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Konkurs dla młodzieży

Liga

na hasło
Legia—ZZK Poznań 1:3 (0:0)

Biegów Narodowych
Warta—Riich 3:0 (0:0)

Gwardia Wisła—Górnik Bytom 4:1 (2:1)
Mistrzostwa

AKS—ŁKS 1:0 (1:0)

bokserskie

Palonia B.-|racovia 1:2 (0:2)
ROK III MR 29(163) PONIEDZIAŁEK 11 KWIETNIA 1949

Lechia-Polonia W. 0:3 (0:2)

CENA 15ZK

Czechosłowacja —

Gwardia

Wisła

przed

Cracovia

6

w

okręgach

(IsO)

i

Polonią

(Warszawa)

CZWARTA NIEDZIELA roz znacznie Baildon, obejmując pro pin zremisował w Świdnicy, a z Ostrovią, Rądomiak wywiózł

grywek piłkarskich jeszcze
raz wykazała przewagę dru
żyn krakowskich, w szczególności
Gwardii Wisły, która łatwo poko
nała u siebie Górnika (Szombier
ki) z Bytomia i zatrzymała pozy
cję leadera. Równocześnie Cra
covia uporała się na groźnym te
renie w Bytomiu, odbierając dwa
punkty Polonii. Rewelacja ostat
nich meczów — ŁKS, przegrał
niespodziewanie do dotychczaso
wego outsidera — AKS-u.
Zwraca uwagę dobra forma Po
lonii z Warszawy, która w Gdań
sku pewnie zwyciężyła tarnt. Lechiię.
przechodzi
Wyraźny kryzys
warszawska Legia, która kolejno
przegrała 3 spotkania, przy czym
ostatnie na własnym terenie z
ZŻK z Poznania. Podobnie ma się
rzecz z Ruqhem, który tym razem
przegrał z Wartą w Poznaniu.
W tabeli poza Wisłą, Ruchem,
Legią, ZZK i Polonią z Bytomia,
reszta drużyn zmieniła swe miej
sca. Szombierki z drugiego spadły
na szóste, ŁKS z czwartego na
siódme, Lćcłiia z jedenastego na
dwunaste. Cracovia. z . trzeciego
miejsca wyszła ńa drugie, Polonia
warszawska z siódmego na trze
cia, a Warta z szóstego na czwar
te miejsce.
W tej chwili tabela I Ligi przed
stawia Się następująco:
4 8 15:3
Wisła (1)
4 6 10:7
Cracovia (3)
5:2
4 5
Polonia W-wa (7 )
7:3
4 5
Warta (6)
4 5 13:9
ZZK (5)
8:7
4 4
Górnik Bytom (2)
4 4 10:10
ŁKS (4)
8:12
4 3
Kuch (8)
7:12
4 2
Polonia Bytom (9)
8:12
4 2
Legia (19)
6:13
4 2
AKS (12)
6:14
4 2
Lechia (11)
W drugiej Lidze, w grupie po.
łudniówej Tarnovia pokonała nie.

Zespoły AKS i ŁKS na niedzielnym meczu

w Chorzowie

Drttóvna AKS w barwach, ..Budotpumvch“

Łódzki Klub Sportowy Włókniarz na boisku w Chorzowie
Fot. Marian Kołkiewicz

II Liga
Bez

Baildon — Tarnovia 1:2
(1:1)
Chełmek — Polonia
Przem. 1:1 (1:1) — Gwardia
Kielce — Górnik Radlin 1:0
(0:0) — Skra — Pafawag 2:1
(2:1) — Polonia Świdnica —
Naprzód Lipiny 0:0.
4 3 14:3
1) Tarnovia
4 6
6:3
3) Baildon
4 4
7:5
3) Górnik Radlin
4 4
8:8
4) Skra Częstochowa
7:7
4 4
5) Polonia Praom.
5:5
4 3
6) Pafawag
8:14
4 3
7) Naprzód Lipiny
4 3
3:8
8) Chełmek
4 3
3:6
9) Polonia Bytom
4 2' 3:8
10) Gwardia Kielce

Węgrów

na

mecz

z

BUDAPESZT. (teł.) — Decyzją
Węgierskiej Federacji Bokser17

letni

Murzyn

pobił rekord Owensa
NOWY JORK, (wł.) Jak do
noszą pisma sportowe amerykań
skie, 17-letni murzyn George
Brown na szkolnych mistrzo
stwach lekkoatletycznych sko
kiem 768 cm pobił dotychczasowy
rekord szkolny, należący do Jesse
Owensa.

wadzenie w tabeli. Polonia prze
myska zremisowała w Chełmku.
Drużyna ta przy trzech dotych
czasowych wyjazdach nie doznała
jeszcze porażki (Częstochowa, Wro
cław i Chełmek), co zasługuje na
uwagę i: uznanie. Naprzód z Li-

Skra u siebie w Częstochowie po
konała Pafawag. Gwardia z Kielc
odniosła pierwsze zwycięstwo nad
dawnym Rymerem, a obecnie
Górnikiem z Radlina.
W grupie północnej dawny li
gowiec Widzew przegrał w Łodzi

Czechosłowaccy piłkarze

Zwycięstwo w Pradze

PRAGA (tel.). Mecz między
państwowy Czechosłowacja —
Węgry zakończył się wysoką po
rażką Węgrów 5:2 (0:0). Gra stała
na bardzo Wysokim poziomie. Wę
grzy typowani na zwycięzców byli
tylko partnerem równorzędnym,
tym niemniej jednak na tak wy
soką porażkę nie zasłużyli;
W pierwszej połowie gra była
szybka z błyskawicznymi wypa
dami Czechosłowaków, ale" dopie
ro w 3 min. przed . końcem uzy,
skali oni przewagę. Stan meczu
1:0.
v
Po przerwie tempo wzmaga się,
Czechosłowacy dopingowani przez
widownię atakują raz za razem.
Nagły wypad Węgrów przynosi
wyrównanie w 11 min. Stan 1:1.
Czechosłowacy prą naprzód i w
16 min. prowadzą już 2:1. Preis,
Hlovacek, Szymansky. Pokorny
dwoją się i tróją, Bican zawsze na
swoim miejscu. W 19 min. uzy
skują stan 3:1. Nie wiadomo kto,.z
nich lepszy. Gra toczy się w tem
pie ostrym, dając w 23 min. wy
nik 4:1. W 27 min. gospodarze
uzyskują gniotącą przewagę, strze
lając 5 bramkę. Stan meczu 5:1.
Węgrzy za wszelką cenę dążą
do zmniejszenia porażki. — Po
szybkim wypadzie udaje się 'm
uzyskać drugą bramkę, ustala-ąc
tym sanym wynik meczu.
Sędziował Polak mjr. Sznajder.
BUDAPESZT, (tel.) Rozegrane w
Budapeszcie międzypaństwowe spot
team Europy
kanie piłkarskie drugich garnitu
rów Węgier i Czechosłowacji zakon
czyło się wyriikjem remisowym 1:1
(0:1).
Ameryką
PRAGA, (tel.) W przedmeczu
spotkania Czechosłowacja — Węgry
sklej obydwaj czołowi bokserzy grały reprezentacje juniorów obu
węgierscy Czik i Papp nie wezmą
udziału w spotkaniu bokserskim
pomiędzy Europą a USA, które
Odbędzie się 18 maja b. r. w Chi
Pływacy
cago. Decyzję swą Węgry moty
wują koniecznością przygotowa
nia obu zawodników do mi
GDYNIA. Przez dwa dni gościła
strzostw bokserskich Europy.
Wobec tego skład Europy bę w Gdyni pływacka reprezentacja
dzie następujący: Bandinelli, Z lui budapeszteńskiej policji, .która zmie
się z reprezentacją okręgu
das, Formenti (Włochy), Svend rzyła
wzmocnioną Szołtyskiem i Jabłoń(Dania), Torma (CSR), Mc Keon skim. Zawodnicy węgierscy po(Irlandia), Sullander i Kuusewa kazali wspaniałą grę w piłce wodnej. W pierwszym dniu rozgromili
(Finlandia).

odzyskują prymat

Remis w Budapeszcie

-

Sukces juniorów

państw. Mecz . wygrała Czechosło
wacja 3:1.
W Bratysławie odbył się międzypeńałwowy mecz piłkarski Braty
sława — Budapeszt. W meczu tym
piłkarze węgierscy odnieśli jedyne
zwycięstwo w spotkaniach z zespo
łami czechosłowackimi. 2:1 (1:0).
Anglia-Szkacja 3:1 (1:0)

ski o puchar wysp brytyjskich po
między reprezentacjami Anglii i
Szkocji na stadionie Wembley za
kończył się niespodziewanie zwy
cięstwem Szkocji 3:1 (1:0). Przez
cały czas zawodów zarysowywała
się lekka przewaga Szkotów, któ
rzy bdobyli bramki przez B. Steela, Measona i Wrigta. Honorową
bramkę dla Anglii strzelił MilLondyn. — Rozegrany w obec
ności 100.000 widzów mecz piłkar burne.

Oto pierwsze lekkoatletki ze wsi. Niewątpliwie już w krótkim czasie
będzie ich daleko więcej. Te, które widzimy na zdjęciu to uczestnicz
ki ostatniego biegu na przełaj, zorganizowanego w Żurawicy kota
Przemyśla. Od. prawej Kwiatkówna, Wachowiankówna (III m),' Szczypurkówna, Olszowkówna (I m). Zaborowska (II m), Boguslawiczówna,
Lichotówna i Cackowska — wszystkie członkinie Ludowego Zespołu
Sportowego

l<8

«
węgierscy

I
miejscową drużynę 16:1; w naI etępnym dniu przeciwnikiem dru; żyiny węgierskiej była drużyna
kombinowana, która uległa 5:9.
Wyniki techniczne: 100 m motylkowym: 1) Szo-tłysek 1:14,4 min.,
i 2) Barocsi (W 1:25.6 min. — 200 m
ki.: Szołtysek 2:55.6 min. 2) Meri

Mowę kaeBry bokserów

?TC — Kadomiak 0:4 (0:1)
— Pomorzanin — Ognisko
Siedlce 4:0 (3:9) — Bzura
Chodaków — Garbarnia 0:3
'— Widzew — Os trovia 0:3
(0:2) — Luh'i’Mjr’ka —Gwar
día Szczecin 5:3 (1:1).
4 8 20:1
Garbarnia
4 6 11:4Radonriak
12:7
' 4 6i
Pomorzanin
13:12
4 5I
Lublinianka
7:6
4 4
Ostrovia
4 .4
2:4
Widzew
4 3 10:6
Bzura
8:14
4 2
Gwardia Szczecin
2:17
4 1
Ognisko
2:16
4 ■ 0i
PTC

punkty od PTC, Lublinianka na
własnym terenie zwyciężyła Gwar
dię, a Pomorzanin Ognisko z Sie
dlec.
Garbarnia jak było do przewi
dzenia — w Chodźkowie -wygrała.

w

Gdyni

(W) 3:05.2 min. — 100 m dow.: Ud*
ward! (W) 1:04 min.. 2) Marchlew
ski 1:05 min. — 200 m dow.: Udwardi (W) 2:24,3 min.. 2) Marchlewski
2:27 min. — 100 m grzbietowym: 1)
Jabłoński 1:16.4 min.. 2) Czarnecki
1:23 5 min. — 1Ö0 m k'.: Szołtysek
1:20 min., 2) Szymański 1:24.4 min.
— 5X40 m: 1) Polska 1:15.5 min.,
2) Węgry 1:17.5 min. — Panie 100
m dow.: Marchlewska 1:25,5 min„
2) Budziszówna 1:30 5 mm. — 100 m
grzbietowym: Budziszówna 1:33,4
min., 2) Marchlewska 1:39.5 min.

Pięściarze bawi", w Dpoiu

-'■’t.VM.ch indywidualnych Śląska 10 boksie startowało wielu zawodników prowincjonalnych. Na zdjęciu widzimy (od lewej): Dzie* ra ww Opolu, Krawczyk _z Huty Pokój w Nowym Bytomiu, Ślązak z Ruchu w Radzionkowie, Br ekler I z Lechii w Mysłowi
wulski z Leofiolii
cach, Zygmunt z BBTS.z Bielska, Gemza z Azotów w Chorzowie III i Luks z Górnika w Zabrzu.
Fot. Marian Kołki ewiaz

OPOLE, (tel.). W niedzielę ba
wiła w Opolu drużyną bokserska
Warty, która stoczyła zawody B
miejscowym zespołem Budowla
nych. zwyciężaziac 9:7.
Wyniki (na pierwszym miejscu
zawodnicy Warty): w muszej Liedt
ke pokonał Górnickiego, w koguciej
Jędraszak zremisował z Greniem,
w piórkowej Szymański przegrał 3
Jackiewiczem, w lekkiej. Szikudlerek pokotiał Kiszkę a Sobkowiak
Zarzyckiego, w półśredniej Rataj
czak przegrał z Okroazkiewiczem, w
średniej Suwiczak pokonał Knzemieńskiego, a w półciężkiej Frsąeł
Miahniewicea.

Gwardia

Wisła

technika

przed

i

Cracovia

i

Polonią

(Warszawa)

taktyka!i nii mimo ofiarności brak było zgra
Do trzech razy sztuka
nia między pomocą i napadem, w
którym Szmit, pilnowany przez
Parpana, został unieruchomiony.
Pierwszą bramkę zdobył dla Cra
ŁKS uległ w Chorzowie
przyniosła zwycięstwo Cracovii
covií w 30 min. Różankowski z
rogu bitego przez Palonka. W kil
CHORZÓW. AKS przewyższył faul na Pochabie. którego znoszą *
BYTOM (tel.).
W obecności pomocy i Bobulą w napadzie. Ten na prawej stronie nie zdradzał kanaście sekund później Jabłoń
7.000 widzów Cracovia pokonała ostatni okazał się najsłabszym większej rutyny. Najlepszym sto ski zdobył drugi punkt dla Cra przeciwnika z Łodzi zgraniem, am boiska, zostaje usunięty z gry Łącz
bicją i ofiarnością i wygrał 1:0 (1:0). Ostatnie minuty należą do grając^
miejscową Polonię 2:1 (2:0). Cra punktem zespołu. Goście zagrali sunkowo punktem w Polonii był covia z karnego.
Najlepszą linią zwycięzców była odziewiątkę AKS i wśród owad#
covia, która górowała pod wzglę bardzo ładnie. W porównaniu z bramkarz Sztolc oraz w pomocy
Po zmianie pól miejscowi uzy brona z Jandudą. W pomocy naj w
widzów, mecz kończy się zwjr
dem technicznym i taktycznym, nimi drużyna Polonii wypadła Narloch i Lelonek. Jej napad nie skali przewagę ,dzięki sprzyjają lepszym był Wieczorek na środku, 10.000
cięstwem AKS w stosunku 1:0.
wystąpiła z Parpanem na środku słabo. Nowy nabytek Szatkowski umiał przedrzeć się przez linie cemu wiatrowi, ale dopiero w 30 w ataku wyróżniła się lewa strona
minucie udało się im zdobyć je Barański, Muskała oraz Cholewa na
przeciwnika.
dyny punkt przez Narlocha. Na prawym skrzydle. Drużyna ŁKS
3:0 przegrał
W pierwszej połowie Cracovia, tomiast nie mogli już doprowa zawiodła, a po jej ostatnich sukce
sach spodziewano się znacznie lep
grająca z, wiatrem, miała stałą dzić do remisu.
szej
gry.
Groźny
atak,
kryty
dokła

przewagę, goszcząc ustawicznie
Sędzia Stępień z Łodzi, skrzyw dnie przez linie obronne AKS, nie
Ruch z Wartii
pod bramką miejscowych. W Polo dził kilkakrotnie obie drużyny..
miał wiele do powiedzenie, a linie
Baildon - Tarnovia
Radomiak—PTC 4:0 (1:0)
obronne raziły niepewnością. Tylko
Lechia straciła dalsze punkty
niezaradności napastników AKS
1:2 (1:1)
ŁÓDŹ, (tel.) Spotkanie piłkarskie
POZNAN, (tel.) Bramki zdobjH
mogą włókniarze zawdzięczać tak
między Radomiakiem i miejscowym
KATOWICE. Gospodarze wystą PTC zakończyło się zasłużonym
niską porażkę. Drużyna ŁKS grała w 46 minucie Cybiński. w 52 Smol
pili do zawodów z Tamovią bez zwycięstwem Radomiaka w stosun
bardzo ostro, chwilami nawet bru aki, w 84 Gendera. ustalając zwy
kontuzjowanego środkowego na ku 4:0 (1:0). Poziom gry z uwagi
talnie. czego epilogiem było usunię cięstwo Warty nad Ruchem 3:0
tym razem ze stołeczną Polonią
pastnika Wáji, ulegając po bardzo na ciężki i błotnisty teren prze
cie z boiska w drugiej połowie Łą (0:0).
zaciętej walce 1:2 (1:1). Goście za ciętny.
cza. Sędzia Długosz z Wrocławia
GDANSK
(tel.).
Lechín
mimo
Pierwszy występ Ruchu w Po
nym uzyskał rzut z 11 metrów, je niepotrzebnie dopuścił do ostrej
prezentowali się jako zespól wy
atutu własnego boiska straciła dnakże Słoma strzelił niezbyt gry, skutkiem czego Spodzieja do znaniu wzbudził duże zaintereso
Widzew — Ostrowie
równany walczący bardzo twardo
wanie,
gromadząc około 10.000 pu
dalsze dwa punkty w mistrzo mocno i Skromny piękną robin- znał groźnej kontuzji. Pierwsze mi
o każdą piłkę. Lotny atak, w któ
rym brylują łącznicy Hoik III i
stwach klasy państwowej, przegry sonadą wypchnął piłkę w aut. nuty gry należą do grającej z wia bliczności. Ruch do pewnego sto
0:3 (0:2)
trem drużyny ÁKS. W 11 minucie pnia zawiódł, pokazując wpraw
Kokoszka oraz prawoskrzydłowy
wając z Polonią warszawską 0:3
historia powtórzyła się Szczurzyński
pięknie obronił ostry dzie ładną grę techniczną w polu,
Kupczyński zasilany był dobrze
ŁÓDŹ (tel). Mecz piłkarski po (0:2). Nie pomógł doping wielo Podobna
jeszcze
raz
do
przerwy,
gdy
Cy

strzał Spodziei. W 13 minucie Łuć II lecz zawodząc pod bramką. Ślązacy
przez pomoc, co łącznie z dobrą grą między łódzkim Widzewem i Ostro- tysięcznej publiczności, nie pomo
ganik
z
Legii
strzelił
karnego
podał piłkę do bramkarza, jednak zatracili bojowość. Atak grał nie
obrany (Barwiński — Pirych) wy vią zakończył się zdecydowanym
starczyło do zwycięstwa. Na tle do. zwycięstwem Ostrovii 3:0 (2:0). Dru gła dobra gra w polu, gdyż napa lekko Tomiakowi prosto w ręce. że Cholewa z AKS okazał się szyb produktywnie i silił sie niepotrzeb
stnicy
drużyny
gdańskiej
nie
szym
i umieścił piłkę w siatce włók nie na zawiłe hiperfkombinacje. Do
W zespole poznańskim na pierw
brze grającej drużyny gości Bail żyna gości zaprezentowała się w
don wypadł poniżej swoich możli Łodzi z jak najlepszej strony. Do umieli celnie strzelać do bramki szy plan wybił się Tarka w po niarzy — 1:0. W , kilka .minut póź bry był Przecherka oraz Cieślik,
wości. Zawiódł przede wszystkim brze wyszkolona technicznie dys przeciwnika. Gdańszczanie mieli mocy oraz Anioła i Białas w na niej Barański przenosi z kilku kro który zdane się wraca do dobrej
atak z Marszalem i Cebulą na czele ponuje lotnym i bramkostrzelnym 75 proc, z gry, a w drugiej poło padzie, natomiast zupełnie słabo ków, a za chwilę Szczurzyński pięk formy. Reszta napadu znacznie slab
oraz obrońca Trąbka, który ma na atakiem, który gra długimi poda wie siedzieli na polu przeciwnika, wypad! Czapczyk. W drużynie ną robinsonedą broni ostry strzał sza. W pomocy wybijał się SuCholewy. W 30 mihucie zamiesza szczyk, starając sie nawet pod ko
sumieniu drugą bramkę. Do przer niami. Drużyna Widzewa zawiodła ale nikt z piątki ofensywnej dru
warszawskiej dobrze zagrał Sera nie pod bramką ŁKS wyjaśnia o- niec meczu wyręczyć strzałami
wy gospodarzę mieli dużą przewa swoich zwolenników, a trzykrotne
gę w polu, jednak atak strzałowe słupki nie rehabilitują jej. Bramki żyny Wybrzeża nie mógł się zdo fin na obronie oraz Wilczyński w brona, a Spodzieja 1 ulega kontuzji swych nieudolnych kolegów z na
zawiódł. Prowadzenie dla gości dla Ostrovii strzelili: Trzebiatow być na wykończenie akcji. Lechia ataku. W 25 minucie drugiej po i znoszą go z boiska. Ostatnie mi padu. Hajduk wypadł zadowala
zdobył Kokoszka w zamieszaniu ski — 2 i Baura — 1. Sędzia Przy w przeciągu 90 min. poczy łowy rzut rożny dla ZZK wyko nuty przed przerwą należą do AKS, jąco, graliąc przeciwko błyskotliwe
podbramkowym,
niła
zmiany
które
jednak nał Kołtuniak, piłkę przejął Bed lecz Barański i Cholewa zaprzepa- mu
razili słabą
..... Genderze.
______ Obrońcy
.
Krótko
przed bysz z Pomorza. Widzów 1500.
przerwą Krężel po bardzo ładnej
nie wpłynęły dodatnio na wynik narek i skierował ją do siatki. szczają murowane sytuacje pod- I grą taktyczną, przy czym Morys
Pomorzan
hi
—
akcji z Lochem uzyskał wyrównu' wypadł lepiej od partnera.
partnera, Brom
meczu. Polonia miała silne punkty Ten. sam gracz w 30 minucie w bramkowe.
przy pierwszej bramce nie był bez
jącą bramkę. Po przerwie Tarnovia
w doskonałej obronie i pomocy. zamieszaniu podbramkowym zdo
Ognisko
Siedlce
maljąc za sobą silny
.................
wiatr była
Po przerwie AKS przeważa w dal winy.
Wszystkie ataki Lechii' prowadzo był drugi punkt dla ZZK, a trze
stroną przeważającą. Gospodarze
ciągu, a bramkarz łodzian
4:0 (3:0)
ne w większości prawą stroną, cia bramka pada w 5 minut póź szym
Warta miała dwa okresy gry: do
zepchnięci do defensywy bronili się
Szczurzyński ma pełne ręce roboty.
a dorozbijały
się
o
lewego
pomocnika.
zacięcie, przy czym gra zaostrzyła
niej,
gdy
puszczoną
przez
Skrom

Łodzianie
grają coraz ostrzej, dążąc przerwy grała anemicznie, Zieloni
TORUÑ (tel.). Drużyna Pomo Na bramce Borucz nie był bardzo
się bardzo. Po sfaulowaniu Cebuli' rzanina, wystąpiwszy na meczu z
nego z rąk piłkę dobił Anioła. Ho za wszelką cenę do zmiany wyni piero po zmianie stron
przypomnieli
sobie
piękną
tradycję
Marsza! przestrzelił karnego. W ozatrudniony, ale pokazał dużą norową bramkę dla Legii strzelił ku. W 16 minucie Janik broni wol
rozpoczęli grę tz wiara w zwy
statnich minutach gry po błędzie Ogniskiem w odmłodzonym skła przytomność. W ataku wyróżniła
43 minucie Wilczyński. Tak ny Banana na róg. a w chwilę póź icięstwo,
co im sie udało. Wyróżnili
obrońcy Trąbki Kokoszka podał dzie, miała przygniatającą prze się lewa strona: Ochmański, Szu- w
niej zamieszenie pod bramką ŁKS
więc
spotkanie
przyniosło
zwy

piłkę do nieobstawionego Roika III. wagę, tak, że możliwy był jeszcze larz. Zdobywca dwóch bramek
wyjaśnia Szczurzyński, ale ulega się Smolaki i Gendera w napadzie,
cięstwo ZZK 3:1 (0:0). Sędziował kontuzji i opuszcza boisko. Miejsce Skrzypniak w pomocy i Dusik w
który strzałem nie do obrony uzy wyższy wynik cyfrowy. Bramki
skał zwycięską bramkę. Publiczno zdobyli: Przybylski 2, Drapiewski Gierwatowski wyróżnił się , tylko Seichter z Krakowa. Widzów — jego zajmuje rezerwowy Styczyń obronie. Sędziował Bertyzel z Kra
faulami
i
słabą
kondycją
fizycz

e
ści 3000 osób.
ski. W 33 minucie gry za brutalny kowa dobrze.
— lii samobójcza. Sędzia Krzy ną. po przerwie nie ruszał się, W 4.000.
żanowski z Poznania. Widzów — piątce nąpadu warszawian na wy
Mecz
w
śniegu
i
deszczu
z
górnikami
Polonia Świdnica 3.000.
różnienie zasłużył jeszcze JaźnicŁulsiinianka —
ki. — W Lechii Pokorski zawinił
Naprzód 0:0
jedną bramkę. Dla Polonii w pier
ŚWIDNICA (tel.) Do przerwy
Gwardia Szczecin
rozstrzygnęła Gwardia Wisła na swoją korzyść
wszej połowię bramki strzelił Gier
więcej dogodnych sytuacji miała
watowski
w
3
i
w
33
min.
Po
prze
5:3 (1:1)
Polonia mimo gry pod wiatr. Kil
rwie wynik dnia ustalił Ochmań
X ŁKS t Cracovia otrzymały ze
ka groźnych pozycji nie zostało
LUBLIN, (teł). Spotkanie piłkar ski w 75 min. strzelając pięknie z KRAKÓW (tel.) Szombierki spot lił wynik dnia na 4:1 (2:1). Wisła zwolenie
na zawody międzynarodo
kały
się
z
nieprzyjemnym
przywi

miała
okazję
zdobycia
dalszych
bra.
skie
pomiędzy
Lublinianką
i
szcze

wykorzystanych. Naprzód po oz węgierskim zespołem „Sżad1
woleja z 25 metrów.
mek, zwłaszcza w pierwszej poło we
taniem
w
Krakowie,
gdzie
deszcz
cińską
Gwardią
przyniosło
zwycię

z
Budapesztu,
w dniach 17 1 1« kwiet
kresowej przewadze nie umiał
stwo gospodarzom w stosunku 5:3 Kolejarze poznańscy ze śniegiem utrudniał przez cały wie, jednakże nie potrafiła ich wy nia br.
zdobyć się na decydujący strzał, dzięki
korzystać
wskutek
słabej
dyspozy

czas
grę,
a
silny
wiatr,
dawał
prze

końcowemu zrywowi, w któ
Po przerwie krótki okres ładnej rym Siudak strzelił dwie decydu
wagę drużynie, która w pierwszej cji strzałowej Gracza i Kohuta. W
gry Naprzodu, pp czym gra staje jące bramki. Do 73 minuty Gwar
połowie miała prawo wyboru. Dru drużynie Wisły najlepiej zaprezen
zwyciężyli Legię
Zwycięstwa
żyną tą była Wisła, toteż nic dziw tował się Mamon oraz Jackowski,
się chaotyczna i ostra. Za kopnię dia prowadziła 3:2 i śmiało mogła
nego, że już w 5 minucie Kohut, grający na środku napadu. Słabo
cie przeciwnika bez piłki sędzia wyjść z tego spotkanie zwycięsko.
WARSZAWA (tel.). W stolicy strzelając z wolnego, zdobył pierw wypadły skrzydła pomocy. W dru ping-pongistów
usunął z boiska Brychczego z Na Z Lublinianki na wyróżnienie za
był
bramkę, gdyż Kulawik wypu żynie Szombierek świetny
przodu. W obu drużynach zawio sługują: Siudak i Jezierski z Gwar na ogół spodziewano się porażki szą
ścił oślizgłą piłkę z rak. W 10 mi Kraso wka, stwarzający groźną sy
Śląska
dły całkowicie ataki. Sędzia Wik dii — Wielga i Boroń. Bramki dla warszawskiej Legii, gdyż było pu nucie Gracz po ładnym podaniu tuację oraz Fuchs na skrzydle. Po
Lublinianki strzelili: Siudak 3, Je- bliczną tajemnicą, że drużyna ta
torek z Warszawy. Widzów 2.000. zerski
— 1 Ruszyło 1 (z karnego), przeżywa wyraźny spadek formy. Giergiela zdobył drugą bramkę moc słabsza. Bramkarza Kulawika
WROCŁAW (tel.). Rozegrany w so
dla Gwardii — Boroń. Wielga i Ma Okazało się jednak, że i ZZK nie główką. Groźny wypad Szombierek trudno winić za utratę bramek, botę mecz piing-pongowy pomlędBy
Gwardia Kielce — tuszkiewicz
po 1. Widzów .ponad jest tak dobry, jak przypuszczano. skończył sie*w 21 minucie zdoby ponieważ piłka była bardzo oślizgła reprezentacjami Katowic 1 Wrocławia
ciem honorowej bramki przez Kra- i namokła. Sędziował bardzo do zakończył się zwycięstwem Katęwie
2000. sędziował dobrze Boski z War.
By mer 3:1 (1:1)
Do przerwy mimo przewagi po sówkę. W tym okresie silną prze brze Bukowski z Radomia, trzyma 5:4.
sza wy.
Mecz stał na dobrym poziomie.
znaniaków utrzymał się wynik wagę Szombierek ze szczęściem li jąc obie drużyny w karbach. (K. Z.)
Zwycięstwo przypadłe Katowicom,
PIERWSI PIŁKARZE I. LIGI
KIELCE, (tel.) Gra toczyła się Bzura Chodaków — bezbramkowy, co było głównie kwiduje Jurowicz oraz Flanek,
różnicą
jednej piłeczki. Spotkanie
NA LIŚCIE UKARANYCH
przy silnym wietrze. W 10 minucie
winą napadu gości, który dużo broniąc niebezpieczny eh strzałów. WARSZAWA.
Nieroba — C z up ryk trwało ponad go
Lista ukaranych za dzinę;
Machel uzyskał die Gwardii jedyną Garbarnia 0:3 (0:0) kombinował pod bramką, nie Po przerwie, mimo że Szombierki wodników
zwycięstwo
odniósł Ślązak 21:20
przekroczenie przepi Wyniki (na I m. Katowice)
grały z wiatrem. Wisła miała co sów gry nazamistrzowskich
Otremba
bramkę, potem do przerwy przewaCHODAKÓW
(teł.).
Bramki
dla
meczach,
umiejąc
jednak
wypracować
po

raz
większą
przewagę
nad
wyczer

—
Stachel
2:0;
Nieroba
— Czupryk 2:1
żął Rymer. a Gwardia ograniczała
piłkarskich powiększyła się o dal (23:21. 18:21. 21:20); Horak
— Arbach
się tylko do wypadów. Gwardia nie Garbarni zdobyli Kucharski 2 i zycji do strzału. Bardzo dobrze panym przeciwnikiem. W 13 minu sze nazwiska. Tym razem na liście 0:2;
— Czupryk 2:0; Niero
wyzyskała kilku sytuacji podbram Parpan II — 1. Widzów około wypadł Skromny. W 20 minucie cie Mamon zdobył trzecia bramkę, znalazło się 3 graczy drużyn I. Ligi. ba Otremba
Arbach 0:2; Horak — Stachel
ZZK za rękę obrońcy na polu kar a w 36 ten sam gracz główką usta- Dwa tygodnie dyskwalifikacji, z za 2:1; Nieroba
kowych. Najlepszymi byli u nich 5.000.
—
Ormian 2:0; Horak —
wieszeniem
na
okres
6
miesięcy,
obramkarz oraz pomoc, w Rymerze
0:2; Otremba — Arbach 2:1.
trzymah: Muskała (AKS) 1 Jabłoń Czupryk
lewoskrzydłowy Drapeła
Drapała oraz obroń
Widzów
1.000.
ski I (Cracovia) za niebezpieczną grę W niedzielę odbył się drugi mecz
ca Bober. Sędzię
Sędzia Bog<
Bogdanowicz, z
na meczu Cracovia — AKS.
A-klasa
w
okręgach
Krakowa. Widzów 3.000.
Gajdzlk (AKS) ukarany został
3-mlesięczną dyskwalifikacją ża bru Dolnego Śląska.
talną
grę i kopnięcie przeciwnika Zwyciężył Górny Śląsk 5:4. Puraktg
Chełmek —■ Polonia
przy piłce.
zdobyli: Otremba 1 Horak po i
Surową
za nieąportowe za Hieroba
1. dla Dolnego Śląska Czwprzeciwnikiem techniką oraz szybko chowanie naganą,
Przemyśl 1:1 (1:1)
się
na
boisku,
ukarany
zo

ty firaliome
W Łodzi
ścią. Bramki dla nich uzyskali: Stat- stał zawodnik Baildonu — Mafszal. pryk 2. Arbach i Stachel po 1.
Otremba
został przez GM
kiewicz
—
3,
Leski
—
1
oraz
jedna
sa
CHEŁMEK. Gospodarze wystąpili KRAKÓW (tel). Niedzielne roz
W łódzkiej klasie A badly ub.
Za brutalną grę zawieszony został, pryka 17:21 pokonany
1®:21 a Horak przez
Dla pokonanych honorowy do
w osłabionym składzie bez Pl'szki grywki o mistrzostwo klasy A przy niedzieli następujące wyniki: ŁKS mobójcza.
czasu przeprowadzenia dodatko bacha 17:21 ii 14:21.
punkt
Pach
II.
Sędziował
Helman
do

wego dochodzenia, Wielga ze szcze
i Laski, ale mieli Zwłaszcza po niosły niespodziankę w postaci re Ib — Włókniarz Zgierz 1:3 (0:1); brze.
cińskiej Gwardii.
*
przerwie, przewagę w polu. Pro misu leadera Wieczystej iz Okocim Spójnia Łódź — Boruta Zgierz 1:0
wadzenie dla gości zdobył w 17 m: skim KS 0:0. Pozostałe wyniki:
(0:0); ZZK Łódź — ZZK Koluszki
PIERWSZY MECZ HOKEJA
nucie gry Laba, wyrównał w 41 Ob
Garbarnia Ib — Cracovia Ib 1:1 3:0.
NA TRAWIE
tułowi cz.
(1:0). Zwierzyniecki — Fablok 3:2
Wroclaw - Kraków 11:5
POZNAN (tel.). Pierwszy me«*
(1:0),
Szczakowianka
—
Tamovia
Ib
W Poznomu
Polonia grająca po przerwie prze
hokeja na trawie o mistrzostwo
ciw wiatrowi zastosowała taktykę 8:1 (6:1), Dębsko — Łobzowianka
Polski rozegrany ubiegłej nie
POZNAŃ (tel.). Piłkarskie mi
defensywną, cofając pod - własną 1:1 (1:0), Groble -- Korona 2:1 (1:2).
dzieli. w Poznaniu między Czarny
strzostwa klasy A przyniosły
bramkę całą swoją drużynę. Mimo Mościce — Wisła Ib 2:0 (2:0).
Kraków (tel.). W meczu bok
mi Poznań i Chrobrym z Gnieana
Wieczysta
14 21 23:9 wczoraj następujące wyniki:
wysiłków ze strony gospodarzy nie
serskim
odbytym
w
Krakowie
ze

BUDAPESZT
(tel.).
Drużyna
Szczakoyńanka
16 21 33:14
zakończył się wynikiem bezbramudało się im zdobyć drugiej bramZZK Rawicz — Zjednoczeni Po
Dębski
15 19 26:20 znań 2:1 (2:0); ZZK Kępno — HCP spół Wrocławia pokonał Kraków żeńska koszykówki Pragi roze kowym 0:0.
Zwierzyniecki
11:5. Wyniki (na pierwszym miej grała mecz z zespołem Nazikas
15
19
29:25
MŁODZI KOSZYKARZE
Skra —- Pafawag
Korona
15 16 21:23 Poznań 4:1 (2:1); Gwardia Kalisz scu zawodnicy Wrocławia):
wygrywając 49:16 (23:4).
LEPSI OD STARSZYCH
Groble
15 15 22:16 — ZZK IB Poznań 0:0; Dąb — Ad
PRAGA
(teł.).
Jubileuszowy
sla
POZNAN (tel.). Mecz koszy
2d (2:1)
15 15 22:28 mira 4:2 (2:1); Polonia Leszno —
Cracovia Ib
W muszej Kasperczak pokonał lom-gigant o puchar Małej Fatry
14 14 23:22 Polonia Poznań 10:1 (4:1).
Mościce
Wojtyslaka, w koguciej Kaflow- zakończył się zwycięstwem — kówki między dwoma zespołami
CZĘSTOCHOWA. Skra odniosła
ZZK: drużyną „młodszych“ i tzw.
Łobzowianka
15 14 20:22
drugie zwycięstwo w mistrzostwie
ski wygrał z Leją przez k. o. w Brchla.
15 13 23:32 H/n Dplnq/m
„Wielką Piątką“, w skład której
II Ligi, tym razem ze zgranym ze Fablok
pierwszej
rundzie,
w
piórkowej
Okocimski KS
16 13 20:28
BIAŁOGRÓD. (teł.). Na zawo wchodzili Grzechowiak. Kasprzak,
społem Pafawagu. Mecz stał na bar
Sobko zremisował z Gromalą, w
Sftfsku
16 12 27:23
Garbarnia Ib
dżo dobrym poziomie. Najlepiej w
dach lekkoatletycznych startował Łój, Patrzykąt i Śmigielski, wygra
lekkiej
Kotas
pokonał
Piszczka,
16 11 23:31 GÓRNIK WAŁBRZYCH — PODGÓ
drużynie gości wypadłe trio obron Wisła Ib
Francuz, Mimoun. W biegu na
„młodsi“ w stos. 42:20 (22:5). W
Tarnovia Ib
15 9 19:37 RZE — GÓRNIK BIAŁY KAMIEŃ w półśredniej Kukurudz wygrał z 10.000 m zdobył pierwsze miejsce li
ne, neutralizujące ataki Skry, u go
zespole zwycięzców dobrze wy
Dąbrowskim, w średniej Domań
spoderzy zaś w napadzie wyróżnili
2:3 (0:1)
uzyskując czas 31.37,2 min.
padli tarczyński, Kolaśniewafe,
się Baraniak i Purgel, a w pomocy I W Rzeszowie
WAŁBRZYCH. W spotkaniu o mi ski przegrał z Matułą, w półcięż
Selfryd,
RZESZÓW, (tel.) Wyniki kl. A o- strzostwo dolnośląskiej klasy A gospo kiej Urbaniak przegrał z Pieniąż Warszawa (tel.) W niedzielę odbyły Bajer, u starszych Grzechowiak.
POZNAN (tel.). Drużyna Warty
się mistrzostwa WOZLA w biegach
ulegli swym kolegom z Białego
W
pierwszej
połowie prze kręgu rzeszowskiego przedstawiają darze
Kamienia. Przez cały czas goście po kiem, w ciężkiej Klimecki wygrał na przełaj.
waga Skry, po zmianie pól zaś się następująco. PZL Rzeszów — siadali
przez k. o. w 2 rundzie z Rysiem. Wyniki: 1.000 m kobiet: 1) Lejkówna rozegrała ub. niedzieli mecz w
lekką
przewagę.
Bramki
dla
Pafawagu. Końcowe minuty gry Legia Krosno 2:4 (2:3), Nafta — He Białego Kamienia uzyskali: Haszczyk,
(Przyszłość Kobyłka) 4:27 min.; 2) Kry piłce koszykowej z bydgoskim
znowu należały do Skry. Prowadzę sovia 0:1 (0:0), Sanoczanka — Orzeł Urbaniak 1 Pawłowski, dla Wałbrzy
wieka (Przyszłość Kobyłka) 4:33 6 Zrywem, przegrywając 30:34. Ko
min.; 3) Stecko (Głuchoniemi). Junio
nie dla gospodarzy uzyskał w 13 mi 4:1 (1:0).
cha Walczak 1 Fronszczak. Zawody
BUKARESZT (tel.). Rozegrany rzy — i fan. — startowało 64 zawód- sze dla Warty zdbbyli: Klewenhaprowadził p. Chrostowskl.
nucie Purgal. 8 minut później Szym
6 9
Resovia
8:4
nlków. 1) Kor lak (Ogniwo) 7:32.8 min.: gen — 13, Gołimowski — 8, Kuw
Bukareszcie
mecz
tenisa
stoło

czak wyrównał, a w 34 minucie Ba
6 8 14:11
Legia Krosno
2)
Strzałkowski (Polonia) 7:38 min.; 3) biński — 6, Karolus — 5, Szymu
W
Cxęsio«?fiow/ie
wego
Praga
—
Bukareszt
zakoń

reniak ustalił wynik spotkania. Sto
6 7
Nafta
9:6
Korczyński (Przyszłość Kobyłka) 7:38.8
•unek komerów 5:2 dla Skry. Sę
PZL
t 6 13:14
czył się zwycięstwem ping-pon- mm. Seniorzy 4 km. — startowało 20 ra Stan. — 2; dla Zrywu: Kwapi®
CZARNI
—
STRADOM
5:1
(0:1)
dziował b. dobrze Bucko z Kielc.
6 3 10:13
Sanoczanka
1) lubczyński (Legia) — 10, Iderok — 8, Chmielewski
CZĘSTOCHOWA. Czarni uzyskali gistów CSR 5:1. W konkurencji zawodników:
Widzów 5000.
12:43 min.; 2) Czajkowski (Ogniwo) — 7, Jaśnik i Bednarowicz po 2.
Orzeł
6 3
7:13
zasłużone zwycięstwo, górując nad kobiecej wygrały Rumunki 3:0.
12:47.2 min.; 3) Grudziński (SKS).
Drążkiewicz — 1.
Lepsza
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JAM RAKOCZY

(Od specjalnego wysłannika)

Czerwień«^

Czerwieńsk, w marcu.
Z Katowic pociągiem beżpośre
dnim do Zi elonej Góry, a potem
jeszcze po „przesiadce“ — dwie
stacje do Czerwieńska, jedzie się
12 godzm, Ale warto je przeje
chać, aby zobaczyć jeden z najpię
kniej szych , najlepiej urządzo
nych ośrodków sportowych Pol
ski.
W Złocińcu pod Szczecinkiem,
mamy „polskie Vbrumaefai“ (Vi_

rutnaeki — słynna finlandzka uczelmiia sportowa położona wśród
lasów i jezior), ośrodek sportowowczasowy na 8.000 osób. Ale Złociniec jest zniszczony działania
mi! wojennymi;, i doprowadzenie
go do stanu używalności będzie
jeszcze kosztowało bardzo dużo
pieniędzy i przede wszystkim' du
żo czasu.
Natomiast ośrodek sportowy
KCZZ w Czerwieńsku jest wpraw

dze znacznie mniejszy, gdyż tyl
ko na 500 osób ale za to znajduje
si^ w stan o używalności j najwy
żej wymaga tylko małych przeró
bek i bardzo n ewelkiego nakła
du finansowego. Ośrodek ten po
wstał z dawniejszego centrum
szkoleniowego niemieckiej policji
kolejowej, wszystkim, aż za nadto
dobrze znanego „Bahnschutzu“.
Sprawiedliwość dziejowa zade
cydowała, że tam. gdzie 4 lata te
mu w jednej z hal zwanej „Exe
rzierhalle“ czyli hal- musztry, ja
kiś niemeck „Zugsführer“ ry
czał swoje „Ajlitla“ dziś padają
polsk e słowa komendy, ale ko
mendy innej — sportowej. Ta wła
śnie dawna hala musztry przezna
czona jest dla bokserów i cieżkoatletów.
Czerwieńsk, to mała i można by
rzec zaspana miejscowość. Świa
dczy o tym następujący dialog,
prowadzony z jednym z miejsco
wych mi eszkańców, od którego
chcieTśmy zebrać garść infor
macji:
— Ile mieszkańców U czy Czer
wieńsk?
— N e wiem. Bo my tu takimi
sprawami się ne zajmujemy. To
tylko wójt może wiedzieć.
— A czy wiec e, gdzie znajduje
się ośrodek sportowy w Czerwień
sku?
— Też nie wiem! N e słyszałem
o n tn, a mieszkam tu już 3 lata.
Ostatecznie jednak udało mn
wszystkiego o Czerwieńsku dowie
dzleć: liczy on około 3.000 miesz
kańców (przeważnie kolejarzy),
ośrodek sportowy znajduje się
...... ot, tam niedaleko, jakieś
500 m tylko od stacji:“ — jak wy- I

jaśni! mi bardziej zorientowany
obywatel. Trzeba jednak było
przejść 4 razy po 500 m, aby trafić
do uroczo, wśród lasów i pól poło
żonego ośrodka, wziętego z obu
stron jakby w kleszcze linii kole
jowych, prowadzących do Gub na
i Rzepina.. Rzeka Odra jest o skok
od urządzeń, rozlokowanych na
obszarze około 12 hektarów z wła
snym parkiem j. lasem.
Na tych 12 hektarach znajduje
się szereg pęknych, w idealnym
niemal porządku utrzymanych za
budowań i urządzeń sportowych,
z których na pierwszy plan wyb
ja sę hala o wymiarze 80 x 25 m
z natryskami, umywalkami przej
ściem do budynku mieszkalnego
i świ etn e działającym central
nym ogrzewaniem. Płyty smołowo-piaskowe, którymi wyłożona
jest podłoga dają jej dużą elasty
czność.
Jest tu też nowoczesny 5-toro
wy basen pływacki — 50 metro
wy. z trzema trampolinami, jest
najlepiej chyba w Polsce u rządzo
na... kręgielnia, jest duże boisko
piłkarskie (niestety bez bieżni.,
która jednak wkrótce będzie urządzon-) i jest wspomniana dru
ga hala: 75 x 35. dawniejsza hala
musztry.
Pomieszczenia dla zawodników
znajdują się w 5 budynkach, o po
kojach 20-. 4-, 2- i l-osobo
wych. Wszędzie rzuca się w oczy
nadzwyczajna czystość g troska o
h igienę. Jest przeszło 200 umywa
lek, wanny, natryski itd.— wszy
stko p ęknie wyłożone białymi ka
flamii i świdżo odnowiióhe. I wszę
dzie, o dziwo doskonale funkcjo
nuje centralne ogrzewanie.

Ośrodek posiada własną stację
pomp, czerpiącą wodę źródlaną
. głęboko z ziemi, własne filtry, bar
dzo nowoczesne urządzenia ku
chenne na 500 osób, a nawet ...
własną fermę hodowlaną z kro
wami, w eprzam,- i Bardzo złego
psa.
Działam a wojenne jakoś n e na
ruszyły budynków, ale szabrownii
cy swoje zrobili. Opowiada o tym
kierownik ośrodka ób. Bolesław
Różański :
— Kolej przejęła ośrodek w
bardzo zdewastowanym stan e.
Nie było ani klamki, ani kurka do
wody, ani żarówek, ani motoru do
W

pomp, itd. Za 12 milionów złotych
doprowadź liśmy to wszystko do
dzisiejszego porządku. Ośrodek
oddano następnie w użytkowanie
ZZK. który organizował tu obozy
wczasów, goszcząc m. 'in. dzieci
polskie z Westfalijr* Francji.
Od 1 mają br. przejmie ośrodek
w użytkowanie KCZZ, który two
rzy w Czerwieńsku centralny ośro
dek szkoleniowo-sportowy. Od 28
IV. odbędzie się tu.perwszy obóz
sportowy dla kolarzy. Na uroczy
ste otwarcie w dn u IV. — przyjadą ze stolicy przedstawiciele
władz ¿ KCZZ.
Jam Rałoocey

pionie

Warszawa. — W ubiegłym ty
godniu odbyła się w Związkowej
Radzie Kultury Fizycznej i Spor
tu KCZZ, konferencja referentów
wychowania fizycznego Zarządów
Głównych Zrzeszeń Sportowych i
referentów wychowania fizyczne
go i sportu OKZZ.

KCZZ

10S HS)
Związkowiec
Ogniwo i Włókniarz 81 (—55)
109 (—50)
Stal
MO WS)
Chemik
63 (—»)
Górnik
75 (—33)
Spójnia
18 (—100)
Budowlani
Pracę Koła Sportowego omówita dokładnie ob. Śzubrowa. Zaję
cia w Kole powinny się odbywać
dwa razy w tygodniu po 90 mi
nut, a zadaniem ich przygotowa
nie członków Koła do zdobywania
odznaki sprawności fizycznej oraz
gremialny udział we wszystkich
imprezach masowych jak: nauka
pływania, biegi narodowe, .marsze
jesienne, pokazy gimnastyczne
itp. O odznace sprawności fizycz
nej mówiła ob. Kłyszejkowa.

Konferencję otworzył sekretarz
Zw. Rady Kult. Fiz. i Sportu ob.
Dołowy, który na wstępie podkre
ślił, że akcja masowego wychowa
nia. fizycznego jest bojowym za
gadnieniem związków zawodo
wych. Następnie omówił on udział
poszczególnych Zrzeszeń Sporto
wych w obchodzie Święta Pracy
w dniu 1 maja, biegach narodo
öeeestnicy kursu dla voimatowych instruktorów kultury fizycznej słu
chają im/kładu majora Bettera z G. U. K. F.
Fot. API
wych w dniach 22 — 26 maja.
Gremialny udział sportowców
związkowych będzie najlepszym
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
Referenci okręgowi poszczegól
zadokumentowaniem ich postawy nych Zrzeszeń Sportowych zdah
dla spraw pokoju — powiedział sprawozdanie ze stanu akcji W.F.
Odznaka
Sprawności
Fizycznej ob. Dołowy.
w terenie: a) z obesłania kursów
Sprawy kursów wyszkolenio wyszkoleniowych; b) wykorzysta
wych referowała ob. Kłyszejkowa nia przeszkolonych w terenie; c)
Zaapelowała ona o terminowe stan organizacji Kół Sportowych
zgłaszanie i odpowiedni dobór i praca w Kołach. Jak wynika ze
kandydatów. Dotychczasowe kur sprawozdań w akcji tej przodują
sy
(kierowników wyszkolenia, ZS Kolejarz, Związkowiec, Gór
będzie warunkiem przynależności do klubu
przodowników łyżwiarstwa i nar nik, 'Stal i Budowlani. Najgorzej
najlepiej obesłało ZS przedstawia się ZS Chemik, któ
WARSZAWA. W Głównym Urzę- •i.'’' ■■ ".vy'itia Tub wybitnej śpiew styka, pływanie, -marsz lub marszo- będzie również wenmkiem doptisz- ciarstwa)
Kolejarz — w 100 proc. z . czego remu normalną pracę utrudnia
,.oi.<feie Kultury Fizycznej odbyte się ności (ya uzyskanie wyższych norm biegi, bieg ne przełaj 500 lub 1.000 częnia do mistrzostw.
Zarząd Główny Zw. Zaw. Prac.
w piątek konferencja prasowa na od przewidzianych). Aby więc zdo m. Wymienione konkurencje odby
Po ustaleniu oficjalna! nazwy od 80 proc, ukończyło kursy z wy
temat odznaki sprawności fizycznełj. być najwyższy stopień w klasie, za wają się w ramach masowych im znaki. projekt jej ¡zostanie zatwier nikiem pozytywnym. Dalsze miej Leśnych i Przem. Drzewnego’.
Konferencję prowadzi! naca. Gu wodnik musi startować corocznie prez. organizowanych w całym kra dzony i wprowadzony w życie.
sca zajmują
W wolnych wnioskach omawia
towski.
(w szczególnych, wypadkach dopusz ju. Ponadto do zdobycia odznaki te
no m, in. sprawy wynagrodzenia
Koncepcja i opracowanie odznaki czelny jest start co 2 lata). W za go stopnia obowiązują konkurencje,
instruktorów i trenerów oraz usprawności fizycznej, która będzie leżności od wieku zawodników będą wybrane dowolnie, po jednej z 4
kładów ćwiczeń gimnastycznych
stanowiła podstawę wychowania fi obowiązywały różne minima toteż grup: szybkościowa; (sprinty lek
(Wie)
zycznego w Polsce, iest zasługą normy w poszczególnych klasach koatletyczne, kolarskie i łyżwiar
■es» na pokazy zbiorowe.
dyr. GUKF inż. Ruchara. Przy o- zostały podzielone na kilka grup skie), zręcznościowej (gimnastyka,
preeowaniu norm odznaki, opierano wiekowych.
skoki lekkoatletyczne, narciarskie,
się na najlepszych wzorach zagra
Dla osób dorosłych, przy u- pływackie oraz żeglarstwo), rzuto
X W Przemyślu powołano do Ży
nicznych. z których najbardziej no bieganiu się o odwnakę
będą wo-siłowej (rzuty lekkoatletyczne,
cia Klub Sportowy ,.Kolejarz“, któ
woczesną okazała sie odznaka re- stosowane pewne ulgi I tek: od zapasy, boks, podnoszenie cięża
rego
zarząd tworzą: prezes — nacz.
dsiecka ,,Gotów do pracy i obrony“. razu
odznakę brązową
otrzy- rów), wytrzymałościowej (biegi na
Dzikowski Henryk; wiceprezesi — mgr
Nowością jest znaczne obniżenie mają kobjety, startujące w wieku przełaj, marszobiegi. kolarstwo, tu
E. Miszczak i dr St. Kaczor, skarb
wieku, o odznakę bowiem będą mo 26 — 32 lat, mężczyźni zaś po 30 r. rystyka, narciarstwo, kajakarstwo).
nik — J. Dobrowolski; sekretarz —1
T. Czech; gospodarz — filipiński;
gli .«biegać się chłopcy i dziewczę życia; odznakę srebrna: kobiety do Konkurencje tej ostatniej grupy nie
członk. zarządu: — Kochanowicz A-.
ta już od 11 roku życia (w tym wie 40' lat i mężczyźni do 50 lat;
_
odzne- będą obowiązywać kobiet przez
A. Rokitowski, Kluż St. i Wł. Dą
ku młodzież objęta jest obowiązko Ikę złotą: kobiety powyżej 40 i mę- pierwsze 2 lata. Minima odznaki są
browa. Kier, śekóji: lekkoatlet. —
wym w. f. w szkołach).
żiczyźni po wyżął 50 lat. Ponadto jednakowe zarówno d:a miast, jak
prof. Pelc, imprezowej — prof. Os
Odznaka dtaieli sie na 3 klasy oben matki, bera względu na wiek, mogą i dla wsi.
trowski: p. nożnej — Paraszczak; żeń
rnujące młodzież w wieku: III zdobyć odznakę nawet w wypadku,
skiej — Irena K lis ko; p. r. — Nowa
Wprowadzenie odznaki będzie
kowski; szachowej — Słysz; hokejo
klasy: 11—14.
II: 15—19 lał.
I: gdy me osiągną norm w dwóch miało
doniosłe znaczenie zarówno
wej — Ostrowski Cz.: gimnastycznej
ponad 20. Ponadto w każdej klasie konkurencjach.
dla
upowszechnienia
sportu,
jak
i
—
Cieszyński: tenisowej — WitoszyńDo zdobycia odznaki w poszcze wyrobienia wszechstronności u za
są 4 stopnie (odznaka żelazna, brą
ski; motocyklowej — Stebliński; pię
zowa, srebrna i złota)., przy czym w gólnych klasach będzie obowiązy wodników,
ściarskiej
— prof. Pietrusiewicz; nar
którzy na ogół do tej po
każdym stopniu można zdobyć od- wało uzyskanie norm w następują ry poświęcali
ciarskiej — Żytek; pływackiej — Ła
sie prawie wyłącznie
cych konkurenci ach:
buda .
dziedzinie sportu. Kon
KLASA III: gimnastyka, pływa tylko jednej
zostały rozłożone na cały
Klub powstał z połączenia KKS ÄUnie (25 m.), marsz (2.5 km), bieg 60 kurencje
rawianka i SKS Czuwaj.
rok, tak że do każdej z. nich będzie
m. skok w dal i wzwyż, rzut piłką się
przygotować odpowie
palantową oraz 3-krotny udział w dnio.można
X W Poznaniu powstało Związko
Część konkurencji mieści się
we Okręgowe Zrzeszenie ..Kolejarz"
grach sportowych.
w
remach
imprez
masowych, przy Z ostatnich mistrzostw pływackich Polski w hali- odbytych we Wro obejmujące całe województwo z 6 od
KLASA II: gimnastyka, prace czym bieg na przełaj
pierwszą cławiu i Warszawie. Z lewej: Zurkówna z Poznania, która wygrała działami. 23 klubami i 29 kołami. Na
przy odbudowie i rozbudowie kra a nich. Masowy udziałjest
w biegu na 100 m na wznak., a z prawej zwycięzca 100 m st. clono. Procel z ka czele zarządu stanął poseł Gellert,
ju,
pływanie,
marsze
i
merszobiegi,
za st. został ob. 'Sałata, sekretarz insp.
towickiej Pogoni.
WARSZAWA. Redakcje „Trybuny
przełaj stanowi okazje do uzyska
Muszyński, wszyscy z Poznania, oraz
Ludu“ 1 „Rudeho Prava“ ufundo bieg przez tor przeszkód, biegi 60 i nia pierwszy; normy na odznakę
Fot. B'Oronowski Poznań
członek
Szerempt z Jarocina. W naj
wały dla zwycięzców międzynarodo 100 m, skok w dal. reut granatem, sprawności
fizycznej.
Studenci AWF na starcie
bliższym czasie zwołane będą zebra
wego wyścigu kolarskiego Prtvga — biegi na 500 i 1,000 m. szczypie r_
nia oddziałów w Poznaniu, Lesznie,
Warszawa puchar przechodni. Puchar niak. strzelanie: dla juniorów do
Warto podkreślić, że dążenia idą
WARSZAWA. Na nowym basenie
Jarocinie. Krzyżu, Kościanie i Zbą
ten według projektu artystów czecho wyboru dodatkowo: szermierka, obecnie w tym kierunku, żeby do
Akademii Wychowania Fizycznego
szynku. Zarząd Okręgowy postano
słowackich, wykona Państwowa Fa boks lub zapasy.
klubów
przyjmowani
byli
tylko
za
w
Warszawie
odbyły
się
masowe
za

wił
przeprowadzić reorganizację do
bryka Kryształów Otto Bartl w 1*0KLASA I: 4 koniku rencie obowiąiz wodnicy, mający przynajmniej; trze wody pływackie p»d hasłem „wszy
dnia 1 maja br. Zarząd główny wy
debradach.
scy
słuchacze
Akademii
pływają",
cią,
najniższą
kiesę
sportową,
która
kowe
dla
kobiet
i
mężczyzn
:
girrma
znaczył czterech trenerów do dyspo
Przed wyścigiem puchar przechodni
które zgromadziły na starcie około
zycji okręgu i tak: Patrzykonta (pił
Wystawiony będzie w Warszawie na
160 zawodników 1 zawodniczek —
ka ręczna). Hoffmana (lekkoatlety
specjalnej wystawie nagród n mię
studentów i studentek Akademii, oraz
ka), Boetsohera (piłka nożna) i Sufldzynarodowego wyścigu kolarskiego
uczestników kursu SP i KCZZ.
nowskiego (boks). Ponadto przydzie
Praga — Warszawa.
lono dwóch instruktorów w. f. Klap
Z OKAZJI II międzynarodowego
Wyniki: Panie: 100 m klas.: 1. Posa i Urbaniaka'
wyścigu kolarskiego Praga — War
ziehows'ka (I) 1:50.6: 2. Chmura (II)
szawa Ministerstwo Poczt i Telegra
2:04.5; 3. Troszok (U) 2:07.8. — 50 m
X Powiatowy Inspektorat Kultury
fów wprowadzi specjalne datowniki,
grzbiet.: 1. Szczepańska (II) 55.0: 2
Fizycznej w Jeleniej Górze czyni in
opracowane według projektów art.G-awrycka (II) 56.8: 3. Młodzianowska
tensywne
. przygotowania do Biegów
graflka Andrzeja Wiercińskiego. Da
(n) 1:05.2. — 3 X 50 zmiennym: 1. Rocz
Narodowych.
towniki wyobrażać będą symbole
nik n AWF w składzie: Gawrycka.
Warszawy Lodzi. Wrocławia i Kato
Troszok. Szczepańska 2:42.1; 2. Rocz
X Przy jeleniogórskich fabrykach
wic — minet etapowych wyścigu —
nik I (Janiszewska, Pozichowska.
metalurgicznych powstał nowy klub
i będą używane przez urzędy pocz
Borkowska) 3:03.8. — 5 X 50 dow.: 1.
sportowy, g -upujący pracowników F.
towe tycn miast przez miesiąc, po
Rocznik n (Giętkowska. Chmura,
cząwszy cd '.i kwietnia.
P. P. (Askania), Jel. Zakl. Budowy
Wiszniewska, Troszok, Szczepańska)
PRZEDSTAWICIELE Komitetu Or
4:40.3. 2. Rocznik I.
Ludwikowski z ..Samorządowca" w Masz. Pap; i Aparatury Celulozowej.
ganizacyjnego II międzynarodowego
Warszawie
—
jeden
z
młodszych,
a
Panowie: 100 m motylkowym: 1.
Klub ten nosi nazwę ZKS Metalo
wyścigu kolarskiego Praga — War
Marek (I) 1:19.8; 2. Paszek (I) 1:25.5; wybijających sie pływaków w stylu wiec i wchodzi w skład odnośnego
szawa odbyli konferencję z dyr. pol
3.
Woźniak
(SP)
1:26.1.
—
100
m
dow
grzbietowym
pionu sportowego. Pracują już sek
skiej Kroniki Filmowej Kossakiem,
1. Marek (I) 1:12.7; 2. Sut (SP) 1:13.4;
Fot. Boronowski Poznań cja piłkar.ka i lekkoatletyczna.
na której uzgodniono sprawę wyda
3.
Pudło
(III)
1:13.7.
—
100
m
grzbiet.:
nia przez, Polską Kronikę Filmową
1. Dzięgielewski (HI) 1:40.0: 2. Pudlo
specjalnego filmu krótkometraźowego
(Ul) 1:41.2: 3. Marcinkowski (I) 1:47.9.
z przygotowań do wyścigu Praga —
100 m klas.: 1. Marek (I) 1:27.8: 2. Sut
Kurs dla lekarzy sportowych
Warszawa, lilm ten składać się bę
(SP) 1:28.2; 3. Woźniak (SP) 1:29.0. —
dzie ze zdjęć , obozu kondycyjnego
3X50
zmiennym:
1.
Rocznik
I
(Pa

WARSZAWA, Koło Warszawskie
kolarzy polskich w INrlanie, z frag
Zapisy na kurs kierować do d*>
szek. Marek. Rękas) 1:52.6; 2. Rocz Lekarzy
mentów zeszłorocznego wyścigu oraz
i Akademia Wy-* 2 maja br. pod adresem, dr Anynik HI (Dzięgielewski. Kasperek. Pu chowania Sportowych
Fizycznego organizują kurs żewski Jan — Warszawa 22, ul Słu
zdjęć x wystawy projektów na od
dło)
1:56.3;
3.
Rocznik
U
(Ogłobin,
sportowej w Warszawie, pecka 8 m. 20.
znakę pamiątkową wyścigu.
Dybowski. Dobrowolski) 2:01.7. — 1OX medycyny
od dn. 9 maja do 21 maja br.
Na zakończenie konferencji, w czaKomitet organizacyjny k,rsu sta
50
dow.:
1.
Rocznik
I
—
6:32.1;
2.
Rocz
de której poruszono również problem
Kurs odbędzie się w Akademii Wy nowią:
przedstawiciele AkademM
n — 6:38.5: 3. Rocznik HI — chowania
Fizycznego,
Warszawa
—
obsługi wyścigu przez operatorów W przerwie meczu o mistrzostwo Opolskiej Klasy Wydzielonej piłka nifc
Wych.
Fizyczn. — prof, wssluro, dyr.
PKF, odbył się pokaz dwu krótko- rze rezerwowej drużyny Polonii by tomskiej pokrzepiają sie herbatą. 6:58.3; 4. Kurs KCZZ — 7:58.2.
Bielany: zakwaterowanie i wyżywie płk. Górny, przedsta *dclele Koła
Na szczególne wyróżnienie zasłu nie bezpłatne. Na kurs należy przy Warszawskiego S. I.. motraźowych Mimów z zeszłoroczne
dr Tokar
Nr. 5 to Komorkiewi.cz, który w ub. sezonie stale występował
gują wyniki Marka (AWF) oraz Suta wieść: kostium gimnastyczny 1 ką ski 1 dr AnyżewskL
go wyścigu Warszawa — Praga —
w drużynie ligowej
Fot. Urszula Bytom i Woźniaka — obydwaj SP. (Wlad).
pielowy oraz pantofle gimnastyczne.
Warszawa.
n
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reprezentacyjna

Przykład godny naśladowania
Czyn

1-majewy

w

sporcie

piłkarzy

e

owo

Warszawa. — Kapitanat spor
towy PZPN ustalił kadrę repre
zentacyjną piłkarzy, obejmującą
40 zawodników, w tym 4 bram
karzy, 6 obrońców, 12 pomocni
ków i 18 napastników.
Lista, powołanych do kadry pił
karzy, przedstawia się następu
jąco:
BRAMKARZE: Jurowicz („Wi
sła“), Skromny („Legia“), Janik
(AKS), Rybicki („Cracovia“);
OBROÑCY: Gędłek („Craco
via“), Szmyd („Polonia" Bytom),
Sobkowiiak
(ZZK),
Janduda
(AKS), Flanek („Wisła“), Barwiń
ski („Tarnovia“);
POMOCNICY: Suszczyk (Ruch),
Jabłoński I („Cracovia"), Słoma
(ZZK), Jabłoński II („Cracovia“),
Skrzypniak („Warta“), Gaj dzik
(AKS), Legutko („Wisła“), Brzo
zowski
(„Polonia“ Warszawa),
Tarka (ZZK), Bartyla („Ruch“),
Miller (PTC), Parpan („Craco
via“);
NAPASTNICY: Mamon („Wi
sła“), Kokot II („Lechia“), Ku
czyński („Tarnovia“), Gracz („Wi
sła“), Różankowski II („Craco
via“), Baran (ŁKS), Anioła (ZZK),
Krasówka („Szombierki“), Goź
dzik („Lechia“), Łącz (ŁKS), No
wak („Garbarnia“), Kohut („Wi
sła"), Muskała (AKS), Cieślik |
(„Ruch"), Radoń („Cracovia“), Pat |

kolo (ŁKS), Mordarski („Legia"),
Wiśniewski („Polonia“ Bytom).
W ciągu roku skład kadry re
prezentacyjnej może ulegać- zmia
nom. Kapitanat sportowy PZPN
dokonywać będzie skreśleń z li
sty, w wypadku stałego spadku
formy zawodnika ■ lub przekro
czeń przez niego dyscypliny spor
towej, zarówno na boisku, jak i
poza boiskiem.

Od jednego z naszych czytelników ze wsi Zabełków w powiecie
raciborskim, członka Ludowego Zespołu Sportowego otrzymaliśmy
list, który poniżej zamieszczamy w dosłownym brzmieniu.

Zabełków, dnia 2 kwietnia I&49.
SWOBODA ERWIN
Zabełków Nr 146
• W Czechosłowacji prowadzi
• Jedno z pism stołecznych po
pote. Racibórz
się w tej chwili akcję odpowied daje, że mecz Wisła — Polonia
niego oświetlenia sal gimnastycz przyniósł brutto 1.800.000 zł. wpły
Do
nych i hal sportowych, w któ wów z biletów
Redakcji „Sportu i Wczat ów"
rych odbywają się zawody w siat wstępu. Po po
w Katowicach
kówkę, koszykówkę, boks, szer kryciu 12,5 %
ul. Młyńska 9
mierka itd. Uznano, że należyte za użycie boi
Prasa dzienna głosi dużo zobowiązań załóg kopalń i fabryk,
oświetlenie sal nie tylko przyczy ska, 10% na ce
Ważne zarządzenia
które jako czyn 1-Majowy dadzą Państwu dużą ilość produkcji
ni się do podniesienia poziomu le wyszkolenio
dodatkowo na cześć święta pracy.
zawodów, ale także wpłynie do we PZPN, 10%
WARSZAWA (PAP). Główny
podatku magi
datnio na nerwy startujących.
Dlatego, że 1 maj stał się również świętem sportu śląskiego,
Urząd K. F. ustalił już wytyczne,
strackiego, 100
powinien każdy sportowiec dzień ten uczcić jakąbądż pracą dla
• Dwukrotny olimpijczyk i wie tysięcy
w
sprawie
zwrotu
wydatków
oso
złotych dla bileterów i
dobra sportu. Dlatego też zobowiązuję się:
lokrotny reprezentant polski, bie jeszcze kilkudziesięciu tysięcy zł.
bowych w sporcie. Wytyczne te
gacz narciarski Stanisław Sku innych wydatków na czysto po
„Do dnia 1 maja uzyskać 80 stałych prenumeratorów „Sportu
otrzymały do wykonania wszyst
pień z SNPTT Zakopane przejął zostało Polonii 900 tysięcy zł.
i Wczasów" wśród ludności rolniczej z terenu swego miejsca
kie polskie związki sportowe oraz
„gazdostwa' schroniska PTT na
zamieszkania, tak że 1 egzemplarz przypadnie na 3 rodziny wszy
zrzeszenia i organizacje sportowe.
Hali Kondratostkich rodzin mej miejscowości (robotniczych i rolniczych). Przez
• Rada dla spraw Kultury Fi
Nowe
wytyczne
ustalają
osta

wej. Dawne pry zycznej i Sportu przy rządzie
to sport uzyska więcej miłośników i nawet czynnych działaczy
tecznie
wysokość
zwrotu
wydat

watne schroni ZSRR ogłosiła plan zawodów na
sportowych. Jednocześnie zobowiązuję się (do 1. 5.) przeprowa
ków
dla
wszystkich
osób,
czyn

sko na tej hali sezon letni 1949, w którym m. in.
dzić 10 dniówek (bezpłatnych) przy odbudowie urządzeń spor
nych w sporcie, a więc: zawodni
rozleciało
się przewidziano
towych na terenie tut. gmWiy.“
Wszechzwiązkową
ków,
sędziów,
delegatów
zrzeszeń
prawem staro Spartakiadę Młodzieży Szkolnej.
sportowych,
związków sporto
Wzywam niniejszym pozostałych sportowców śląskich do
ści, a nowe zbu Osobna Spartakiada odbędzie się
wych,
trenerów, instruktorów
współzawodnictwa i naśladowania.
dowanq według dla słuchaczy wyższych zakładów
Rd.
projektu kra- naukowych. Pierwsze rozgrywki
Nadmieniam, że mam 18 lat życia. Członkiem Klubu Sporto
W stosunku do osób, pobiera
kowskiego architekta Laszczki. o puchar ZSRR dla koszykarzy
wego jestem od 12 roku życia. Od 15 roku życia jestem sekre
jących zwroty, przekraczające wy
Jest ono niewielkie, ale bardzo rozpoczną się w czerwcu z udzia
tarzem Ludowego Zespołu Sportowego w Zabełkowie, pow. Raci
sokość ustalonych norm, będą sto
przyjemne. Inny zawodnik SN łem 1.000 drużyn, finały odbędą
bórz (B-klasowy zespół Podokręgu SI. OZPN w Rybniku).
sowane sankcje dyscyplinarne za
PTT a mianowicie Stanisław Ma się w lipcu w Moskwie.
przekroczenie przepisów o ama
Ze sportowym pozdrowieniem
rusarz obejmuje schronisko PTT
ESTE
torstwie.
Swoboda Prwłn
pod Ornakiem w Zachodnich Ta
trach. Otwarcie tego schroniska
nastąpi w tych dniach.
«■»■■■■I
® W znanym radzieckim czaso
Mistrzostwa
bokserskie
w
6
okręgach
piśmie sportowym
„Sowieckij
Sport” znajdujemy taką wypo
wiedź: „jest rzeczą konieczną aby
w naszym sporcie zwiększyć ra
cjonalną pieczę nad rublem —
czyli: aby każda kopiejka wyda
wana była rozumnie i celowo!"
na Śląsku, Wybrzeżu I Pomorzu, w Warszawie, Lublinie i Olsztynie
— Wypowiedź tę możemy bez za
strzeżeń odnieść i do naszego
W ostatnich dniach tygodnia siwach Polski, które odbędą się koguciej Guzy wypunktował Bał W wadze pól&'edmed Chyełiła tosportu i do naszego złotego.
we Wrocławiu 8,9 110 maja.
dysa. W piórkowej Matloch zwy• Koniec zawodowej kariery i w niedzielę odbyły się mistrzo
Na Śląsku startowało 86 za
W średniej: w nfeładnssj walce w irada®
słynnego niegdyś pięściarza Primo stwa indywidualne w boksie w wodników, w Warszawie M, na
Kwiatkowski rate»
PotoeCarnery jest żałosny. W tej chwi okręgach: warszawskim, śląskim, Wybrzeżu OS, w Gdańsku 40, eta za stałe trzymanie i za niskie punkty Rajskiego.
li jest on zapaśnikiem w najbar łódzkim, lubelskim, olsztyńskim, a w Lublinie 49 z siedmiu klu uniki. Do czasu dyskwalifikacji Pewną niespodziankę sprawił w wa anego spotkania sędzia przerwał wal
dziej podrzędnych prowincjonal pomorskim i na Wybrzeżu. Za bów. W Poznaniu, Krakowie, Matloch mM wysoką przewagę <fee półciężkiej Rudzki wygrywając w kę na sfcatek rażącej przewagi Biał
nych cyrkach
amerykańskich, wodnicy, którzy zdobyli tytuły Rzeszowie i na Dolnym Siewku punktową. W lekkiej Krawczyk drugim starciu przez poddanie się kowskiego.
gdzie otrzymuje zaledwie dolara uzyskali równocześnie prawo do
wygrał mtataaataśe na punkty a eiwn-ików. Rudaki w diwim srtaretii
za walkę.
startu w indywidualnych mistrzaBreklerem: walka na słabym po
• Jeden z tre
ziomie. W półśredniej Sznajder
Finały w Warszawie
nerów
footbaloŚląsk bez faworytów zwyciężył Spałka, mając we wszy
wyah Francji ogło AS?'
stkich stawśach minimalną prze
WAłiSZAWA. (tel.) Parny «motelmte eyjnie j ateAcM
agMkłe
sił, że piłkarze bę
wagę. W średniej Kowara wygrał
dący z natury o p
z Tajstrom pa» poddanie się wypeinioneS hali Ujeżdżalni w Wer.
saawie
odbyły
sie
mistrzostwa
bok

Katowice. Przez 4 dm i toczyły się z Górnik» Zabrze. a Sznajder r. Bato Ttojstera
tymistami,
graji
po drwgiej rundzie;
searisM
w Hali Powystawowej i-ndywidtiel- rego — Grzywoeza n x Górnika Za pśerwsze dwie rundy należały zde serskie stolicy. Walki stały na tntena ogół lepiej w
brze.
W
Średniej
—
Tajster
(Zryw
ne bokserskie mistrzostwa Śląska. Świętochłowice) zwyciężył Piotrow cydowanie do Nowary, który wy
ataku, aniżeli w
nałach sensacją dużego kalifem by grody.
Ilość stertujących była mniejsze niż skiego (Gwardia Katowice), a Nowata
liniach obronnych.
przewidywano. W pierwszym dniu z Batorego — PawHcZkę z Baildon«. raźnie oszczędzał przeciwnika. W ło zwycięstwo Wilczka w średnie!]
44 zawuMkéw
półciężkiej Dobija wypunktował nad Zagórskim. Od pierwszego
— 23 walki, w drugim — 22,
© W Pradze powstało towarzy odbyto
Urbaniaka;
po - wyrównanym gongu obaj zawodnicy polują na
trzecim
—
18,
a
w
czwartym
fi

w
stwo dla organizacji Muzeum nely czyli — 8 walk. Organizacja
pierwszym starciu, i zażartej wy k. o, proy czym bardziej opano
w Feinerze
sportowego Czechosłowacji, któ zawodów na poziomie. Sędziowanie nowiczanki. w ciężkiej — Nandzik mianie etosów w drugim, w trae wany był Wilczek. W drugiefj run
Górnika Biskupice wyeliminował
re obejmie pamiątki czeskiego i również zadowalające. Specjalnie zMierzyńskiego
dzie
bak
Wikmalk
jak
i
Zagórski
cim zaznaczyła się wyraźna prze oitnie krwawili z rozciętych brwi.
z piasta Gliwice.
słowackiego sportu od jego zara wyróżnił się t znalazł uznanie u li
W finałach najciekawsze walki waga Dobiji. W ciężkiej Szczy Po kontrze Wilczka Zagórski po
nia aż do chwili obecnej. Towa cznych widzów sędzia ringowy e i to
na dobrym poziomie stoczyli. piński wygrał przez k. o. w II szedł na moment na deski. Począ eŁWiśei nie sałeM łatwej drogi 4»
rzystwo liczy 68 członków, z Tctó- Łodzi p. Twardowski.
Jeżeli chodzi o poziom miistr®ostw Sznajder ze Spałkiem w wadze rundzie z Nandzikiem; po prze tek 3 rundy przyniósł celny cios
rych każdy wniósł pewien tokitid
to był <m na ogół bardzo nierówny: półśredniej oraz Urbaniak z Do- graniu pierwszej rundy, w dru Wilczka, który położył mistrz« Pol
dla założenia muzeum.
były walki technicznie bardzo do błją w wadze półciężkiej. Będący giej Szczypiński ruszył do hura ski do 9 na deski. W chwilę potem
• Turcja odwołała swój udział bre, ale były też zupełnie prymi w dobrej formie Nowera nie mógł ganowego ataku, posłał Nantóka Zagórski pora® drugi odpoczywał Płocka.
9 na deckach i był sóipełnie asaw rozgrywkach tenisowych o pu tywne. Na starcie stanęli wszyscy zademonstrować swoich wszyst na deski do 8, poprawił i Nandzik do
mroonęmy. toteż sędzia ringowy lekka i póśredima. W muszej starto
czołowi pięściarze okręgu z wyjąt kich umiejętności ponieważ miai
.
Wa3M
w
ringu
char Davisa. Włosi, którzy w kiem
wało jedyni® 2 zawodników lak. te
ZaipłaiM odestoł go do rogu.
zawieszonego Rodaka, a tak zbyt słabego przeciwnika, który
się odraz» "alka ftnałowa.
pierwszej kolejce gier mieli się że zawodnicy
W muszej Sobojkrnyk (KsS) prae- odbyła
klubów prowincjonal
w wagaeh
spotkać z Turkami tym samym nych. Nie wszyscy faworyci doszli poddał się po II starciu. Do pew- słd i Łoctei.
greł a Paterą (Gwardia). Mimo po Półfinały
weg. ánedmáej,
automatycznie przeszli do drugiej .do finałów.
ranki młody Soł>olc®rfc wypad! bar
be; w líWciej i półdzo dobrze na tle rutynowanego _____ ___ . i w niectoMę przed
rundy, gdzie przeciwnikiem ich
Już w pierwszym dniu i w płerw- na też aalaczyć porażkę Breklera
Fetory. O ®wy»ies*wie gwardzi południem. W ntedziełs w późnych
z Krawczykiem w wadze lekkiej.
będzie zwycięzca spotkania Hogodzinach wieaMmyełi rozegrano wal
sty zadecydowała 3 runde.
lamdia — Południowa Afryka za zało 1 ostatniej w mistrzostwach,
ki finałowe.
Wyniki techniczne: W muszej pwmy.
W
koguciej
Tyeeyńiaki
(Btidowlawyeliminowano
ebanista«
Polski
Wynäikit półfinałów: w koguciej Józpowiedzianego na 12 — 15 maja.
.«stakujw gmocsdk pokomeł
Gumowni,ego, który przegrał pBsez stałe
wiafc (iKjedin.)
wysoko
na
punkty
Sieradza.
W
gia)
po
bardzo
ładnej
walne.
Obai
2 muriate ze
techa, k. o. x mało znanym pięścią
pióiłcowej Kruża
zawodnicy rozporządzali silnymi
rzem z Mikołowa Michalskim. '
Łódź
wyleniła
tylke
7
mistrzów
ciosami,
jednak
dużo
lepszym
tech

Gwardia Gdańsk
W drugim dniu doszło do jeszcze
nicznie był Tyczyński.
większej sensacji, gdyż reprezen
1*60.
W piórkowe! Sieradzan (Budo
tant
Polski
Bazerrúk.
który
przez
traci pakty
wlani) odniósł mąałużone zwycię
pierwszą walkę przeszedł zupełnie
Łódź, Misteaoetwa bokserskie nowski (Zryw) zwyciężył Kuba stwo nad rutynowanym Sobfcowialekko, wycofał się z dalszego udzie
siewicza (ŁKS); w ciężkiej — Ja- kiem (Gwardia). Była to najbrzyd
hi, pt®y czym kierownictwo klubu okręgu łódzkiego, które zakończy skóła
w rozgrywkach
(ŁKS) wygrał wyraźnie na sza walka finału. Obali zawodnicy
podało, że uczynił to na skutek kon ły się w sobotę, wyłoniły jedynie
tuzji. Z lokalnych sensacyj tego 7 mistrzów. $®e dokończono bo punkty z. Nwwadzitem (Zryw). prześcigali się w zadawaniu nie
e dreżynawe
wiem walk w wadze półśredniej, Obaj zawodnicy walczyli nie czystych ciosów.
W lekkiej Czortak (¡Radoeniak) skäego (Brda)
gdyż w tej kategorii zgłoszona czysto.
wygrał
po sparringowej walce z
as
w
wadzie
ciężkiej
Kaczmarka
z
W
ringu
sędziował
Kooieegny
była największa ilość zawodni
mistrzostwa
Orlikiem (Broń Radom).- Obaj za
i (zye*B.) w
Chorzowa do Mierzyńskiego z gł1- ków. Po trzech dniach wyłonio (Poznań). Widzów 1500.
wodnicy,
pochodzący ■ jednego
wiołciego Fiesta — Metalu.
no finalistów. Są nimi: Olejnik
miasta,
urządzili
sobie
walkę
toTrzeci daień doelareaył jeszcze
Mistrzowie Wybrzeża w a rżyska, aa co w pierwszej; run ze Srezyipiństow (TTna®). W ctęaBseg
większej sansacji. ele niestety znów (ŁKS) i Masiarek (Concordia
Chyła (Zgedn.) wygrał przez «50. Z
Fláséidwskí wałczył w początkach nie
Piotrków).
dzie Orlik dostał upomnienie od Binkowskim cpworaaata). a ł-sw*
na ringu: mistrz i reprezentant
bieżącego roku w rostgrywkach dr»- Polski
GSDAStSK (tal.). Mistrzostwa indywi- sędziego. Walka, mimo towarzy reyński
(Gwardia Toru*) wyfUMfct»1
Grzywoez I oddał punkty
Wałki finałowe stały na dość diuiatae Wybrzeża w boksie były w
walkowerem Bałtysowl z Pogoni w dobrym poziomie. Wyniki tech ty* roku słabo obsadzone. Na ster skiego charakteru była bardzo ła wal Niewczaśa (Pomormrvin).
<Sa brać udziału w rozgrywkach dru Prudniku, w ogóle nie stając do niczne: w muszej — Kamiński cie stenęto 40 zawodników reprezen dna.
W pótóredn. Kwaśniewski (Skra)
żynowych w barwach innśgo klubu. walki. Mleozyńskl. który dnie po
tujących T klubów.
(ŁKS) wygrał, po zupełnie wy Jak było do przewidzenia walki o wygrał ne punkty z Żurewiezem W Lublinie
Gwardia (Gdańsk), jeden z kandy przedniego wyeliminował Kaczmar równanej
(Gwardia Otwock). Przez pierwsze
walce, z kolegą klubo
LUBLIN, (tea.) Mistrzostwa se
datów na drużynowego mistrza Pol ka. przegrał z zupinie nieznanym
ski, straci więc punkty, zdobyte pięściarzem ze wsi opolskiej Bisku wym Różyckim; w koguciej — i Gwardią. Oba te kluby zdobyły po dwie randy dużą przewagę miał niorów okręgu lubeidkiego zgroms™
przez Flisikowskż%o w rozgrywkach pice, Nandzikiem.
tytuł mistrza zdobył Czarnecki 4 tytuły. Mistrzami Wybrzeża na rok Kwaśniewski, posyłając przeciwni ¿ziły na »tarcie 35 eawódnStów na
finałowych o drużynowe mistrzostwo
trzeciego (Zryw), wygrywając wskutek pod 1»4S zostali <od muszej do elężldej): ka kilkakrotnie do 9 na deski, N:e- i -19 zgłoszonych.
Polski w boksie.
Finały:
waga musza: Kuäder
Mifcalagciaewistai (Gwardia), Klein (Ge- zwyłde odporny Żurowi« ruszył w
W muszej — Sieradz z Ruchu Cho danta się Małeckiego w 1'1 run damiia), AmfflciewiKsz, (Gwardia), Kudła- 3 rundzie do ataku, zamroczył Kwa (Lubi.) zmusił do poddania się w
WARSZAWA. Na
rzów wygrał z Michalskim z Meta dzie; w piórkowej — Marcinkow cik (Gcdania., Ctoycłiła (Gedanta), śniewskiego. lecz nie mógł już od II rundzie Drozda (Garb.); kogucia
czołowi teniteM p<
(Gwardta).,
Rudzki robić straconych punktów.
w turnie- lowca Mikołów, a Smoczek (ZZK ski (ŁKS) zmusił do poddania się Kwiatkowski
Hebda, Wezmą oni
— Baran (Lubi.) wygrał przez k. o.
w Nicei Katowice) % Górawskim (Huta Pokój). po pierwszej rúndale Zwienschow (Gwardia) 1 Białkowski (Gadania).
W średniej Zagórski (Polonia) w III rundzie i Jarosławskim
W wadze muszej: Milkotałozewski przegrał
W koguciej — BaMys i Pogoni Prud
t. k. o. w trzecią) (Gartr); piórkowe — Makar (Lubi.)
nik otrzymał punkty walkowerem skiego (DKS Aleksandrów); w wygrał na punkty z Mfflttem, który rundzie zprzez
Wilczkiem (Gwardia).
zwyciężył Stelmaressvka
(Lubi.)
nieprzybycia Grzywocza lekkiej — Maciejczak (Concordia tylko w drugiej rundzie był praeclwU-ty, w. ciągu swojej kariery sporto wskutek
wej. W drodze powrotnej Skoneckt z Górnika Zabrze, a Guzy z S iemiaW półciężki ej Woźniak (Gwardia) przez poddanie, sie w II rundzie
wygrał nieznacznie na
1 Hebda udadzą się do Budapesztu, nowtezanki zwyciężył Stołdnegio z Hu Piotrków)
wygrał przez dyskwalifikację Sa z powodu wybicia palca; lekka —
gdzie wraz z Jędrzejewską 1 Piątkiem ty Zabrze, w piórkowej — Fiedorek punkty z Krawczykiem; w półśre- przeprawy z Geltendem. Już w I run wickiego (Legia) w trzeciełi rundzie. Szala (Garb.) wygrał z Ostaszew
wezmą udział w mistrzostwach teni z BBTS Bielsko pokonał Hegewalda dniej — rozegrano 2 walki pół drae uwidoczniła się wyższość Klei Do chwili dyskwalifikacji obaj za skim (Garib.); półciężką — Ziełińz Górnika Zabrze. W lekkiej — Bre- finałowe. W pierwszej: Olejnik na. W drugim starciu po serii cio
sów w żołądek Geltend padł n* de wodnicy obijali się niemiłosiernie rid (Lubi.) pokonał przez t. k. o. w
(ŁKS) wypunktował zdecydowa ski 1 został wyliczony.
I starciu Torunia (Lubi.); śrectóa
silnymi cepami.
eze tego samego wleczera rozegrał nie Tomickiego (Concordia Piotr W piórkowej: tytuł zdobył AntiteieW ciężfcieti Szymura (Gwardia) Glębowgk; (Lub.) zdobył tytuł w. o.
wksz
po
bardzo
ładnej
walce
%
Godalszą
walkę
o
wejście
do
finału
ze
sta na. ostatnie spotkanie w roatgrywl Ślązakiem z Ruchu Radzionków, któ ków). W drugiej parze Maślanek łyAskim. Była to najpiękniejsza wal wygrał na punkty sse Stecem (Ra- wskutek nie dopuszczenia Kubic
kata Id. A koszykówki kobiecej «ru
kiego (Lubi.); półciężka — Dora
Piotrków)
wygrał ka dnia.
tyny AZS-u. wlceraistraem okręgu rego pokonał na pkt. Ślązak wcześ (Concordia
bialski (Orlęta) wypunktował Bocz
siany opór Mil
została. Cracovia, która zdobył» punk- niej (również tego dnia) pokonał Luk przez techniczny nokaut z Katyń wNiespodziewanie
finale KtkŚBCdlfcowi Rynia«. I run
su z Górnika w Zabrzu; Morys z Sie- skim (Bawełna). Katyński uległ
BUDAPESZT, (tel.) Mecz pły nika (Gw.): ciężka — Kosiada
mtanowiczanki wygrał z Grochow kontuzji oka i walka została día stała pod znakiem wyższości m- wacka Franc}® — Węgry odbędzie
wodmika Gedanli tak w zwarefa Jak
skim (Budowlani Bytom), a Krawczyk
27 i 28 maj® w Paryżu, rewanż
z Gwardii Katowice z Kubicą II z Ba przerwana przed czasem; w śre i w «teku, pod koniec drugiej rundy się
w ringla Marciniak ń» öueätty Mlw Budapeszcie w 1950 roku.
I »4:96
torego, walka Krawczyka z Mory- dniej — Traęsowski (ŁKS) z tru eta runda ma eherakteir remisowy. domiak)..
a Stec pracz dwie rundy chelewslki. Foli eh er i Suehodeła. Z
Cracovia
U7183
«
«om zakończyła się zwycięstwem dem wypunktował Piórowskiego
dzielnie odpierał ataki, mistrza, lecz zawodników najlepsi — Kugier,
AZS
126:118 gwardzisty. W półśrednlej — S pałek
63:262 z Siemianowickanki pokonał Dziubę (Ogniwo), w półciężkiej — Wojw trzeciej nie wytrzymał kondy- Baran i Głębowsk!.
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Ogłaszamy konkurs na najlepsze hasło propagujące ।1
Śląska Klasa Wydzielona
Biegi Narodowe. Konkurs dostępny jest dla całej młodzieży polskiej. Każdy z uczestników może nadesłać do- 1'
wolną ilość projektów.
SIEMIANOWICZANKA — METAL Stawowego, Bąka, Góreckiego i Koż
NOWY BYTOM 3:0 (2:0) Irka, dla gości Piątek i Sąsiadek.
Hasła mogą być pisane prozą i wierszem.
f (POKÖJ)
SIEMIANOWICE. — Gospodarze
Termin nadsyłania upływa w dniu 16 kwietnia. Hasła i mieli przez cały czas zawodów lek
GÓRNIK RYDUŁTOWY —
GÓRNIK KATOWICE 3:1 (2:1)
ką
przewagę,
zdobywając
bramki
winny być nadesłane w kopertach zamkniętych pod adre- i przez Dudka, Fielblera i Poloka z
RYDUŁTOWY. — Dzięki lepszej
sem naszej redakcji Katowice, ul. Młyńska 9, z zaznaczę- | rzutu karnego.
grze linii napadu zwycięstwo przy
padłe gospodarzom, dla których
niem na kopertach: „Konkurs na Hasło Biegów Narodo- ł
bramki zdobyli Tatka 2 oraz Lewy
ZWIĄZKOWIEC ŻYWIEC —
wych“.
1, dla pokonanych Wiśniewski.
GÓRNIK KNURÓW 1:1 (1:0)
Jury konkursu składać się będzie z zespołu redakcyj- #
ŻYWIEC. Gra była bardzo cieka
GÓRNIK CHROPACZÓW —
neg^-i delegata GUKF. Sklasyfikowane zostaną 3 naj- ? wa i stała na wysokim poziomie.
GÓRNIK Ib RADLIN 1:0 (1:0)
Prowadzenie
dla
miejscowych
zdo

lepsze hasła, a 5 dalszych zostanie wyróżnionych.
ł był Talik z rzutu karnego, wyrów
CHROPACZÓW. Jedyną bramkę
nanie uzyskał Szleger z solowego w tym zaciętym meczu uzyskał Py
Jako nagrody przeznaczono: 1) buty narciarskie, ¿ przeboju.
tel w pierwszej fazie gry.
2) piłkę do siatkówki, 3) komplet gimnastyczny i pantofle. #
Górnik Janów
14 26 59:20
Górnik Knurów
14 21 53:20
Za hasła wyróżnione projektodawcy otrzymają jako na- ł
GÓRNIK JANÓW — POGOŃ
Metal (Pokój) Chorz. I 14 17 25:20
KATOWICE 4:2 (2:0)
grody książki sportowe.
\
14 15 30:39
JANÓW. Górnik odniósł nad ka Górnik Katowice
13 13 26:27
towicką Pogonią spodziewane zwy Siemicmowiczanka
Pogoń
Katowice
14
13 30:34
cięstwo, strzelając bramki przez Górnik Ib Radlin
14 11 36:32
Górnik Rydułtowy
i™"*™™"™
mi mu
14 11 22:33
Polonia Piekary
13 10 21:21
, Niedokończony mecz narciarski
Górnik Chropaczów
13 9 17:33
Związkowiec Żywiec 13 4 13:41

Śląsk — Podhale

ZAKOPANE (tel.). — W Zakopa
nem odbyły się mlędzyokręgowe za
wody narciarskie pomiędzy repre
zentacjami okręgów podhalańskie
go i śląskiego. Do każdej konkuren
cji okręgi wystawiły po 6 zawod
ników, przy czym klasyfikowano 4
najlepszych.
Najpierw rozegrano bieg na 14
km w warunkach bardzo ciężkich.
Pogoda zmienna, począwszy od sło
necznej aż do zadymki śnieżnej
włącznie, a ponadto na całej trasie
różny śnieg. Trasa prowadziła z po
lany na Hali Kondrackiej w dół
przez cmentarzyska w stronę Doli
ny Goryczkowej, następnie Gorycz
kową w górę, poczem trawersem
popod Kondracką na Łopatę, skąd
zjazd na halę Kondratową, gdzie
znajdował się półmetek. Trasę tę
zawodnicy przebyli dwukrotnie.
Wyniki: 1) Bukowski (P) 1.04,28
godz. 2) Kwapień (P) 1.07,05; 3) Dą
browski (Śląsk) 1.13,56; 4) Skupień
T. (P) 1.14,46; 5) Jurzak (SI.) 1.15,24;
6) Taj ner (Śl.) 1.15,37; 7) Holeksa
Jan (Śl.) 1.15,56; 8) Berych (P)
1.16,13; 9) Nogowczyk (Śl,) 1.19,03
10) Kubin (P) 1.19,44. Krzeptowski i
Dziedzic nie startowali. Kierowni
kiem biegu był mgr. Orlewicz, kier,
trasy Wnuk.
Drugą konkurencją był slalom gi
gant. Odbył się on również w wa
runkach bardzo ciężkich przy za
dymce śnieżnej. Traga prowadziła z
bocznego ramienia Suchego Kon
drackiego, następnie zboczami Ło
paty do wylotu żlebu ępod przełę
czy Kondratowej, gdzie znajdowała
się meta. Różnica wzniesień 400 rn.
Długość trasy 1.800 m. Bramek 24.
Wyniki:
1) Marusarz Józef (P) 1.31 min. 2)
ex aequo Ciaptak-Gąsienica (P) i
Płonka (Śląsk) 1.31,3 min. 4) Pawli
ca (P) 1.35,2; 5) Popieluch i Wawrytko II (P) 1.42,8; .7) Wieczorek
(Śl.) 1.44; 8) Cichy (Śl.) 1.51,8; 9)
Baczak (Śl.) 1.57,2; 10) Dziedzic (P)
1.58,8; 11) Węgrzynkiewicz ' (SI.)
2.04,2; 12) Czudek (Śl.) 2.07,7.
Po te* konkurencji Podhale pro
wadziło
stosunkiem
punktów:
1.785,46 do 1.656,95.
ZAKOPANE, (tel.) Zapowiedzia
ny na niedzielę konkurs skoków
w ramach meczu Podhale — Śląsk
został na skutek niekorzystnych wa
runków (silny wiatr i zbity śniegi
odwołany. Zawodnicy oddali skoki
próbne w czasie których kilku do
znało kontuzji tak, że zdecydowano
się konkurs odwołać. Odbędzie się
on prawdopodobnie w przyszłą nie
dzielę, o ile nastąpi poprawa warun
kow śniegowych.
W skokach próbnych Kula miał 63
m z upadkiem. Krzeptowski, Wę
grzynkiewicz i deptak - Gąsienica
mieli również skoki z upadkami.
Zawody

narciarskie
w

Kościeliskach

W Kościeliskach pod Zakopanem
odbyły się propagandowe zawody nar
ciarskie zorganizowane przez zako
piańskie kluby SNPTT i Wisłę. W
piańskie kluby SNPTT i Wisłę. Wzię
ła w nich masowo udział góralska
łaby jeszcze liczniej, gdyby nie brak
sprzętu i butów. W czasie zawodów
jedni drugim pożyczali buty i narty.
Bieg seniorów: na 12 km wygrał
1) Fronek Gąsienica Jan (51,44 min.);
2) Dawidek Bron. — SNPTT (51.59
min.) Skoki otwarte: 1) Kowalski 30,5
1 31 m m, nota 212,7 pkt; 2) Wawrytko 23,5 i 23,5 m, nota 197,1 pkt. Kom
binacja klasyczna (bieg płaski i sko
ki): 1) Fronek Gąsienica Adam nota

— Zawody w biegu na przełaj?
— Nie, milicja!

Marusarzówny znakomitej nie
gdyś narciarki. Zawody organizo
wano już po raz 4, niestety tym
razem odbyły się one w bardzo
skromnych rozmiarach, gdyż star
towały zaledwie 3 zawodniczki na
10 zgłoszonych. Wygrała Kodelska (AZS Warszawa) 2.30 min.
przed Schielówną Danutą (SNP
TT) 3.33 min, i Łukawska (Gwar
dia — Wisła) 4.05 min.

A kiasa .
GRUPA I
ZZK KATOWICE — ZABŁOCIE
ŻYWIEC 1:1 (0:0). Goście zagrali
431,42; 2) Dawidek Bronislaw SNPTT
417,43; 3) Fronek Gąsienica Jan (Gwar
bardzo ofiarnie i wywieźli niespo
dla Wisła) 414.1. Juniorzy; 6 km: 1)
dziewanie punikt z Katowic. Bram
■Karpiel SNPTT 25.19 mim.; 2) Biernat
kę die ZZK uzyskał Morchardt, dla
(Gw. Wisła) 27,04 min.; 3) Gron (Gw.
gości Gowin.
Wisła) 29,04 min. Skoki: 1) Karpiel Jó
zet SNPTT 450 pkt,; 2) Gron Fr. 397 2
WALCOWNIA DZIEDZICE —KO
pkt.; 3) Spytek SNPTT 354 pkt. Mło
PALNIA DEBIÑSKO
1:1 (0:0).
dziki: 3 km: 1) Para 1709 min.; 2) Mi
Bramkę d'.a Walcowni zdobył Ma
chalik 17.30 min.: 3) Gron II 17.59 min.
lik.
wszyscy Gwardia Wisła. Skoki: 1)
Michalik 2) Para. Panie: 3 km: 1) Gą
Finowie
LECHIA MYSŁOWICE — GÓR
sienico wna 21.06 min.; 2) Peksa 23 26
min.; 3) Budź.
NIK (KLEOFAS) ZAŁEŻE DĄB
Nagrody w poszczególnych konku zakończyli sezon 3:0 (2:0). Bramki dla gospodarzy uzyskali Pałka, Mikunda i Kostecki
rencjach i grupach ufundował Zarząd
Gminy Kościeliska, kluby SNPTT i
HELSINKI, (tel.) W ub. tygc iniu po I.
Gwardla-Wisła oraz działacze sportu odbyły
się na zakończenie sezonu
narciarskiego: Bujak Franciszek. Fa
GWARDIA KATOWICE — GÓR
den Józef, Karpiel Stanisław 1 Słowiń narciarskiego zawody.
NIK KOSTUCHNA 4:1 (3:0), Zasłu
ski.
W biegu na 18 km triumfowali żonę zwycięstwo gospodarzy da
Organizacja zawodów spoczywała Finowie, którzy zajęli pierwsze których bramki uzyskali Koselaki 3
w rękach Karpiela Stanisława.
10 miejsc. Zwyciężył Velonen w i Ha chórek 1.
czasie 1.13,19 godz. Drugim był LouMemoriał
CHEMIK MAŁA DĄBRÓWKĄ —
kilou, który miał czas o 8 minut
METAL SZOPIENICE 2:0 (1:0). Za
gorszy od zwycięzcy.
Na 50 km triumfował Kiuru w służone zwycięstwo gospodarzy, któ
H. Marusarzówny
czasie 3.14.14 godz. Zwycięzcą w rzy przez cały czas spotkania posła
kombinacji klasycznej został mistrz dali lekką przewagę. Bramki strze
ZAKOPANE (tel.). W sobotę olimpijski Hassu (Finl.).
lił Śmietana w tym jedna z karne
odbył się w ramach zawodów nar
Szwedzi wygrali otwarty konkurs go.
ciarskich Podhale — Śląsk sla skoków. Zwycięzcą został Lindberg
GÓRNIK (EMINENCJA) KATO
lom pań o memoriał śp. Heleny notą 214,4, skoki: 47 i 49,5 m.
WICE — GÓRNIK LIGOTA 0 4
(0:1). Bramki dla Ligoty ad obyli:
Proteza i Zakrzewski.
Górnik Ligota
13 22 39:11
Górnik z Orzegowa
Gwardia Katowice
13 20 34:19
Metal Szopienice
13 19 27:12
Leclila Mysłowice
13 18 28:17
13 14 24:18
wygrał zawody gimnastyczne w Krakowie ZZK Katowice
Górnik Kostuchna
13 13 28:26
Górnik (Kleofas)
13 12 25:29
Kopalnia Dębieńsko 13 11 20:20
KRAKÓW, (tel.) W sobotę odbyły
Chemik
M.
Dąbrówka
13
się zawody gimnastyczne pomiędzy die-Wisla) 7.20,4; 3) Wojtowicz Walcownia Dziedzice 13 117 24:31
16:23
zespołami Korony-Włókniarza z (Gwardia-Wisła) 7.22,3.
RKS Zabłoci«
13
5 16:40
Krakowa i Górnika z Orzegowa.
Górnik (Eminencja)
13
4
9:49
Poza
konkursem
Kraus
(Crac.)
—
Zespoły wystąpiły w swych najsil
niejszych składach — Orzegów z 7.12,6 min.
GRUPA II
braćmi Szlosarkami i Kuligiem, a
MISTRZAMI OKRĘGU SLĄSKOGÓRNIK MAKOŚZOWY —RUCH
Kraków z Rakoczową. Mecz wygrała
DĄBROWSKIEGO W BIEGU NA
IB CHORZÓW 0:0.
drużyna
Śląska
w
stosunku
PRZEŁAJ
388,60:385,95.
AKS IB CHORZÓW — ŚLĄSK
W konkurencji męskiej wygrali SOSNOWIEC (bat). Lekkoatleci ślą ŚWIĘTOCHŁOWICE 2:2 (0:0). Bram
scy
rozpoczęli
oficjalnie
sezon
bie

Ślązacy 219,80: 209 25. a w żeńskiej giem na przełaj o mistrzostwo okrę dlaki dla AKS zdobyli: Kula i Kusz
krakowianki 176,70:168,80 p. W kla gu.
Fatalne warunki atmosferyczne dla Ślądka Boryczka i Piasarek z
syfikacji indywidualnej wyniki by sprawiły,
że na starcie stanęło zale karnego.
ły następujące:
dwie 22 zawodników i 4 zawodniczki.
WYZWOLENIE MICHAŁKOWI.
Organizacja
biegu spoczywająca w
Konkurencje męskie: 1) Szlosarek
Włókniarza Sosnowiec — spra CE — AZOTY CHORZÓW 1:2 (1:1).
W. 48,70, 2) Kulig 45,45, 3) Szlosa rękach
Dla
Azotów bramki uzyskali: Brei
rek A. 44,40 p. (wszyscy z Orzego- wna.
wa). Konkurencje żeńskie: 1) Rako Wyniki: Panie — trasa 800 m — 1) ter i Piotrowski.
czy 38,85; 2) Stępińska 36,30 obie z Piwowarówna (Pogoń Katowice) 2.53.6
RUCH RADZIONKÓW — ŚLĄSK
Krakowa; 3) Góra (Górnik) 35.05 p. min.; 2) Kostkówna (AKS Chorzów) TARNOWSKIE GÓRY 2:1 (1:0).
2.57.7 min.; 3) Cichosówna (ZZK Ka Bramki d'.a Ruchu zdobyli: Jolik ;
towice) 2.58.6 min.; Seniorzy: trasa
BIEG NA PRZEŁAJ
6.000 m. — 1) Glados (Zgoda Święto- Broi, dla Śląska Cichoń.
W KRAKOWIE
chłotwice) 18.45.3 min.; 2) Werner (A.
(BATORY) CHORZÓW
S.) 18.52.6 min.; 3) Pasternlok (Głu —METAL
KRAKÓW, (tel.) W niedzielę od K.
PIAST PAWŁÓW 3:1 (2:1).
choniemi
Chorzów)
19.04.4
min.;
4)
Za
było się otwarcie sezonu lekkoatle drożny (Górnik Czeladź) — 5) Deżatycznego
zorganizowane
przez kowski (Włókniarz Sosn.) Juniorzy —
KOZŁA. Na skutek złej pogody od trasa tik. 4.000 m — 1) Nagi (SKS Głu
GÓRNIK RUDA — GÓRNIK Obył się tylko bieg na przełaj. Wy choniemi Chorzów) 16.23.8 min.; 2) Wa RZEGÓW 2:2 (1:1). Derby lokalne
lawskl (AKS Chorzów) 18.14.2 min.; 3) zakończyły sie zasłużonym wyni
niki były następujące:
Seniorzy (trasa 4 km. startowało Arkuszewski (AKS Chorzów) 18.37.6 kiem remisowym.
21 zawodników): 1) Bocząr (Gwar
Ruch Radzionków
13 19 26:13
dia-Wisła) 12,35,3 min.; 2) Biernat
Metal (Batory)
13 19 38:28
GÓRNIK CZELADŹ — AZS
(Gwardia-Wisła) 12,44; 3)"Więcek I
Górnik Makoszowy
13 18 34:17
(Gwardia-Wisła) 12,58,8; 4) Jastrzęb GLIWICE 13:3 W SZERMIERCE Górnik Orzegów
13 15 16:19
Śląsk Tam. Góry
13 13 27:21
ski (Crac.) 13,05.9; 5) Więcek II
Czeladź.
Towarzyskie
spotkanie
Wyzwolenie Michaile. 13 13 27:27
(Gwardia-Wisła) 13.10,9; 6) Bogucki
Górnik
Ruda
13
13 21:24
szermiercze
(w
szabli)
rozegrane
(Puszcza).
Ruch Ib Chorzów
13 13 24:20
Juniorzy (trasa 2 km, startowało pomiędzy nowopowstałym klubem Azoty Chorzów
13 12 36:31
8 zawodników): 1) Grochowolski górniczym i gliwickim AZS za Metal (SI. Swiętochł.) 13 10 28:26
13
7 16:26
(Crac.) 6.38 min.; 2) Jasiński (Gwar kończyło się wysokim zwycię Piast Pawłów
13
4 33:56
stwem gospodarzy 13:3. Punkty AKS Ib Chorzów
dla Górnika uzyskali: Juda (4 zw.),
B klasa
Grzysik, Wikarek i Pawelczyk po
Z Jarosławia
3 zw., dla AZS Makowski 2 zw. Grupa I. TS Murcki — Orzeł Welnowiec 1:4- (1:2); Elektro Łaziska —
» W Jarosławiu prof. Skarboski pro i Zawadzki 1 zw.
Podlesianka 0:1 (0:0); Tur Orzesze —
wadzi kurs sędziów lekkoatletycz
ZWM Łaziska 2:3 (1.2); AKS Mikołów
nych, w którym uczestniczy 12 osób.
— KS Tychy 3:2 (2:1) oraz Pocztowy
Kurs ten odbywa się w sali Gimna
KS — ZZK Piotrowice 0:1 (0:1).
zjum i Lic. Ogólnokształcącego.
Orzeł Wełnowlec ' 11 17 23:22
* W bokserskim spotkaniu SKS
ZZK Piotrowice
11 1« 20:20
Technik pokonał SKS Maraton Prze
Ogniwo (ZWM) Laz. 11 14 26:16
myśl 10:6. Wyniki walk: Bosakowski
AKS Mikołów
11 12 20:18
(T) pokonał Grybsia w I starciu
Podle sianka
11 12 24:19
przez k. o., Brygider (T) wygrał
Spójnia Tychy
10 10 13:15
przez dyskwalifikację w n rundzie z
TS Murcki
11
9 24:21
Lachem. Bogucki pokonał Jaszczuka
Ogniwo (Elektro Ł.) 11
9
9:17
(,M), Wachorniak (M) Skobyłkę. Lew
Pocztowy KS K-ce 11
3 12:24
kowicz (M) Kapeekiego, MikołajczyTur Orzesze
11
3 16:23
kowski (T) Cichockiego, który pod
Grupa II Ruch Krasowy, — Ormodał się w II starciu, Mościcki (T)
wlec Szopienice 7:0 (4:0) Wisła Brze
Nas tara, Waéko (M) Bogusławskiego
zinka — Katowlczanka 3:2 (2:1); Chełm
w I starciu przez k. o. W ringu sę
— Chemik Stary Bieruń 0:1 (0:0); oraz
dziował prof. Pletrusiewicz, na punk
Siła Giszowlec — Ferrum Katowice
ty prof. Kowal i Cieszyński.
1:3 (1:1).
* W towarzyskim spotkaniu pilkar
skim WKS Pal zremisował z Gwardią
1:1 (0:1). Dla wojskowych bramkę uzy
UWAGA! Na pierwszej stronie
skat Frankowski, zaś dla Gwardii Se
rafin. Sędziował Bae z Jarosławia.
w tytule omyłkowo podano An
glia—Szkocja 8:1, podczas gdy
MOSKWA. Nowy rekord Związku
— A mówiłem ci, że kajak to
Radzieckiego juniorów w pływa
winno być 1:3, jak to wynika z
niu 4X100 m osiaoneła drużyna nie jest sport odpowiedni dla cie
treści.
bie!
Moskwy w czasie 4.29.10 min.

Kopalnia Mysłowice 10 18 23:7
Wisła Brzezinka
11
15 26:17
Katowiczanka
11 14 27:18
Ruch Krasowy
11
11 21:16
Chemik St. Bieruń 11
11 22:20
Ferrum Katowice
11 11 18:18
Unia Kosztowy
10 10 18:15
Chełm Wielki
11
9 15:22
Siła Giszowlec
11
6 23:28
Ormowiec Szopienice 11
3 10:47
Grupa ni. Baildon Ib Katowice —
Śląsk Kończyce 6:2 (4:2); Urania Kochtowice — Naprzód Ib Liplny 5:0
(4:0); Sęp Godula — Kresy Chorzów
3:2 (1:0); oraz Wawel Wirek — Górnik
Bielszowice 8:0 (5:0).
Kresy Chorzów
10 16 41:18
Sęp Godula
10
16 24:15
10 10 33:16
Górnik Wirek
Baildon Ib
10
9 26:27
Naprzód Ib Liplny
10
9 25:28
10
8 21:19
Urania KochKwice
10
8 25:38
Górnik Bielszowice
Śląsk Kończyce
10
7 18:31
Grupa IV. Orzeł Brzeziny — Ołón
Strzybnlca 3:0 (1:0); Orzeł Nakło —
Odra Miasteczko 1:1 (1:0); ZKSM Ła
giewniki — Brynica Kamień 4:0 (0:0):
oraz Orkan Dąbrówka Wielka — Ko
palnia Siemianowice 7:1 (3:1).
ZKSM. Łagiewniki
11 20 37:18
Ołów Strzybnlca
11 15 19:11
Orzeł Naklo
11 11 15:14
Kop. Siemianowice
10 11 24:25
Brynica Kamień
11 11 13:16
Orkan Wielka Dąbr. 11
9 23:23
Orzeł Brzeziny
11
9 20:21
7 13:16
Zgoda Reply
10
Papiernia Kalety
10
7 11:20
Odra Miasteczko
10
6 18:29

Podoliręg Rybnicki
RYBNIK (tel.). W rybnickiej kl. A
odbyty się ubiegłej niedzieli następu
jące spotkania: ZWM Wodzisław —
Chwałowice 1:1 (1:1): Ryf Rybnik —
Górnik Radlin Ib 0:5 (0:2): Jedność Po
piełów — Polonia Pszów 0:1 (0:0); Po
lonia Niewiadom — Li g noza Krywałd
3:0 (0:0); Polonia Skrzyszów — TGS
Gołkowice 3:3 (2:2); Unia Łaziska —
ZZK Rybnik 1:3 (0:1). Tabela:
A

Masa

TUR Olkusz — ZKSM Będzin
3:1 (1:1)
OLKUSZ. Łatwe zwycięstwo
gospodarzy, dla których bramki
zdobyli: Klisz 2 i Banysz,, dla go
ści Klimza. Publiczności około
1500 osób.
Zagłębie Dąbrowa Górnicza —
Górnik Sosnowiec 3:1 (1:1)
DĄBROWA GÓRNICZA. Po
równorzędnej grze w pierwszej
połowie w drugiej części lekką
przewagę posiadali gospodarze,
dla których bramki zdobyli: Go
dzić, Banasik i Piotrowiak, dla
Górnika Olszewski.
Sarmaoja Będzin — Zagłębianka
Będzin 2:1 (1:1)
BĘDZIN. W derbach lokalnych
outsider odniósł nikłe zwycięstwo,
mając przewagę przez cały czas
spotkania. Bramki dla zwycięz
ców uzyskali Lewiński i jedna
samobójcza, dla Zagłębianki Załęski. Publiczności ok. 2000 osób.
Górnik Czeladź — Gwardia
Piaski 2:2 (0:1)
CZELADŹ. Miłą niespodziankę
sprawiła drużyna Gwardii, uzy
skując wynik remisowy w Czela
dzi z tamtejszym Górnikiem.

Opolska
Grupa I
LZS Zagroda Lubliniec —
Chemik Racibórz 1:2 (1:1)
LUBLINIEC. Po równorzędnej
walce gospodarze ulegli Chemiko
wi z Raciborza 1:2 (1:1). Bramkę
dla Zagrody uzyskał Kulik.
Metal Bobrek Bytom
26:8
16:10
Górnik Biskupice
Chemik Racibórz
8 15:11
Drożdżownia Wołczyn
5
7:15
LZS Zagroda Lubliniec
8 11:31
Grupa II
Górnik Miikulcayce — ZKS Nysa
3:0 (0:0)
MIKULCZYCE. Leader tabeli.
Górnik, odniósł łatwe zwycięstwo
nad zespołem Nysy.
ZKS Kolejarz Kluczbork —
Budowlani Opole 0:5 (0:2)
KLUCZBORK. Wysokie zwy
cięstwo odnieśli goście, dla któ
rych łupem bramkowym podzie
lii się cały atak.
li
Górnik Mlkulczyce
ZKS Nysa
15:13
19:13
Cukrownia Racibórz
ZKS Kolejarz Gliwice
14:19
Budowlani Opole
12:22
8
ZKS Kolejarz Kluczbork 7 3 16:27
Grupa III
ZKS Stal Lwowianka Opole —
Górnik Ib Szombierki-Bytom
2:2 (0:1)
OPOLE. Mimo lekkiej przewa
gi gospodarzy goście wywieźli je
den punkt z Opola. Bramki dla
Lwowianki zdobyli: Śliwiński i
Mroczyński, dla Górnika Siwoł i
Pozimśki.
Polonia Ib Bytom — Pogoń
Prudnik 4:1 (3:0)
BYTOM. Rezerwa ligowej Polo
nii łatwo zwyciężyła Włókniarza

Górnik Radlin Ib
Polonia Pszów
ZZK Żory
Kopalnia Pawłowice
Jedność Popielów
ZWM Wodzisław
Ryf Rybnik
ZZK Rybnik
Polonia Niewiadom
polonia Skrzeszów
TGS Gołkowice
Unia Łaziska
Lignoza Krywałd

16
16
15
16
15
16
15
15
16
16
16
16
16

24
22
21
17
15
15
14
13
13
13
10
7
6

36:19
47:18
46:27
35:24
26:22
39:45
34:38
38:41
25:24
27:48
24:35
15:41
17:44

Podokręg Bielski
ÄN BKS — RKS LENKO 6:0 (3:0)
Bramki strzelili: Brykówicz 3. wój
cik 2, Olszowski 1. Najlepszym na bo
isku był Stec z ZNBKS.
KS ZMP Wadowice — WZKS Biała
Lipnik 2:0 (1:0). Gra chaotyczna na
bardzo niskim poziomie. Bramki dla
zwycięzców strzelili: Kanlk i Cimer
po 1.
ZKS Ogniwo (BBTS) — GZKS Ko
palnia Brzeszcze 2:1 (0:1). Bramki
strzelili: Szewiłski i Grzyb dla Ogni
wa. Pytlik dla górników.
ZZK Leszczyński — WZKS Hejnał
3:2 (2:1). Bramki dla zwycięzców strze
: Gruszka. Prosier i Hofman.
ZKS Piast Cieszyn — ZZK Gra ży
na 2:1.
ZMP Wadowice
li
18 32:12
BKS Białą
11
17 36:11
Górnik Brzeszcze
11
16 31:14
Ogniwo (BBTS) B
11
14 23:16
Piast Cieszyn
11
14 23:76
Lenko Bielsko
11
9 20:26
11
7 14:22
Grażyna Dziedzice
Leszczyński KS
11
6 12:35
Hejnał Kęty
11
5 14:42
Biała Lip nile
11
4 10:25
Inne wyniki: Gwardia, Kluczborek — Popielanka Popielów 2:4
(1:2), ZMP Orzeł Ib — Bobrowni
ki — Cyklon, Ib Rogoźnik 1:2
(1:1).
Zagłębia

Bramki dla Górnika
Kleszcz i Sobieraj.
Metal Sosnowiec
11
12
Górnik Czeladź
11
Zagłębianka Będzin
TUR Olkusz
11
Gwardia Piaski
12
11
Górnik sosnowiec
Zagłębie Dąbr. Góra. 11
11
ZKSM Będzin
12
Sarmaoja Będzin

zdobyli

16
16
13
12
12
11
8
6
6

29:19
28:19
21:18
25:17
23:24
27'23
21:37
18:24
17:28

Klasa B
Grupa I. Górnik Grodziec — ZZK
Sosnowiec 4:1 (3:1); AKS Nlwka —
Przyszłość Zychcice 6:1 (1:0); OKS Do
bleszowice — Górnik Ib Czeladź 0:7
(0:4); Metal Polonia Sosnowiec — Me
tal pogoń Sosnowiec 3:0 V. o.
Górnik Grodziec
11 19 22:18
Przyszłość Zychcice 11 15 32:16
Cyklon Rogoźnik
10 15 28:15
Metal Polonia Sosn, 11 14 36:22
AKS Nlwka
11 12 44:31
ZMP Orzeł Bobrowo. 10 U 29:17
Górnik Ib Czeladź
11 11 32:33
4 12:38
DKS Dobieszowice
11
4 11:45
Metal pogoń Sosn.
11
3 11:36
ZZK Sosnowiec
11
Grupa n. ZKS Poręba — ZKS Wy
soka 5:1 (3:1); Jedność Myszków —
Dom Kultury 6:1 (4:0); Przebój Wol
brom — Warta Zawiercie 0:3 v. o.
Warta Zawiercie
10 18 52:15
Jedność Myszków
10 14 35:22
ZZK Łazy
10 13 40:15
Zew Ostrowy Góra. 10 12 37:25
ZKS Wysoka
U 12 31:23
9 23:26
ZKS Poręba
10
9 21:30
ZZK Dąbr. Góra.
10
8 16:31
Przebój Wolbrom
10
3 13:52
Metalowiec D. G.
9
2 20:39
Dom Kult, Ząbkowice 10

klasa

A

z Prudnika, zapewniając . sobie
zwycięstwo już w pierwszej poło
wie meczu. Bramki dla Polonii
strzelili: Dusiewicz 2, Bukarczyk
i Smigowski po 1,
Górnik Zabrze
S 14 20:10
polonia Ib Bytom
9 n 27:20
ZKS Stal Opole
9 10 17:16
8 11:15
Włókniarz Prudnik
9
7 14:20
Metal Piast Gliwice
8
6 13:21
Górnik Ib Szombierki 9

Klasa B •
Grupa I: Chemik Zabrze — ZZK
Bytom 3:0 (2:0); Górnik Ib Miechowlce — Górnik Ro.ptnica 1=1
Ro
dło Górnik: — Górnik II Miechowie«
0:1 (0:0).
Górnik Ib Miechowice 11 19 52:13
Kopalnia Bytom
10 14 37:19
Górnik Ib Miechowice 11 14 30:16
Tęcza Wielowieś
10 11 18:14
Górnik Rokitnlca
18 11 23:19
Chemik Zabrze
11 8 25:23
9:49
ZZK Bytom
11 6
4:48
Rodło Góralki
10 1
Grupa II: Górnik I Gliwice — Me
tal Gliwice 6:0 (2:0); Górnik II Gli
wice — Dynas Gliwice 2:2 (1:3); HK3
Łabędy — Orzeł Ostropa 2:0 (0:0).
Górnik I Gliwice
u 17 40:11
Górnik II Orzeł
----- Gllw.
---- 11 16 28:1«
11 15 34:1*
Dynas Gliwice
Metal (HKS) Łabędy 11 13 18:15
11 10 18:25
Metal Gliwice *
7 13:30
10
Górnik Ib Zabrze
4 14:35
11
Orzeł Ostropa
4 11:30
Metal Gliwice

„ZILINA" W BIELSKU.
X Czechosłowacka drużyna pił
karska „Zillna", która w czasie
świąt Wielldejnocy rozegra dwa spot
kania w Poznaniu, grać będzie w
drodze powrotnej w Bielaku.
NOWY JORK, (tel.) Meksyk czyni
starania o powierzenie mu organi
zacji Olimpiady w 1956 r. Obecnie
buduje się już stadion mogący po
mieścić 100.000 widzów.
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Sportowcy w życiu prywatnym
Wiosenny

trening

ZNANA DYSKOBOLKA, rekordzistka svoiata Nina Dumbadze

wypowiedziała się na łamach czasopisma „Sowieckij Sport"
na temat wiosennego treningu miotacza dyskiem — i to za
równo zaawansowanego, jak i początkującego.
Zdaniem rekordzistki przed rozpoczęciem treningu przestudio
wać należy notatki, dotyczące poprzednich wyników i treningu
i stwierdzić, jakie błędy powtarzały się najczęściej. W nowym
programie główny nacisk położyć na usunięcie tych błędów

Jerzy Jurowicz bramkarz Gwardii Wisły z Krakowa, wielokrotny re
prezentant Polski i Krakowa. Ostatnio zoJtał on ponownie zaliczony do
kadry reprezentacyjnej. Z zawodu jest Jurowicz chemiiarafem, pra
cuje w Państwowych Zakładach Graficznych Nr. 1 w, Krakowie. —
Wszystkie zdjęcia przeznaczone do codziennej prasy krakowskiej są
przez bramkarza Wisły przefoir ■ jowywane na klisze cynkowe, któ
re następnie służą do reprodukcji w dziennikach. Jurewicza widzimy
na zdjęciu przy retuszowaniu kliszy cynkowej
Fotomontaż Węglowski Kroków i Cz. Datika Katowice
Kazimierz Kucharski

Sam trening rzutpw rozpoczyna
się od powtórzenie podstawowych
ruchów jak przy nauce wstępnej.
Wskazane jest, by przed pierwszym
rzutem wykonać, kilka rozmachów
dla wyczucia wagi dysku, i osądze
nia, czy leży on dobrze na dłoni
i w palcach. Dysk trzymać w ten
sposób, by nie wypad! przy opu
szczeniu ręki w dół, przy czym
wszystkie palce, z wyjątkiem wska
zującego są wyprostowane.
Podczas treningu pierwszy rzut
wykonać nieznacznym wysiłkiem.
Przy rzutach z miejsca głównym
warunkiem jest wyprostowanie nóg,
po czym wysunięcie miednicy i w
końcu daleko wprzód prawego ra
mienia. W końcowej fazie ruchu
ręki t. j. w momencie wylotu dy
sku. należy zwracać uwagę na to,
by oś obrotu ciała przechodziła
stale przez lewą nogę i lewe ramie.

Fs-oymenty u/spomniew

MajstimMojiiiiwBudapeszcie

IEG W KATOWICACH był
moim ostatnim startem ne
przełaj, gdyż PZLA, widząc,
że zbyt często biegam biegi długie,
a nie pracuję nad szybkością, za
bronił mi dalszego w nich udziału.
Istotnie, był to najwyższy czas, by
pomyśleć o treningu szybkościo
wym. Był to już koniec kwietnia.
Na koniec maja przewidziano mój
start w Budapeszcie, gdzie miałem
spotkać się ponownie z Szabo.
Do Budapesztu projektowano wyśłać trzech zawodników: Nojego.
Lokajskiego i mnie. Począłem też
stopniowo przechodzić do treningu
szybkościowego. Ale zdobycie szyb
kości nie jest tak łatwe, jakby się
zdawać mogło. Dużo łatwiej jest
uzyskać brakującą wytrzymałość,
niż szybkość, zwłaszcza, jeżeli w
Okresie zimowym nic się toad nią
nie pracuje. Dobry trening zimowy
biegacza winien polegać na uroz
maiceniu: obok treningu wytrzy
małościowego trzeba koniecznie pa
miętać i o szybkości. Musi jednak
być do tego odpowiednio duża sala
lub hala, czym; niestety, ja nie roz
porządzałem i w szybkości posiada
łem bardzo duże zaległości. To wła
śnie napawało mnie największymi
obawami.
,
Uwaga PZLA w odnieś, do mego
treningu, tym razem, choć spóźniona,
była słuszna. Zacząłem więc mozol
ną pracę nad szybkością, która jed
nak przychodziła mi z wielkim tru
dem,
Po przyj eździe do Budapesztu
miałem duszę na ramieniu. Wiedzia
łem. że spotkam się z Szabo, który
miał nieco inne, naturalnie lepsze
warunki do treningu zimowego.
Liczyłem więc na przeprawę znacz
nie trudniejszą, niż w roku ubie
głym w jesieni, kiedy to zwycięży
łem Węgra dwukrotnie w ciągu je
dnego dnia. Najbardziej obawiałem
się o swoją szybkość, o której nie
miałem
najmniejszego
pojęcia.
Wprawdzie przed samym wyjazdem
na Węgry, biegnąc na treningu na
800 i 600 m uzyskałem 36 sek. i
1,26 min., ale nie było to dostatecz
nym miernikiem.
Ne każdym z nas ciążyła duża c-d
powiedziało ość, tym bardziej, że
prasa krajowa na podstawie wyni
ków osiągniętych w Budapeszcie
obliczała nasze szanse na Olimpia
dzie w Berlinie. Oczekiwano od nas
rewelacyjnych rezultatów. Świat
lekkoatletyczny był jeszcze pod
wrażeniem zeszłorocznych wyników
tak moich jak i Lokajskiego. Ale
na to, czego oczekiwano od nas,
było jeszcze trochę wcześnie, choć
w Budapeszcie nie poszło tak źle.
Skromna trzyosobowa ekipa od
niosła dwa zwycięstwa. Po przyjeż
dzie do stolicy Wągier okazało się.
że Szabo woli biegać 1.500 m i nie
stanął do ponownego pojedynku ze
mną. Zawody odbyły się w fatal
nych warunkach atmosferycznych.
Całe przedpołudnie padał deszcz,
a lodowaty wiatr podwiewał coraz
to z innego kierunku. Pod nieobec
ność Szabo, za przeciwników mia
łem Temesvar.i‘ego, który w roku
ubiegłym pokonał Amerykanina
Venzkiego i Vadasa. Mimo braku
Szabo, przyznać muszę, że byłem
zdenerwowany, gdyż nie miałem po
jęcia o swych możliwościach.
Po starcie objąłem zaraz prowa
dzenie. Tempo biegu dosyć słabe.
Czas pierwszego okrążenia 57 sek.
Sytuacja, ani tempo biegu nie zmie

nia się aż do ostatniej chwili. Ne
widowni podnosi się niesłychany
wrzask. To Węgrzy dopingują
swych zawodników. Za chwilę robi
się jednak cisza, kiedy zaczynam
wydłużać krok i bez trudu odrywać
się od przeciwników, wpadając na
taśmę zupełnie nie zmęczony w
czasie 1.56,6; drugi Vadas w 1.57,
trzecim dopiero był długi Temesvari.
Bieg ten nie dał mi specjalnych
emocji. Brak było właściwej kon
kurencji. Czułem, że mógłbym uzy
skać znacznie lepszy czas, ale przy
silniejszej konkurencji.
W chwilę potem rozpoczął się dru
gi pojedynek Lokajskiego z Varszegim. Lokajski rzucał oszczepem
przedostatni przed Varszegim, o ty
le więc, był w gorszej sytuacji.
Pierwszy rzut Lokajskiego wynosił
około 58 m, poczem następne czte
ry były ponad 65 m, podczas kiedy
jego rywal nie mógł się uporać z
granicą 62 m.
W rzutach finałowych, wbrew re
gul aminowi, nie zmieniono kolej
ności i Varszegi nadal rzucał jako
ostatni, co dla Lokajskiego nie by
ło zbyt przyjemne. Po ostatnim rzu
cie, kiedy Lokajski prowadził przed
Węgrem różnicą około 6 m, a więc
w granicach 67 m. Węgier ruszył do
ostatniej kolejki. Rozbieg wychodzi
Varszegiemu idealnie, oszczep wy
soko. a na dodatek silny wiatr po
pychał oszczep jeszcze dalej ... od
ległość 68,23 m. Na trybunach nie
samowity entuzjazm. Publiczność
zaczęła jeszcze bardziej „szaleć“,
kiedy sędziowie ogłosili nowy re
kord Węgier.
Ostatnią konkurencją, w której
startował Noji. był bieg na 5000 m.
Było to już prawie o zmroku. Noji,
zaraz po strzale, ruszył do przodu.
Po kilometrze, wyciągnął daleko
do przodu trzech najlepszych dłu
godystansowców: Kelena. Simona
i Estergo-ni. Po dwóch kilometrach
na skutek silnego wiatru, miał już
dosyć prowadzenia zwolnił tem
po i prowadzenie objął Kelen. W
tej kolejności biegła czołówka do
przedostatniego okrążenia. Tutaj
Noji zrobił zryw i zaczął uciekać.
Węgrzy jednak nie pozwolili mu
się oderwać i szybko go doszli. Po
lak odpiera ataki i w dalszym cią
gu stara się oderwać. Wielkim wy
siłkiem zdobywa metr po metrze,
wreszcie przechodzi do końcowego
zrywu i ucieka. Zaczyna się mor
derczy pościg i ucieczka. Z walki
tej ostatecznie wychodzi zwycię
sko Noji i przerywa taśmę przed
Simonem w 15,02 min.
Jeżeli się weźmie pod uwagę fa
talne warunki atmosferyczne, w ja
kich odbywał się bieg, to czas Nojego był doskonały. Tak więc za
kończył się nasz pierwszy start w
konkurencji międzynarodowej. Oso
biście, mimo wygranej, nie byłem z
siebie zadowolony. Czułem, że z
szybkością nie jest u mnie dobrze.
Ogarnęła mnie fala wątpliwości i
troski o przyszłość. Ale czy obawy
moje były słuszne przekonać się
o tym miałem na najbliższych za
wodach, które mnie czekały.
Podczas pobytu w Budapeszcie,
kierownik naszej skromnej ekspedy
cji. prezes PZLA ińż. Znajdowski,
uzyskał zgodę tamtejszych władz
sportowych na start najlepszych za
wodników węgierskich na między
narodowych zawodach w Warsza
wie, które miały się odbyć w koń-
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cu czerwca z udziałem Belgów.
Miały to być pierwsze i ostatnie
przedolimpijskie eliminacje w kon
kurencji międzynarodowej. Do nich
właśnie przywiązywano bardzo po
ważną rolę. Tutaj miały się roz
strzygnąć losy, kto będzie reprezen
towel barwy Polski na Olimpiadzie
w Berlinie.
(C. d. n.)

Zapaśnicy

WARSZAWA. — Celem jak najlep
szego przygotowania zawodników 1
podniesienia poziomu atletyki pol
skiej. polski Związek Atletyczny usta
111 ..Narodową Drużynę Zapaśniczą“.
Zespól stanowi 3G najlepszych zapalni
ków kraju. Narodowa Drużyna Zapaś
nicza dzieli się na 4 grupy: A — B —
C — D. Skład każdej ósemki jest płyn
ny przy czym PZA ogłasza listę co
miesiąc.
Grupa A jest ósemką reprezentacyj
ną do zawodów międzypaństwowych.
FOrmę członków Drużyny Narodowej
stwierdza PZA na specjalnie w tym
celu przeprowadzanych eliminacjach.
Ponadto PZA polecać będzie okręgom
przeprowadzanie eliminacji między
lokalnymi zawodnikami. Każdy za
wodnik „Narodowej Drużyny Zapaś
niczej" obowiązany jest na wezwanie
PZA startować w zawodach.
..Narodowa Drużyna Zapaśnicza“
przedstawia się obecnie następująco

Wiele uwagi poświęcić, <tpanowaniu ciała po wyrzucie, W tym
względzie ważne jest, by .po wykonaniu ruchu postawić prawą nogę
bardzo pewnie na ziemi (rys. 1).
Miotacz musi stale pamiętać, że po
wykonaniu rautu wolno mu wycho
dzić z koła tylko w tył, co obowiązuje i podczas treningu.
Podczas pierwszych 8 do 10 tre
ningów rzuty dyskiem ćwiczyć tyl
ko z miejsca, bez większego wy
siłku, zwracając uwagę na prawi
dłowe wykonanie poszczególnych
ruchów. Gdy tego rodzaju rzuty są
już doskonale opanowane, można
przystąpić do rzutów z pół obrotu,
ze skrzyżowania nóg z jednoczesnym
zamachem ręki w tył. odstawić
lewą nogę (z równoczesnym ruchem
bioder), po czym wykonać rzut jak
z miejsca. (Rys. 2.)
W następnych 5 do 8 treningach
(jednak tylko wówczas, gdy rzuty
z miejsca i pół obrotu są w zupeł
ności opanowane) ćwiczyć rzuty
z % obrotu. Dla wielu wykonanie
takich rzutów jest trudniejsze od
rzutów z całego obrotu. Przyczynia
ją się one jednak do wyrobienia
koordynacji poszczególnych ruchów.
Chcąc wykonać rzut z % obrotu
należy się ustawić prawym bokiem
w kierunku rzutu i podobnie jak
przy miotaniu z pół obrotu płynnie
wykonać zamach prawą ręką w tył.
W najwyższym punkcie zamachu
płaska ściana dysku położona jest
równolegle do ziemi. Równocześnie
z zamachem ręki wykonać szybki
obrot na prawej stopie i odstawić
levrą nogę w tył, przy czym skręcić
energicznie biodra, wyprostować
nogi i wysunąć prawe ramię daleko
wprzód (rys. 3). I tu podobnie jak

szykują

sią

przy rzutach z miejsca należy uwa
żać. by w momencie wypuszczenia
dysku oś obrotu ciała przechodziła
przez lewą hógę i lewe ramię.
Przechodząc na
stępnie do rzutów
i całego obrotu,
należy pamiętać
stale, że pierwsza
faza obrotu służy
do pokonania bez
władności i stwa
rza warunką dla ru
“hu postępowego.
Długość rzutu za
leży zasadniczo
od silnej ' pracy
nóg w drugiej po
lewie obrotu. O9
brót
rozpocząć
dość szybko, jed
Srt.i
nak tempo dru
giej połowy winno być znacznie
szybsze od ¡pierwszej. Im bliżej mo
mentu wypuszczenia dysku z ręki,
tym większa winna być szybkość
ruchu ręki.
Opisana przeze mtiie kolejność
uczenia się techniki rzutów winne
być — moim zdaniem — stale za
chowana i to zarówno przez począł
kujących, jak i też bardziej zaawan
sowanych, niezależnie od tego ja
kim stylem rzutu zawodnik się po
sługuje. Osobiście trzymam się ści
śle tej kolejności nie tylko w tre
ningu wiosennym, alé i podczas ca
łego sezonu. Po doskonałym opano
waniu poszczególnych ruchów prze
chodzę następnie do 'pracy nad wy
robieniem „rytmu“ obrotu.
Składową, częścią treningu dysko
bola na . boisku muszą być krótkie
biegi, uprawiane w stopniowo zwięk
szonym tempie, ćwiczenia startów i
skoków. Wyrobienie mięśni skoko
wych jest podstawą osiągnięcia do
brych wyhikóvz w rzutach dyskiem.
Podobnie jak w innych gałęziach
sportu dyskobol winien wystrzegać
się wszelkiej przesady i pamiętać o
tym, że nie ilość, lecz jakość rzu
tów decyduje o sukcesie. Zbyt czę-

na

(w kolejności wag od muszej do cięż
kiej):
GRUPA A (reprezentacyjna): Roki
ta (Warszawa), Tobola (Śląsk), Kusz
(Śląsk), Kulikowski (Śląsk). Gołaś
(Śląsk), Radoń (Kraków). Bajorek (Kra
ków), Krysmalski I (Wroclaw).
Warszawa (PAP). Przed pierwszym
w bieżącym roku międzypaństwowym
meczem zapaśniczym z Bułgarią (22
maja), zorganizowany zostanie obóz
kondycyjny w Akademii Wychowa
nia Fizycznego w Warszawie.
Obóz przeprowadzony będzie w
dniach 10 — 21 maja, pod kierunkiem
instruktorów: Ziółkowskiego, Szezeblews-kiego i mgr. Borejszy.
W czasie trwania obozu odbędą się
trzy eliminacje. które pozwolą na
wyłonienie reprezentacyjnej ósemki.
Na obóz powołano 16 czołowych za
paśników (po dwóch w każdej kon
kurencji): Rokita Sznajder. Tobola,
Drąg, Kusz. Kaueh, Kuligowski, Ja-

dyskobola

Bułgarów

kubowicz, Gołaś. Miele zak, Radoń.
Gryt, Bajorek, Szajewski, Krysmalski I,, Idzikowski.
Ząpaśnicy bułgarscy poza meczem
w WaN'zawie wystąpią we Wrocławiu,
Krakowie. Poznaniu 1 Katowicach.

IA

ste miotanie dyskiem powoduje %,
tratę „wyczucia" dysku i co za tym
idzie, samokontroli prawidłowości
wykonywanych ruchów. Kiedy tre
nujący odnosi wrażenie, że rzuty
jego nie są prawidłowo wykonane,
winien zanalizować poszczególne
fezy i zwrócić baczną uwagę ne p0
pełniane błędy. Zastanowienie takie jest bezwzględnie korzystniejsze
od kilkakrotnego powtarzania ¡złych
rzutów. Jeśli mimo to trening nie
„klei się“ najlepiej przerywać rzuca
nie i zająć się biegami, 'skokami 1

Zawodniczka radziecka Nina Dumbadze — rekordzistka świata
w rzucie di/skiem
SIB Moskwa
ćwiczeniami ogólnymi. Po dokład
nym przestudiowaniu poszczegól
nych elementów, rzutu i wyszuka
niu błędów, należy dopiero na na
stępnym treningu przystąpić no no
wo do ćwiczenia obrotów. Nie mo
żna dopuścić do tego, by błędy we
szły w zwyczaj, gdyż oduczenie się
ich jest zawsze znacznie trudniej
sze niż oswojenie się z . prawidłową
techniką na samym początku tre
ningu.
Natężenie treningu zależy w zu
pełności od ogólnego przygotowania
miotacza. Przypominam, że w rau
tach dyskiem poważną rolę odgrywa
szybkość i z tego też powodu w pro
gramie ogólno przygotowawczym ,%i
ten moment powinna być zwrócona
specjalna uwagę.
Na zakończenie podoje tu pmykła
dowo program moich treningów ja
kie przeprowadzam w- kwietniu i
maju.
Schemat 1 obejmuje: 1. bieg 400
do 500 m w średnim tempie. 2. ćwi
czenia przygotowawcze ogólne i spe
cjalne; 3. ćwiczenia n@ wyrobienie
szybkości — biegi 3 do 4 razy po
50 m; 4. rzuty dyskiem: 5—6 rzu
tów z miejsce, 4—5 rzutów z pół
obrotu i 3—4 z % obrotu. 9—12 rzu
obrotem: 5. skoki z
tów z pełnym
,
miejsca w dal i trój.skok: 6. wolny
bieg na 600 metrów na żakom :enie.
Schemat 2 obejmuje: 1. bieg 400
do 500 m; 2. ćwiczenia przygotowaw
cze: 3. ćwiczenia na wyrobienie
szybkości — 2 do 3 sprintów na 40
m; 4. rzuty dyskiem: 5. starty i
sprinty na dystansie 15 do 30 m
5—6 razy; 6. na zakończenie 800 m
w wolnym tempie. ,(WK)

Warszówa. Z dotych reascwych po
kaeów ciężkoatletów tv' terenie- wiej
skim nśjbardżifej imponująco wy
padły pokazy w Garwplińię, Irenie
i Żeli chowie. Ma każdym pokazie
było tam ponad 1.500 widzów, żywo
interesujących sie zawodami.
Podczas występu w Garwolinie
Winowski Czesław,, jeden z widzów,
zaproszonych do wypróbowania
swych sił, dźwignął w podrzucie
105 kg. Rewelacyjny ten wynik, ur.yskahy bez stylu i techniki, świad
czy o wielkim talencie Winowskiego. bowiem zdobywca III miejsca
na mistrzostwach Polski — Petrykowski osiągnął w te i konkurencji @ Na święte Wielkanocne przyjeż
tylko 95 kg.
dża cło Poznania znany zespól czeski
Sokol Slovene Zilina, Drużyna ta zaj
W Żelichowie zorganizowano po muje
w chwili obecnej II miejsce
pokazie prowizoryczne mistrzostwa, w I lidze. Czechoslowacy przyjeż
W których zwyciężył Wal, podno dżają z 17 zawodnikami. Oto ich
sząc 82,5 kg, pożostąli uczestnicy nazyriska: Lesicky Stefan. KritzliaJc
na ogół nie przekraczali. 75 kg. Uzy Milan. Sterbak LÚdevit, Kopean An
Vajda Andrej, Szabo Lndevit,
skanie takich wyników bez przy- ton.
Sedo Andrej, nolis Vladimir. Barcik
gotowanią świadczy o wielkiej licz Vladimir.
Kocik Bedrich, Moravcilr
bie niewykorzystanych talentów Anton. Tachar Wo,¡tech, Subrt Ol
eportowyoh na wsi.
drich, Gancner Ladiciav. Kvara, Jan,
Ciha Józef. Stelmasek Emil. W pierw
Wyróżniającymi sié w podnosze sze święto Ziliniacy grają z ZZK;
.. __
___ _ Oh a spotkania
drugie. — _z Warta.
niu ciężarów zainteresował się déle w
gat GUKF i WOZA - Świętosłew- ętfteflą się na MrtsStń Warty przy uL
Rolnej,
ski; ■
® Trener Polskiego Związku Bok
Oprócz, występów zawodników,
Feliks Sztamm otrzymał
na pckązy składają sie również fil serskiego,
złotą
odznakę honorową ZKS Spójniamy krotkom et rażowę z dziedziny ZapŃn
Jelenia Góra za zasługi, po
narciarstwa, pływania
wioślar łożone przy organizowaniu polskiego
stwa.
pięściarskiego, (pik)
HI
Kluby
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RepreZentaćje pięściarskie juniorów okręgów poznańskiego < śląskiego.
Na górnym zdjęciu widzimy juniorów Poznania, którzy wygrali ze
Ślązakami 13:3 występując w składzie (od lewej): Tatarczyk, Kupczyk,
Każmierczak, Wytyk, Adamski, Ścigała. Lietke i ManeIsld. Na dolnym
zdjęciu pięściarze śląscy: Szymczyk, Grzywocz III, Tyński, Brzeziński,
Brekler, Maciejewski, Gajdzik i Krzemiński.

WARSZAWA. W związku z reprganizacją sportu polskiego. ZMP
zmienił kierunek dżińłalnośći w
dziedzinie kultury fizycznej. Wieksza część Sponad 300 klubów spor
towych ZMP weszło w skład ZS
..Związkowiec“. ZMP nie będzie pro
wadził kół sportowych, natomiast
sportowcy ZMP wejdą do kół spor-,
towych związków
zawodowych.
Sportowych kół szkolnych i Ludo
wych Zespołów Sportowych.
Naczelnym zadaniem ZMP w. drzie
dżinie wychowania fizycznego bę
dzie praca wychowawcze w zrzesze
niach sportowych, skupiający óh mło
dzież. Pracą tą zawiną się członko
wie ZMP. zasiadający w zarządach
organizacji sportowych.
ZMP weźmie czynny udział w or
ganizacji imprez masowych, przede

wszystkim: Biegów Narodowych,
masowej nauki pływania i marszów
jesiennych,
ZMP czuwać będzie nad akcją wy
szkoleniową kadry instruktorskiej.
Akófa to przyjmie w roku bieżącym
duże rozmiary. Przewiduje .się wy
szkolenie 4.000 przodowników w. f.
W ośrodku szkoleniowym ZMP w
Bierutowicach zorganizowane będą
również kursy dla działaczy apor
towych. w których udział weźmie
300. aktywistów ZMP.
ZMP zajmie się przygotowaniem
i organizacją 200-osobowej grupy
sportowej, która weźmie udział w
festiwalu młodzieżowym w Buda
peszcie. W skład taj grupy wejdzie
m. in. reprezentacja akademicka
Polski na akademickie mistrzostwa
świata.

