zł.
95.— 188080 H polia Opole i AZS Katowice.
datki, „do kapelusza“;
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ja „cegiełka“, naitomiest prawdzi
wy „benefis“ imał Obtułowicz, któ
ry strzelił pozostałe 6. Otrzymał
też za to od znanego teoretyka pdłkanstwa (ostatnio pisuje w, .Sporcie
i Wczasach“), a naszego sympatyka
art. mal. M. Szczerbi ńdki ego obrem
olejny (Kościuszko na WaweCni),
którą to nagrodę przeznaczył już
dawno dla zdobywcy największej
ilości bramek w meczu z Cracovią.
Niemałą przyjemność sprawił nam
także stary szatay Wisły, Andrzej
Boligłowa, który nieprzytomny
wprost z radości wręczył nam —
uratowany przez siebie i przezna
czony na pierwszy nasz mecz po
wojnie — komplet nowiutkich ko
stiumów wiśilackidh. „Mistrz Kra
kowa, i to taki, co z Oracovią aż
tyle wygrał, nie może „chodzić"
goły“ — wystękeł biedaczyna do
głębi przejęty.
W wyniku tych pierwszych za okupacji ixrágrywelk o mistrzostwo
Krakowa Wisła zajęła bez straty
punktu pierwsze miejsce przed Ora
covia. Garbarnią i Zwierzynieckim.
(Dalszy ciąg w czwartek)

®z
tazeża jest 4 miejsce Dornowskiego
na Olimpiadzie.
Spośród sprinterów wyróżniają
się Olszewski, Nienziwiidki i Pilchcińslki. Z ‘dzterystametroiwicóiw —
Mach, Nowak, Kubera. Na 800 m —
Korban, Świniarski, na długie dy
stanse Kiielas, Boniecki, Mańkow
ski, Wojtas. Prym wśród miotaczy
dzierży Dornowski, który ustanowił
nowy rekord Polski w dysku
47,46 m i w kuli uzyskał najlepszy
powojenny wynik 15,95. Słabiej jest
w dkolkadh i w biegach przez płot
ki. Jedynie w trójefcoku Krzyżanewski wypad! dobrze.
Pięściarze
Wśród kobiet te game twarze.
Ostatnia lista klasyfikacyjna ikpt. Permers, Broakówne i Drrowiotoa.
PZB Derdy w ogólnej punktacji Reszta ¿aba.
wysunęła okręg gdański na pierw Siatka i kasz
sze miejsce w Polsce. Rezultaty o~
sięgnięte przez reprezentację olkręYMCA
Na początku 1948 r.
gu stoją jednak z tym w jaskrawej (Gdańsk) brała udział w Lidze Ko
sprzeczności. Gdańsk przegnał z szykowej. Ubytek czołowych gra
Łodzią i Śląskiem 6:10, z Warsza czy i brak wartościowych następ
wą 3:13. Ale winę ponosi w tym ców spowodował spadek iz Ligi1. Le
wypadku polityka klubów, które pszy poziom reprezentowali siatka
niechętnie udzielają swych pięścią rae, którzy w turnieju miast roze
rży do .reprezentacji. Np. nie było granym w stolicy, zdobyli pierw
meczu
przestrzeni ostatnich mie sze miejsce. Duży roewój wykazu
!sięcy, na
gdizieby w ósemce okręgu ją również zespoły międizyiszMne,
1
wystąpili jednocześnie Antkiewioz obok drużyn kl. A.
i Chychłia. Wypadek teki zaistniał,
gdy walczył team Gwardia — Cé Motocykliści
danla z Helsinkami. Wówczas
Wyścigi żużlowe steaiciły na pogdańsczanie rozgromili Finów 12:4.
Lepsze wyniki uzyskała Gwardia ipularności. Na początku sezonu wal
i Gedania. Gwardia wywalczyła czący z powodzeniem w Lidze Żutytuł drużynowego mistrza Polski. żloiwej Gdański Klub Motocyklowy
W obecnych rozgrywkach podobnie mógł liczyć na dużą frekwencję.
jak i Gedania, jest faworytem do I Potem przyszły porażki. Ze zna
nych zawodników — Wiikeryjczyk
ligi bokserskiej.
Z wyników indywidualnych wy występował w reprezentacji, azżu
mienić należy uzyskanie tytułów żlowców wiele cennych zwycięstw
mistrzów Polski przez Antkiewloza osiągnął Nikietyn.
i Chychłę, wicemistrzów przez Tenis
Skierkę i Sowińskiego. Z juniorów
Kudhaeilka i Misiewicza..
Tenis Wybrzeża, to Sopocki Klub
Okręg poszczycić się może roze Tenisowy, który w tym sezonie wy
graniem pięciu spotkań z udziałem kazał dużą ruchliwość tak wyszko
reprezentacji juniorów, z czego leniową, jak i organizacyjną. Z zn
cztery były międzyokręgowe. jedno prez większego kalibru wymienić
międzynarodowe. Juniorzy Gdańska należy międzynarodowe mistrzo
osiągnęli wyniki: z repr. CSR 7:9, stwa Wybrzeża, spotkanie Belgrad
ze Szczecinom 6:10 i 11:5 z Pozna — Sopot, Bukareszt — Sopot, LTC
niem 8:8 i Pomorzem 9:7.
(Praga) — SKT (Sopot). Tu napraw
dę spotykamy się z b. dodatnim
bilansem.
Łomowsld i tow

W lekkoatletyce sezon nie ziosbał
zmarnowany. Zimowe mistrzostwa
wykazały, że Gdańsk jest czoło
wym okręgiem w kraju. Mistrzos
two zespołowo w konkurencji mę
skiej zdobyli zawodnicy Zrywu
gdańskiego, w kobiecej Gedania.
Najsilniejszym klubem okręgu
był Zryw — posiadający Kie'.asa,
Krzyżanowskiego, Kor bana, Boniec
kiego, Świniarskiego i in. Dobrą
sekcję miała też Floto, która jed
nak pod: koniec sezonu przejawiła
słabą aktywność. Lećhia opierała
swe istnienie na Dornowskim i Me
chu. Gedeiniia1 ongiś bardzo silna
przechodziła pewien kryzys.
Okręg rozegrał spotkania międizytniiestowe a Poznani em, jedno prze
grywając, drugie wygrywając. We
Wrocławiu na mistrzostwach Ziem
Odzyskanych Gdańsk zwyciężył bez
apelacyjnie swych konkurentów, orez zajął kilka pierwszych miejsc na
Igrzyskach Zw. Zawodowych. Cen
nym dorobkiem lekkoatletyki Wy-

Pływacy
W pływaniu Grom z Gdyni po
siada wielu wartościowych zawod
ników: Budiziszównę, Marchlew
skiego, Teysseirównę (obecnie Mar
chlewska), Kłossowską, Zawadz
kiego, Krzyżanowskiego i Kurtka.
Grom w znacznym stopniu przy
czynił się do spopularyzowania
sportu pływackiego na Wybrzeżu.
Również, z powodzeniem represen
tował nasz okręg.
Wzrost świetlic przy Związkach
Zawodowych i w klubach przyczy
nił się do zwiększenia zaintereso
wania tenisem stołowym. Tytuł mi
atrza drużynowego zdobyła Wisla
(Tczew), indywidualnie Kaspro
wicz (Gedania).
W ogólnym przekroju rak 1948
kończy Gdańsk z bilansem dodat
nim. Opinia sportowa Wybrzeża
śledząca z zainteresowaniem zmia
ny w sporcie polskim, wierzy, że
rok 1949 pozwoli na znacznie wię
ksze osiągnięcia.

