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Czechosłowacja -Polska w kolarstwie 18:10 pkt
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Ma odftwdoa/ę Warszawy

Uradowani btgtomiacy

Odbudowa Warszawy jest hasłem całego kraju w miesiącu wrześniu.
Sportowcy przyczyniają, się do realizacji tego hasła, urządzając za
wody, z których dochód przeznaczony jest na odbudowę. W Warsza
wie m. iii. imprezami odbył się mecz piłkarski Radia z Artystami.
Maturalnie mecz byt transmitowany, jak to widzimy ze zdjęcia dokoh-arcęgo 'to' chwili1 popisywania się piłkarzy radia iiie"'ita"~Zielottej
murawie, ale przed mikrofonem.
Fot. Api — Piotrowski

Polonia bytomska ma licznych zwolenników, którzy niemal przez ca
ły czas dotychczasowych rozgrywek ligowych, przeżywali rozczaro
wania. Od dwóch niedziel jednak zła passa bytomiaków odwróciła
się. Wygrali najpierw z Górnikiem, bardzo groźnym rywalem z włas
nego terenu a następnie z AKS-em. Radość kibiców nie miała oczyuńście granic, a piłkarze drogę powrotną -z boiska dc szatni-po nie
dzielnym meczu odbyli na ich ramionach
Fot. Urszula

boksu

AntkSeujicz. — Komuda

Z meczu I Ligi Bokserskiej w Warszawie dwóch Gwardii warszaw
sklej i gdańskiej. Komuda, *Wj w walce z Antkiewiczem, która zakończyła się niespodziewana, wygraną Komudy
Fot. Franckowiak — Api

Przyszli mistrz.ou)i<E5

mistrz-ostM) uj Pradze
Trzeei start kalany w CSR
PRAGA
(teł.) Trzecie torowe
spotkanie kolarzy Paska — Cze
chosłowacje odbyło się we wtorek
w Brrr e. Zakończyło się ono po
nowną wygnaną gospodarzy 18:10.
Cechotíowacja reprezentowana^ by
łe przez ze wodników brnehäkich:
Hmeteka i
Kblégara Sendlera
Nhledala, Polskę represan towali:
Kupcaak Marchwińskii. Bogusa i
Gabrych. Kolarze oaedbosłcwaocy
przewyższa!li Polaków technicznie,
Polacy ne ogół zawiedli. Wykazali
gorszą niż normalnie formę.
TT..: I bieg: 1) Sendler
Wyniki: 100
:
(CSR) 15.3. 2). Kupcaak, II bieg:
March
i) Hmatek (CSR) 1... .
wińsk: Ili — ii Htnatek (CSR)
1) Sendler
14,3; 2) Kupczefc.
(CSR) 14 4; 2) Marehw iński.
1.000 m ze startem z miejsca:
1) Kolegar 1.21.1; 2) Nahledal 1.24,8;
(obaj CSR); 3) Gogusz 1.25 4; 4) Ga
brych 1.26,9 (obaj Polska).
Wyścig drv.iyii.own na 4.000 m.
zakończył się jedynym dotąd suk
cesem Polaków. Wygrał oni ten
przez 10 dnj odbywały się w Pradze
wyścig w czasie 5.57 9: Czechosło
waccy uzyskał; czas 5.58 9. Podkre
ślić należy że w wyścigu tym od.
pa dl Kup czak, tak że drużyna pol
ska ukończyła wyścig z 3 zawód, Czy dojdzie do walki Kolczyński-Chychła ?
nikarrt .
Wyścia na 25 okrążeń toru: 1)
Nahledal 16 pkt., 2) Kolegar 15 pkt..
z Łódzkim Związkowcem a GectaW niedzfele odbędą się tylko ni
3) Bogusz (P) 7 pkt. 4) Marchwiń- dwa
się na własnym tere
w I lidze bokser niea azmierzy
Sk; (P) 5, 5) Gabrych (P) 3. Sen skiej. spotkania
warszawa Gwardia.
Stal walczy w Katowicach
dler i Hmatek po 2 pkt
Ocena pierwszego spotkania na
suwa poważne trudność« ponieważ
Związkowiec (Łódź), nie walczył
jeszcze w tym roku i trudno corten
IPiłkarze Kolejarz.«!
tować się w jego możliwościach.
Nie w* adorno również ;ak zesta
wiony będzie jego skład, który kie.
równicy drużyn pięśo arskicłi zwy
kli trzymać w tajemnicy aż do dnia
meczu. Czasami dopiero na wadze
w adorno kto występuje i w jakiej
kategorii. Wydaje sie icdnak. że
Stal, mająca silne punkty w Bazarniku. Kuszą Ponancie Sznajdrze i Ńowarze powinna rozstrzy
gnąć spotkanie na swoją korzyść.
Drugi mecz który odbędzie sę
w Gdańsku zapowiada się intere
sująco choćby ze względu na fakt,
że Chychla występował ostatnio w
wadze średniej może znowu dojść
do pojedynku z Kolczyńskim. War
szawianin jest obecnie w niezłej
formie . wyniku tego spotkania nie
można przewidzieć. Gdyby oba ze
społy wystąpiły w takim zestawie
niu jak w ub. niedzielę (nawet
gdyby Kolczyński przegrał z Chych
lą), to i tak Gwardia powinna wy.
SEOSWSS gjać w stosunku 10:6. (P)

i

Ml

Jeżeli chce się mieć zdrowych obywateli i dobrych zawodników, ćwiczenia sportowe trzeba z mło
dzieżą rozpoczynać bardzo wcześnie. Przynajmniej z młodzieżą w takim, wieku, jaką widzimy na tym
zdjęciu

Kary

więzienia

Lióme apele władz sportowych,
związków i zrzeszeń, a także i pra
sy do niektórych piłkarzy i ich
zwolenników o odpowiednie za
chowywanie się podczas zawo
dów, nie wszędzie poskutkowały.
W ostatnim okresie znowu zano
towano szereg nieprzyjemnych
wypadków na boiskach piłkar
skich. Niewątpliwie winnych spot
kają surowe kary zes trony odno
śnych władz sportowych.

Dziś w iumerze„Szk8lamagias

za

awanturę

Przestrogą dla bardziej krew
kich awanturników niech będzie
rozprawa sądowa, jaka we wtorek
odbyła się w Sądzie Grodzkim w
Mysłowicach i surowy wyrok na
sprawców zajść podczas meczu w
Brzeczkowicach koło Mysłowic
w pow. katowickim. Piłkarz
Brzeczkowic, SzwameL podczas
zawodów z Pogonią z Imielina,
został wykluczony z gry przez sę
dziego zawodów, ob. Mikosza, na
skutek ostrej i niezgodnej z prze
pisami gry. Po meczu rzucił się
on na sędziego, wywołując bójkę.
Pomagał mu przy tym porządko-

na

boisku

wy(l), Er. Deja. Obaj zostali uka
rani przez władze sportowe do
żywotnimi dyskwalifikacjami, a
poza tym Sąd Grodzki w Mysło
wicach, wymierzył Wilhelmowi
M. Szwamlowi karę 6 miesięcy
więzienia, Deji zaś, wobec przy
znania się do winy i wykazania
skruchy, czego nie było u Szwam
la, tylko dwa miesiące więzienia.
Niechże tein wyrok będzie
ostrzeżeniem dla tych nielicznych
wprawdzie — ale jakże szkodli
wych — piłkarzy i kibiców, któ
rzy w sporcie usiłują szerzyć
awantury,

nniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii!iiiiii!i!niiiiii!iiMiii[iiiiii!iiiiii!iiiiinniiniiiiiHiniiiiiiiiiiinNiii!i
Niedzielny

pregram

piłkarzy

ligowych
Warszawa

Włókniarz Wałbrzych
Włókniarz Bielawa
Górnik iBal yKamień
Związkowiec Wałbrzych
Unia Zaró w

2 2
2 1
2 1
2 O
2 O

1:3
Oil
2:3
4:10
2:7

Uwaga wszystkich sportowców
Okres niespodzianek, jakich owarszawa. Druga runda rozgry
statnio jesteśmy świadkami w li zwrócona będzie na Warszawę
Już tylko kilkę tygodni dzieli
gdzie
Gwardia — Wsła będzie bro wek mistrzowskich warszawskiej kia
dze piłkarskiej wydaje sę być
A przyniosła wyniki: Drukarz —
nas od zakończenia rozgrywek I i
nieprzerwany. Dwie ostatnie kolej niła swe i pozycji leadera. Ciężkie sy
Gwardia
3:3
(2:1);
Ogniwo
—
Ruch
II ligi żużlowej. Mistrzostwo I Li
ki rozgrywek dostarczyły nam ich będzie to zadarte zwłaszcza w spot 2:2 (1:0); Skra — Marymont 2:4 (1:1)' Kraków
'' r walccW o Legia — Polonia Ib 2:0 (2:0); Jedwab KRAKOW. (wł.) Niespodziewanie gi — pomimo, że rozgrywki jeszcze
sporo, a jak wykazuje term marz j kaniu z zespołem, ’który
Spotkań nadchodzącej niedzieli na. byt w lidze.
nik — Znicz 2:2 (1:1); Zyrardowianka powiększona została na nadzwyczaj trwają — zdobył: już definitywnie
Największy w tej chwili konku. — Dąb 5:0 (1:0).
leży oczekiwać dalszych.
nym zebraniu KOZPN piłkarska kl. A motcykliści LMK Unia Leszno,
W niedzielę układ walczących rent Gwardii Wisły, który wyłonił
2 4 7.0 w okręgu krakowskim. Wiele drużyn, którzy startując w składzie SmoZyrard'Onviatika
7:3
2
4
się
po
ub
niedzieli
—
stołeczna
które po prostu tylko śniły o tej kla czyk. Olejniczak. Woźniak, rez. An
par jest następujący:
Legia Ib
to Warszawie:
.
2 3 4:3 sie, dostało się do niej ku wielkiej drzejewski. wygrali wszystkie spot
Polonia walczyła będzie jeszcze
Gwardia
Gwardia
Leda.
2 3 4:3 radości swych sympatyków. Wniosek
Ruch
raz na Śląsku, gdzie bedzie starała
i zdobyli 98 punktów na 108
Wisła (0:4).
2 3 5:4 pierwotny zarządu KOZPN opiewał kania
Jedwabnik
w Krakowie: Cracovia — ŁKS (2:2), się powiększyć dorobek punktowy.
5:4 na podwyższenie kl. A z 14 na 16 możliwych. Kwestia zdobycia wi
2
2
Skra
Chorzowie: AKS — Polonia W. Zespół chorzowski AKS po dwu
2 2 7:9 drużyn, podzielonych na 2 grupy. cemistrzostwa jest całkiem otwar
Marymont
krotnych porażkach, dążył będzie
(4:4).
4:5 Okazało się to jednak za mało, szcze ta. Może je zdobyć bytomska Po
2
Drukarz
W Bytomiu: Górnik — Ruch (1:3).
do rehabilitacji przed własną pu
2 1 3:4 gólniej dla przedstawicieli klubów lonia. Związkowiec Skra Warsza
Ogniwo
2:4
2
1
pozakrakowsklch. Postawiono wniosek wa, KM Ostrów lub też drużyna
W Gdańsku: Lechín — Kolejarz blicznością a znając zmienną for
Znicz
2 0 0:5 o powiększenie kl. A do 20 klubów. warszawskiego PKM Ogniwo. Dru
mę tego zespołu nie trudno przy,
polonia Tb
(1:1).
0:7
2 0
Wniosek ten postawili delegaci z Trze żyny Unii - Olimpii Grudziądz i
Dąb
w Poznaniu: Warta — Polonia B. puszczać, że niespodzanka ' z tej
bini. Wydawało się, że przejdzie wnio RKM
Budowlani Rybnik rozgryw
strony zawsze jest możliwe.
(2:2).
sek pośredni na 18 klubów, jednak oCracovia walcząc na własnym Pomorze
ki już ukończyły.
statpcznie zgodzono się na 20.
boisku z ŁKS, będzie miała stosun
Do drugiej ligi spadają ąespoły
Tak więc do 11 drużyn z poprzed
kowo najłatwiejsze zadanie z ze BYDGOSZCZ. W rozgrywkach mi- niej kl. A (dawna liczyła 14, spadły na Kolejarza Rawicz i łódzkiego Ogni
strzowskich pomorskiej klasy A u- kl. B 2 drużyny, jedna się sfuzjono wa, przy tym ostatni ma jeszcze
społów walczących o pierwsze miej zyskano
następujące: Spójnia wała) doszli wszyscy finaliści rozgry
Piłkarstwo polskie
szanse utrzymania się
see i może wyjść wreszcie na czoło Grudziądzwyniki
— Wisła Grudziądz 2:1 wek o wejście do kl. A — 6 drużyn: teoretyczne
Również interesująca walka od. (0:0).
Po zaciętej walce , zwycięstwo Unia Borek, Związk. Prądnik, Kole w I lidze, a to W wypadku zwy
będzie się o lepsze miejsce na koń przyrpadło Spójni, dla której bramki jarz z N. Sącza, Kolejarz z Płaszowa, cięstw nad PKM Ogniwo Warsza
w CSR
cu tabeli. Polonia bytomska wal zdobył Krukowski; dla pokonanych
z Oświęcimia i Zw. Zem wa i KM Ostrów, przy równoczes
SOKÓŁ POKUSA — POLONIA KAR czy w Poznaniu z Wartą. Szanse Kulerski. W Inowrocławiu Cuiay-a Kolejarz
oraz zespól ludowy LZS Bleża- nym zajęciu przez Związkowiec
WINA 0:4 (0:2). Bramki zdobyli: Gaj- obu drużyn są wyrównane. Za. zwyciężyła niesipodiziewanie bydgoskę brzyce
nowianka, Kolejarz Kr. (Olsza) i Zw. Skrę ostatniego miejsca w trójmeger 3 i Siuda 1. Przedmecz rezerw 5:3
Gwardię --1:0*<T. (0:0).
uzyskując i bramkę
Trzebinia. Kl. A liczy więc 20 klubów czu z Polonią Bytom i warszaw
spadkiem Leehia będzie przez
- Publiczności
nuklToanAĆ/i
OkOłO podzielonych
dla Polonii. Bramki: Rzepisko 3, grożona
Nowaka.
na 2 grupy. Spadają z skim PKM Ogniwo, które to spot
próbowała urwać punkty preten 4.000 osób.
Adamczyk i Kucharczyk po 1. Junio dentowi
każdej
po 2 drużyny, awansują kanie odbędzie się w nadchodzącą
do tytułu mistrzowskiego
5:1 z kl. B grupy
rzy Polonii pokonali Rapid Skrzeczoń
Spójnia Grudziądz
4
drużyny.
Ogółem w klasie A niedzielę w Warszawie.
Kolejarzowi z Poznania a Ruch na
1:0 na 12 drużyn z Krakowa
2:0.
Culaylą
8 jest pro
2:2 wincjonalnych.
Po dotychczasowych rozgrywkach
WKS Toruń
Tabela II klasy po niedzielnych me boisku Szombierek bedzie starał
3:4
tabela T ligi żużlowej przedstawia
Kolejarz Wisła Gr.
czach: Skrzeczoń — Jabłonków 5:1, Się. powiększyć swoi niezbyt obJednocześnie
uzupełniono
wakujące, się
0:1
Gwardia
Bydgoszcz
następująco:
fifty
zasób
punktowy.
Lazy — Frysztat 2:4, Cz. Cieszyn —
skutek przejścia do kl. A wolne
0:3 na
Chojniczanka
4 12 98
Meteor Orłowa 3:1, Orlova — Darkov
miejsca w kl. B. W okr. krakowskim LMK Unia Leszno
0:1, Trzyniec — Mistek 3:0.
*
II Liga
weszły WKS Legia (b. Wawel)), Stal Unia - Olimpia Grudz. 4 7,5 62
Dolny Śląsk
Kr. Ogniwo. Tramwaj, Górnik Wie Ogniwo Polonia Bytom 3 7,5 56
Polonia Karwina
17 30 61:17
W drugiej
. .. lidze odbędą
...
się naliczka. LZS Wolni. Górnik Bochnia (b. RKM Badowi. Rybnik 4 7 61
Meteor Orłowa
17 26 64:29
WROCŁAW, (wł.) Druga niedziela Bocheński), Zw. Prądnicki i Zw. Ko- KM Ostrów
Frysztat
17 26 44:20 stępujące spotkania:
6.5 53
rozgrywek
piłkarskich
Dolnośląskiej
bierzanka,
w podokr. chrzanowskim Związków. Skra Warsz. 33 5.5
Poruba
POŁUDNIE
16 20 44:29
53
Skrzeczoń
17 16 39:32 Górnik Radlin — Naprzód Lipiny A klasy, stała pod znakiem zwycięstw Górnik Jaworzno (Victoria).
2 5 31
Podział na grupy M. A jest nastę PKM Ogniwo Warsz.
faworytów i jedynie dwie drużyny
(3:1).
WĘDRYNIA — SHA TRZYNIEC 1:7
4 5 54
Kolejarz Rawicz
w drugiej grupie przegrały na wła pujący:
(1:2). Bramki:r Ryszko
• 2, Labaj, Su- Stal Wrocław — Tarnowia (1:4),
3 4 46
boiskach: Związkowiec Brzeg
GRUPA I: Budowlani (Zwierzyniec Ogniwo Łódź
pik,
Marosz, Kraus i Wałek po 1. Chełmek — Polonia Świdnica (2:2), snych
W drugiej lidze wszystkie dru
SIŁAKARWINA — STONAWA 8:2 Skra Czestochowa — Stal Katowice ze Związkowcem Strzelin 2:3 i Unia ki). LZS Bieżąnowlanka. Spójnia Kra
Żarów
z
Legią
Wrocław
1:3.
ków, Spójnia Okocim, Włóknlarz-Ko- żyny rozegrały po 3 spotkania. Je
(3:2). Bramki:Krejczy 1 Kajfosz po 3,
(2:2).
GRUPA I: Promień Żary — Górnik rona. Gwardla-Wisła Ib, Kolejarz N. dynym klubem, który nie poniósł
Madecki 2. Przedmecz rezerw 1:1. Ju
Podgórze 3:8; Kolejarz Wrocław — Sącz, Unia Mośclce, Związkowiec jeszcze porażki jest Związkowiec
niorzy Siły zremisowali z juniorami Polonia Przemyśl — Gwardia Kiel Gwardia
Wrocław 3:1; Związkowiec Prądnik, Związkowiec Zembrzyce.
ce (2:4).
Slavoja Przewałd 3:3. BYSTRZYCA —
Jelenia Góra — Związkowiec Wrocław
GRUPA II: Unia Szczakowianka, Gdańsk, który j'ęst zarazem najpo
PÓŁNOC
LECHIA SUCHA GÓRNA 0:3 (0:2).
4:0, Gwardia Kamienna Góra — Gór Unia Groble, Unia Borek, Ogniwo ważniejszym kandydatem do zaję
Bramki: Siwek (2) i Szczyrba. Junio Garbarnia — Ostrovia (5:0).
3:5; Spójnia Bielawa Cracovia Ib, Stal Chrzanów (Fablok), cia pierwszego miejsce i awansu
rzy Lechli pokonali juniorów Łazów Bzura Chodaków — PTC Pabianice nik - Wałbrzych
■
" -Legnica
- 1:2; Związko— Włókniarz
Związkowiec Trzebinia, Związkowiec do I ligi. Gdańszczanie startują w
2:0. Dalsze mecze w III klasie cie
(2:2).
wiec
Lubań
—
Unia Wałbrzych 3:0 Łobzów, Kolejarz Kraków (Olsza), Ko składzie: Kamrowski, Nikietyn 1
szyńskiej i stan tabeli: Donbrawa — Widzew — Pomorzronwn, (0:5),
lejarz
Płaszów, Kolejarz Oświęcim.
(v.
o.)
Klasa. Do zajęcia drugiego, a na
Lonky 1:4. Petrowlce — Raj 3:1, H. Radomiak — Lublinianka (1:2).
Kl. B liczy 35 klubów, podzielonych wet. pierwszego miejsca pretendują
2 4 go
Związkowiec Lubań
Sucha — Żel. Karwina 5:0.
Gwardia
Szczecin
—
Ocmiskb
Siedl

na
4
grupy,
3
grupy
po
9
klubów,
2 4 12:4
Górnik Wałbrzych
zespoły Gwardii Bydgoszcz
Siła Trzyniec
17
72:16
2 4 12:5 jedna 8. W kl. C, podzielonej na 8 jeszcze
ce (0:0).
Górnik Podgórze
Lonky
17
69:34
CTC i M Częstochowa j RTKM Rze
2 3 6:5 grup, weźmie udział 60 klubów. 4 gru szów.
Włókniarz Legnica
Najbardziej atrakcyjnie zapowia
Siła Karwina
57:37
17
W najlepszej sytuacji znaj
2 2 4:3 py po 8 1 4 po 7 klubów. Mistrzostwa
Kolejarz Wrocław
RUCH BOGUMIN — HLADNOW 4:5 da się walka w grupie południo
2 2 6:6 w kl. A 1 B rozpoczynają się w naj duje się CTC i M, która ma bar
Promień Zar y
(0:4). Pechowa przegrana Ruchu, któ wej, gdzie w dalszym ciągu trwa
bliższą
niedzielę
(25
września,
(t)
dzo
wyrównany
zespół i jeździ w
Związkowiec Wrocław 2 2 2:5
ry nie wykorzystał dwóch karnych. pojedynek 0 prowadzenie pomię
Związkowiec Jel. Góra 2 2
Dalsze mecze w II klasie bogumiń- dzy Tariioyją. a Górnikiem z Ra Gwardia
2
Kam. Góra
skiej i czoło tabeli: Rychwałd — Za dlina. Tamoyię czeka dość trudne
2 0
Gwardia Wrocław
wada 16:2, Wiesznlowice — Sparta zadanie we Wrocławiu. Górnik nie
2
0
Spójnia
Bielawa
Przed nroezysteściami Pafawagu
Rychwałd 4:2, Dziećmorowice — D. będzie posiadał również łatwego Unia Wałbrzych
2
o
Lutynia 1:1, Szonów — H. Lutynia zadania w spotkaniu z Naprzodem.
GRUPA TI: Związkowiec Brzeg —
4:5, Mu glino — Vaclavovice 4:2.
Robotnicy protektorami święta klubowego
punktu przez którykolwiek Związkowiec Strzelin 2:3; Gwardia
Rychwałd
69:34 zUtrata
Ząbkowice — Górnik Biały Kamień
zespołów, Tamovię wzgl. Górni 1:0;
HIadnov
59:33
Gwardia
Jawor
—
Spójnia
Kłodz
D. Lutynia
36:29 ka, zwiększa szanse zdobycia mi ko 2:3: Włókniarz Wałbrzych — Włók
WROCŁAW. 25 bm. odbędzie się Odlbędą się również zawody kolar
Ruch Bogu min
56:43 strzostwa na rzecz jednego z dwóch niarz Bielawa 1:0; Unia Żarów — Le
gia Wrocław 1:3: Związkowiec Wał we Wrocławiu święto klubowe ZKS skie. Po raz pierwszy w Polsce od
BESKID JABŁONKÓW — GRON rywali.
Stal—Pata wag, nad którym protek będzie się bieg na 6 km dla kobiet.
brzych — Ogniwo Wroc.aw 2:4.
BYSTRZYCA 1:1 (1:0). Remisowy wy
nik zepchnął Gronla na 2 miejsce w O wejście do II Ligi
Ogniwo Wrocław
2 4 8:3 torat obejmie cała załoga" febryki
tabeli. Przedmecz rezerw 2:1 dla Bes odbędą się następujące spotkania:
Spójnią Kłodzko
2 4 7:5 wagonów Patawag
kidu. Juniorzy Gronla przegrali z iuLegia Wrocław
3 3:7
X
Kolejarz
Bydgoszcz
—
Kolejarz
W ramach święta, odbędzie się size Polacy w zarządzie Fi VB
nloraml Karlwej Huty 1:5. NAPRZÓD
Związkowiec Strzelin
2 3 5:4
ŁĄKI — ZRYW CZ. CIESZYN 5:0 (1:0)
Przemyśl w Bydgoszczy,
Związkowiec Brzeg
2 2 8:5 reg imprez, z których na czoło wy PRAGA. Na zakończenie swych ob
Mecz towarzyski. Wygrał zasłużenie
" '
Kolejarz Olsztyn — Stal Sosnowiec
Gwardia Jawor
2 2 5:3 suwa się mecz piłkarski o mistrzo
w Pradze Kongres Międzynarodo
Naprzód. Bramki: Buława 2, MakówGwardia Ząbkowice
2 2 4:4 stwo II Ligi Tarnowia — Pafawag. rad
w Olsztynie.
wej Federacji Piłki Statkowej posta
ka J., Cyrzyk i Konieczny po 1. I dru
nowił
przyznać Francji organizację
żyna juniorów Naprzodu zwyciężyła
przyszłych mistrzostw Europy w siat
juniorów Rychwałdu 5:4.
kówce. Zawody te odbędą się w 1951
Dalsze mecz w IV klasie i tabela:
825 Ludowych Zespołów
Poznańskiem
T. w Paryżu, gdzie będzie również
Mosty —Marklowice 3:0, Viktoria Boobradował przyszły kongres FIVB.
humi — Zn. Lhota 8:0, Albrechtlce —
Postanowiono również, że mistrzostwa
Hnojnlk 1:7.
świata rozegrane zostaną w r. 1952.
Viktoria Bohumin 13
60:13
czym pierwszeństwo w ich or
Poznań, Sport wiejski na terenie dała nadzwyczaj pomyślne wyniki, go i 145 Ludowych Zespołów Spor przy
Groń Bystrzyca
13
75:13 woj.
ganizacji
zwycięzca tegorocznych
poznańskigo znajduje się na o czym najdobitniej świadczą cy towyeh. Obecnie zorganizowanych mistrzostwma(ZSRR).
38:11
Beskid Jabłonków 12
Jako najbliższą
Marklowice
13
50:34 najlepszej drodze rozwoju. Prowa fry. Na początku sierpnia rb. na jest 825 Ludowych Zespołów Spor imprezę międzynarodową o charakte
Hnojnik
13
31:34 dzona na szeroko zakrojoną skalę terenie województwie pracowało towych zrzeszających ponad 18.000 rze ogólno- europejskim, postanowią
Naprzód Łąki
13
26:59 akcja prpagandy sportu wiejskiego 185 gminnych rad sportu wiejskie ' członków. Pod względem organiza no zorganizować mistrzostwa Konty
cyjnym i aportowym na pierw nentu w r. 1950.
W wyniku wyborów do władz Fede
szym miejscu kroczy powiat Kęp
racji jako wiceprezes wszedł delegat
no, który na 112 gromad posiada 81 Polski
mgr. Nawrocki. Oprócz niego
Mistrzostwa pięściarskie w okręgach
LZS-ów. Nie mniej sprawnie roz wiceprezesami
delegaci ZSRR
wija się aport wiejski na terenie — Werszyńskl, zostali:
CSiR — dr Chovanec
powiatu
wolsztyńskiego przede Rumunii — Laiciu oraz przedstawi
wszystkim w gromadzie Nowe ciele USA, Urugwaju i Brazylii.
Kramsko i Kaazczor, a to dzięki
Ponadto inż. Wirszylło (Polska) zo
W trzecim meczu Włókniarz Często dzioch uległ Zawadzkiemu, Drążek o- objęciu przez poznańskie kluby li stał przewodniczącym Komisji Tech
dolnośląska tut#
nicznej.
chowa oddał punkty w. o. na skutek trzymał punkty v. o. z powodu nad gowe protektoratu nad tamtejszy
wagi Krajewskiego, Stępniewski otrzy mi LZS-ami.
WROCŁAW, (w.) Trzecia niedziela zdekompletowania drużyny.
3 e 36:12 mał punkty v. o. z Sadowskim. Szulc
Związkowiec
rozgrywek bokserskich A klasy wy
Pierwszy przykład w realizacji
32:14
pokonał Cichego, Śliwiński zremiso
Gwardia
Kielce
3
e
dzielonej Dolnego Śląska, przyniosła
Liga czechosłowacka
2 2 21:9 wał z mistrzem Polski juniorów, Po- hasła ..pomocy sportowcom wsi"
Stal Częstochowa
porażkę wrocławskiego Związkowca
dał
poznański Związkowiec - War
Ludwików Kielce
3 2 21:27 pielewskl wygrał z Krajewskim, Stec
w spotkaniu z Górnikiem Wałbrzych
PRAGA, (tel.) W mistrzostwach pił
ki
pokonał
przez
k.
o.
Małowldłego,
Włókniarz
3
14:30
ta
który
przejął
opiekę
nad
LZS
1
7dl. Stojąca na pierwszym miejscu
karskich ligi CSR uzyskano następu
0:32 w ciężkiej Budowlani oddali punkty „Polonia“ (Nowe Kramsko). Kon jące
2 0
Ogniwo-Skra
wrocławska Gwardia, nie zawiodła
wyniki: Sparta — Zidenlce 7:0,
walkowerem
gościom.
Kolejarz
(Brda)
nadziei publiczności wrocławskiej 1 szczecfri«lfim
Warty z Polonią jest stały i Bratysława — Teplice 3:0, ATK — Bo
Bydgoszcz pokonał Pomorzanina 11:5. takt
wygrała zdecydowanie z Włókniarzem
nadzwyczaj
serdeczny.
Kierownik
hemians
Trnava — Ostrawa 1:0,
Samsin przegrał przez k. o. z Piwoń „Polonii“ Wańskj podkreśla szcze Zilina — 0:3,
x Nowej Soli 14:2. Zawodnicy Gwardii SZCZECIN, Leader tabeli szczeciń skim,
Slavia 2:4, Koszyce — Bypokonał Kamińskiego,
byli lepsi o klasę tak technicznie jak skiej A kl. bokserskiej, Związkowiec Łucko Pepliński
strzyca
4:9,
Pilzno
— Kladno 7:2. Ta
rą
i
olbrzymią
pomoc
drużyny
po

wygrał przez dyskwalifikację
i kondycyjnie. Gdyby nie pechowa Szczecin, zremisował z Gwardią ze
Piotrowski zwyciężył znańskiej wskazując na przykłady: bela:Bratysława
kontuzja luku brwiowego Urbanowi Szczecina. Wolmus uległ Awęckiemu Bukowskiego,
18 29 63:18
Klimek uległ Munce, Jopek „Mieliśmy liczne dowody konkret
cza, którego sędzia odesłał do rogu, Górecki Kwapiszowi. Ratajczak pod Tyczkę, punkty
Sparta
18 24 64:28
przez dyskwalifikację nej pomocy — jak zaofiarowanie
ogłaszając techniczny nokaut, to go dał się Walerowi. Kapuściński uległ wygrał
18 22 47:28
Bohemians
Zakrzewskiego, Radtke znokautował nam. sprzętu różnego rodzaju, po
ście z Nowej Soli mogli byli prze Stasiakowi. Sadowski otrzymał punk Bunkowskiego,
18 20 42:30
Teplice
ty walkower, Ambroż pokonał przez z Leśniakiem. a Jabłonka zremisował moc trenerską oraz pomoc w akcji
grać 16:0.
ATK
18 20 55:43
t.
k.
o.
Siewirskiego,
Malik
z
Bob

żniwnej.
Dzięki
wskazówkom
lek

Slavia
18 20 46:41
Bokserzy wojskowi — Legia zremi kowskim. Obrzdowskl poddał się Rut
Stal
Grudziądz
45:17
4
8
Zilina
18
20 28:32
koatletów
Warty
członek
naszego
sowali ze Spójnią jeleniogórską 8:8. krowskiemu. W drugim spotkaniu Ko
Kolejarz Inowrocław
4 5 35:29 klubu Lepa uzyskał w biegu na
Koszyce
18 19 28:26
W wyniku tych spotkań tabela zmie lejarz Stargard pokonał Spójnię Szcze
4
28:20
Związkowiec
Chełmża
3
Trnava
18
17 32:31
niła swój obraz o tyle, że Górnik ein 11:2. Zdzienniecki wygrał przez
m stosunkowo dobry czas 8,18
Gwardia Toruń
4 4 34:30 3.000
18 17 38:39
Pilzno
z trzeciej pozycji wysunął się na dru t. k. o. z Kamińskim Izydorczyk z
min.
Pomorzanin
4
3
27:37
18 16 35:51
Zidenice
gą i tak pewnie ukończy rozgrywki. Begierem. Podkowskl z Radzlńskim,
Kolejarz (Brda) Pom. 3 2 20:26
ZKS Kolejarz Poznań nie pozo
Ostrawa
18 14 25:35
Włókniarz zamienił miejsce z Górni Szels z Smulskim, Urban uległ PieBudowlani Toruń
4 2 25:39 stał w tyle i objął protektorat nad
18 11 22:60
Bystrzyca
kiem, a Związkowiec spadł na ostat rackiemu, Pawlak zwyciężył MagdziaUnia
(Orzeł)
Włocl.
4
2
24:40
Kladno
18 3 20:81
LZS „Kaazczor“. 11 bm. nastąpi
nią, zamieniając miejsce z Legią. Spój rę, Kaczorowski Matea, a Stube ~Berciągu nasia.
nia utrzymuje się w dalszym
'
ło w Kaszczorze oficjalne przyję
na czwartym miejscu.
mecze I Ligi, któreodbędą
__ , , cie protektoratu. Pierwszą swoją
Związkowiec Szczecin 3
29:19 się• wDwa
najbliższą niedzielę, będą miały wizytę urozmaicił Kolejarz poka
Gwardia Wrocław
3 6 41:7
Ogniwo Szczecin
2
27:5 następującą
Karv na piłkarzy
obsadę sędziowską: Stal zami prawie wszystkich swoich
2 3 16:14
Gwardia Szczecin
2
Górnik Wałbrzych
9:23
Związkowiec (Łódź) w Katowicach sekcji sportowych.
Kolejarz Stargard
3
12:36 —
Włókniarz Nowa Sól 2 2 13:19
w ringu Masłowski (Poznań), na pun
ZACHOWANIE
2
Spójnia Szczecin
7:25 kty:
Dla rozwoju sportu wiejskiego ZASIĘNIESPORTOWE
Spójnia Jelenia Góra 3 2 17:29
Dali (Warszawa), Landau (Wro
na meczu Gwardia Wisła —
8:8 pom orski nu
Legia Wrocław
cław) i. Derda (Poznań). Gedania wielkie znaczenie ma ilość odpowie
Polonia W. ukarany został 2-tygodn.
(Gdańsk) — Gwardia (Warszawa): w dnio wyszkolonych instruktorów.
dyskwalifikacją Kohut (GwardiaBYDGOSZCZ. Czwarta runda roz- ringu
Referat
sportowy
przy
ZSCh
w
Po
Laukedrey
(Szczecin),
na
pun

Wisła). Za brutalną grę na zawo
fr ieSeckäm
grywek pięściarskich pomorskiej kla- kty: Kugacz (Pomorze), Wróż (Po znaniu zarejestrował 125 instrukdach Warta — ŁKS ukarany został
sy .A przyniosła następujące wyniki: znań) i Kowalski (Poznań).
torów,
zawodnik Warty Smólski 3-mles.
którzy
przeszli
przeszkoleCZĘSTOCHOWA. W ramach rozgry W Grudziądzu leader tabeli Stal od • W dniu 2 października ma się od
dyskwalifikacją. Obu tym zawod
wek o drużynowe mistrzostwo Czę niósł zwycięstwo nad. Kolejarzem Ino być w Stolicy międzynarodowe spot nie w Złocleńcu i Przemyślu. Nie
nikom
zawieszono wymienione ka
stochowskiego OZB padły następują wrocław 12:4. Znanicki zwyciężył Piń kanie bokserskie Warszawa — Praga. mniej ważną sprawą rozwoju jest
ry na okres 6 mies.
ce wyniki: Związkowiec Cz. odniósł skiego. Brzuśkiewlcz Szulca, Gło- Niestety Czechosłowacy nie przysłali sprzęt, W tym roku rozprowadzo- PROTEST
ŚWIDNICKIEJ POLONII
zwycięstwo nad Ogniwo-Skrą 16:0 w. niak (K) Więckiego. Puszczyński wy jeszcze potwierdzenia terminu
meczu no go wśród zespołów na ogólną
'
przeciwko zawodom z Tarnoylą
Ł, w ringu 10:4. Strychalski (Z) wy grał przez t. k. o. z powodu kontuzji
- — zł.
j. Dodatkowo
...roz__
WOZB znajduje się w nielada kło- sumę -1.700.00
został przez WG 1 D PZPN od
punktował Bałagę, Zwierzchlejski (Z) przeciwnika. Polakiewicz wygrał z Do 1pocie.
dano jako bezzwrotną subwencję
rzucony.
zmusił do poddania się Hamalę, Ja- lińskim, Maćkowiak otrzymał punkty • Międzypaństwowy mecz bokserski różnego
rodzaju sprzętu na prze
ehlmowicz (Skra) uzyskał punkty w. v. o. Trzebiński pokonał przez t. k. o. Polska — Włochy, który będzie pierw szło 1 miln.
zł.
WROCŁAW. Zarząd ZKS Stalo., Klimas (Z) przegrał do Kowalskie Zalewskiego, a Bączkowski nie roz szym spotkaniem obu ósemek po woj
go, Głowiński (Z) wygrał z Kolanu- strzygnął walki z Trawlńsklm. W nie, ma się odbyć, jak wiadomo, w
Pafawas we Wrocławiu po wysłu
sem, Berg (Z) pokonał Zielińskiego, Chełmży Związkowiec wygrał z Gwar dniu 30 listop. w Warszawie. O drugi
SZTOKHOLM, (teł.) Doskonały bie eh aniu opinii komisji klubowej
Myga (Z) wygrał w. o. GWARDIA dią Toruń 11:5. Sylwester zwyciężył występ Włochów ubiega się Pozrftń. gacz
szwedzki, Lenart Strand, star w sprawie udziału Adolfa Krzyka
KIELCE — LUDWIKÓW KIELCE 8:8. Pasternacktego. Gęsicki zremisował z
w biegu na 3000 m, uzyskując
PARYŻ. W spotkaniu bokserskim, tował
Dragoń wygrał z Majkowskim, Waś- Llcauem. Recki wygrał przez t. k. o.
w aferze z częstochowską Skrą,
bardzo
dobry czas 8.18.8 min.
klewicz pokonał Furmanka, Bednarski z Trawińskim, a Wąsik znokautował jakie odbyło się w „Palais des Sport"
bokser
polskiego
pochodzenia.
Lucjan
SOFIA,
(tel.) W niedzielę odbył się jaką „wynalazł“ korespondent Je.
Wolskiego,
Nltzer
przegrał
przez
t.k.o.
twyclężył Janusklego, Gold a przegrał
przez t. k. o., Luzarczyk wypunkto z Billcklm, a Hekler (G) z Allńskim. Krawczyk, zwyciężył wysoko na punk w Sofii mecz koszykówki pomiędzy dnego z pism stołecznych, posta
wał Leslaka, ZWierzchowski przegrał Cebulak zwyciężył Zmorzyńskiego, a ty Francuza Laurent w dziesięclorun- reprezentacjami męskimi Bułgarii i nowił z braku dowodów winy —
dowej walce.
waive, W
w Ułir
dziewiątej rundzie
, UUU..U Czechosłowacji. Drużyna CSR zalicza
t Baranem, w wagach półciężkiej i Ńlenczas (G) uzyskał punkty walko- »owej
ciężkiej Gwardia zdobyła punkty wal werem. W Toruniu Budowlani zwy- Krawczyk trafia w żołądek i tylko na do najlepszych w Europie, dozna cofnąć Jego zawieszenie w pra
ciężyli Unię Włocławek 3:7. Wan- gong uratował Francuza od nokautu. ła niespodziewanie porażki 35:53.
kowerami.
wach członka klubu.
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składzie: Szulczewski, Miechowski
Karnowski i Laskowski. Bartko
groźnym jest również zespół byd
goskiej Gwardii, w barwach której
startują: Bonin, Buda, Śrubkowski
i Przybyłko. Awans drużyny rze
szowskiej uzależniony jest od zwy
cięstwa nad Gwardią w ostatnim
spotkaniu. Ta czwórka jest wyra
źnie lepsza od pozostałych zespo
łów i między tymi drużynami roz
strzygnie eie kwestia awansu do
I Ligi.
Walka o pozostanie w lidze roze
gra się pomiędzy drużynami poznańskiego
— Włókniarza
- --------- ' i łódzkiego
oraz Unii z Poznania.
Związkowiec Gdańsk
3 9 64
CTC i M Częstochowa 3 8 70
3 8 63
Gwardia Bydgoszcz
3 7 63
RTKM Rzeszów
3 6,5 50
Unia Chodzież
3 4,5 34
Kolejarz Rawicz
3 4 38
Unia Poznań
ŁKS Włókniarz Łódź
3 3 26
Włókniarz Łechta Pozn. 3 3 25
W ostatniej rundzie rozgrywek
... __
spotkają się: Związkowiec Gdańsk
z CTC i M Częstochowa i Unią Po
znań; Gwardia Bydgoszcz z RTKM
Rzeszów i Unią Chodzież oraz Ko
lejarz Rawicz z włókniarzami z Ło
dzi i Poznania.
W. WIECIERZYÑSKI
*
GRUDZIĄDZ. (wr)
.
Wyścigi motocyklowe o mistrzostwo I Ligi żu
żlowej pomiędzy drużynami Związkowca-Skry z Warszawy, Motoklubu Kolejarz z Rawicza i Unii-Olim
pif Grudziądz zakończyły się zwy
cięstwem Unii-Olimpii — 22 pkt.,
przed Związkowcem-Skrą — 21 pkt.
i Motoklubem Kolejarz — 10 pkt.
W poszczególnych biegach zwy
ciężyli: I — Szatkowski (Unia) 1:32
min.; II — Morawski (Związko
wiec) 1:31,1; III — Malinowski
(Unia) 1:50,5; IV — Szatkowski
1:34; V — Zenderowskj (Związko
wiec) 1:35,5; VI — Najdrowski (li
nia) 1:42,5; VII — Szatkowski 1:36,5;
VIII — Zenderowski 1:35,3; IX —
Morawski (Związkowiec).
Najlepszym zawodnikiem byt
Szatkowski z Unii-Olimipii, który
zwyciężył we wszystkich biegach
i uzyskał najlepszy czas dnie 1:32
min. Publiczności około 10.000.
(WŁAD)
*
KRAKOW. Wyznaczony na 25
; września rb. drużynowy torowy wy
ścig o mistrzostwo Polski nie może
odbyć się w Krakowie, ze względu
na zajęty w tym dniu tor. organi
zacja tego wyścigu powierzana zo
stała Łódzkiemu Okręgowemu Zw.
Kolarskiemu, Łódź. Tramwajowe 6,
dokąd należy kierować zgłoszenia
drużyn na piśmie.
W dniu tym w godzinach rannych
ŁOZKol. organizuje na polecenie
PZKol. ogólnopolski wyścig dla po
siadaczy kart wyścigowych na dy
stansie 75 km a zwcięzca tego wy
ścigu otrzyma szarfę PZKol., jako
najlepszy kartowicz na rok. 1949.
Każdy Okręg może zgłosić dowolną
ilość zawodników, kierując zgłosze.
I nia na piśmie do organizatora
i ŁOZKol.
' MOSKWA. Podczas zawodów mo
tocyklowych o mistrzostwo ZSRR, któ
re odbyło si< w Tallinie, mistrz ra
dziecki Estończyk Tomson w katego
rii maszyn do 350 ccm ustanowił no
wy rekord krajowy, przebywając 202
km trasę w 2.07.04.9. Daje to rekordową przeciętną szybkość na godzinę
— 97.3 km. Obecny rekord uzyskany
został na maszynie produkcji radzie«
klej w wyścigu terenowym. Poprze
dni, należący również do Tomsona,
ustanowiony był na maszynie NSU
500 ccm i wynosił 94 km godz.
Doskonały wynik uzyskała również
zawodniczka Prytk°wa z Moskwy,
która dystans 14» km przebyła na mo
torze produkcji krajowej o pojem
ności silnika do 125 com w 1.15.45.5.
LONDYN. W Llandrindod w Walii
zakończono międzynarodową sześciodniówkę motocyklową której łączna
długość wynosiła 10.000 mil. Zwycię
żyła Anglia przed Czechosłowacją i
Wiochami. W klasyfikacji klubowej
zwyciężył Sunbean Motocykle Club
(Londyn). Dwie nagrody fabryczne zo
stały zdobyte przez drużynę Czecho
słowacji „C“ jadącą na , Jawach“ *
przez zespół angielski. Indywidualnie
90 zawodników otrzymało złote meda
le za ukończenie wyścigu bez punk
tów karnych. Należała dip nich Olga
Kareto,s jedyna kobietą biorąca udział w sześciodniówce. W zawodach
uczestniczyło 230 zawodników repre
zentujących 13 państw, wyścig ukoń
czyło 150.

Zawodnik czechosłowacki, FikOi^
który dwukrotnie zwyciężył
strza Polski w skoku w dal Adam
czyka („Buch"'

os

Ślizgawkę trzeba

pomyśleć

przygotować

już

o

zimie

jesienię

20 lat pracy piłkarzy ręcznych w Äraao arie
Urządzenie dobrei ślizgawiri

. ..

9
samym otrzymuje sie równie gład
ką powierzchn e lodu.
Sprawy drugorzędne
jednakże
ważne, to wykonanie wskaźników
jednokierunkowej jazdy na lodzie
następnie przygotowanie instalacji
radiowej dla odtwarzania muzyki,
zaopatrzenie lodowiska w apteczkę
i opracowanie krótkiego i rzeczo
wego regulaminu obowiązującego
w obrębie lodowiska. Te prace za
gwarantują nam że reszta się uda.
Samo .zakładanie lodu“ jest kwe
stią fachowości personelu lodowi.

9
9
węża nawinąć na beben wzgl. drą.
żek i przechowywać go w chłod
nym miejscu.
Podczas odwilży nie wpuszczać
publiczności na Jod. który jest
miękki i szybko sie zużywa. Jazda
z kijem hokejowym podczas prze,
bywania publiczności a specjalnie
dzieci winna być zabroniona. Nie
malować desek obramowania na
biało promienie słoneczne odbija
jąc się, rozpuszczają lód przy obra
mowaniu i w tych miejscach utrzy
muje się woda

Już we wrześniu należy rozpocząć
cm.) i przybijamy do nich desk
prace przygotowawcze do urządze obramowania.
Ue deski obramo.
nia lodowsika. Urządzenie takie Warna są dług >aO można
ie umocnić
przez polewanie określonego terenu uąk, jak na łączeniach. Po

wodą nie jest bynajmniej rzeczą niu obramowania obsypaćwykona
należy
łatwą, a to specjalnie w naszym zewnętrzną stronę ziemia i przysną
obecnym klimacie. Opieszała praca P d do budowy ławek wzdłuż obra,
w początkowej fazie robót, mści się mowania,
jednak nie z tej strony
niejednokrotnie 1 przysparza wiele gdzie przewiduje
sie usuwanie
kłopotów i kosztów organizatorom. śniegu i zjeżdżonego lodu.
Pamiętać
Zasadniczym warunkiem urządzę należy, ze im równiejsza powierz,
nie dobrej śł.izgawki. jest wybór ohma przed za ma rżnięciem ziemi
odpowiedniego terenu ogrodzonego tym łatwiejsze uchwycenie pierw
w zadrzewionej względnie zabudo szej powłoki lodu. Wcześniej należ?
wanej części miasta. Powierzchnie tez pomyśleć o szatni n oświetleniu.
zależna jest od przewidywanej fr%k O ile urządzający lodowisko ma
wencji, w granicach od 2 do 3000 m" możliwości wybudowania odpo
kw. W bezpośredniej bliskości lodo' wiedniej szatni, to winna ona być
wiska winien znajdować się* przy stosunkowo duża i ciepła.
najmniej jeden hydrant. Obrany
Sprawa oświetlenia jest zupełnie
teren na ślizgawkę, należy zaniwe*. dowolna,
jeden punkt świetlny 1000
lować. Nawet, o ile nie ma odpow'e wat — na wys. ok. 7 m. wystarczy
dniego sprzętu czy fachowca czyn na oświetlenie około 200 m2 lodu
ność tę można wykonać stosunkowo Mroczne ,kąty“ są mile widziane
łatwo; na oko orientujemy się czy przez początkujących
łyżwiarzy.
Rys. 3
4
dany teren wymaga przerzutu zie. Boczne światła są niewskazane Nie
Rys. 2
m¡ z miejsc wyżej położonych na wolno zapomnieć o wybudowaniu
j ska. W myśl poprzednich wskazań
O ile fundusze pozwalają należy
niższe czy też nie. Obieramy tedy dwóch szaletów.
; powierzchnia przyszłego lodowiska tak rozplanować ślizgawkę, żeby
..średni poziom“, to znaczy miejsce,
Wymienione
prace
są
konieczne
I
gdzie pow enzchnia wydalę nam się przed sezonem aby nie dać się zi winna być równa i uwałowana. Z przez dostawienie bant mogła słu
równa i do niej dostosowujemy mie zaskoczyć. W październiku - w nastaniem mrozów należy odczekać żyć jajko tor hokejowy. Sprawa oziemie zamarznie Przesądem świetiema toru hokejowego jest
oznaczony teren. Zabijamy dwa i
można
przygotować aż
jest twierdzenie jakoby nie można sprawą Wielkiej wagi tym nie
liki w odległości od 3 do 4 m Na listopadzie
sprzęt
potrzebny
do
urządzenia
i
ubyło
urządzić ślizgawki na gruncie mniej nie należy się zrażać przy
palki kładziemy (łatę) deskę szer.
lodowiska. Należy za przepuszczalnym,
natomiast unikać budowie toru, w znośnych warun
około 10 cm. grub, około 32 mm. trzymania
opatrzyć
się
w
większą
ilość
zgar,
ślizgawką kach zimowych można rozgrywać
(deska musi być prosta i posiadać nywaczy śniegu do zajeżdżonego lo należy terenów pod
jednakowe wymiary). W środkowej du. Bardzo praktyczne okazały się gdzie znajdują się przewody gazo mecze przy świetle dziennym.
we. kanalizacją i to.
jej części nakładamy poziomice Gí 
J. Kotarka
przedstawione na rys.
Nieodzownym warunkiem uctowy “
belo); patrząc w okienko poziominy 2zgarnywacze
j
3.
Do
usuwania
śniegu
—
"drew.
■
cenia
lodu
jest
mróz,
polewanie
g
—
i
i«n«mmmmtinimn
--orientujemy s<a czy oba paliki są niane. zaś do zjeżdżonego lodu (ka
przy temperaturze powyżej — 4° C
«.¡..„j
w jednej płaszczyźnie poziomej.
— żelazne. Wykonanie takich Í jest
z reguły bezcelowe. Polewać |
KcnUiu sWIaiCl
Prościej i sprawniej można przy szy)
zga
zmywaczy
nie
przedstawia
zbyt

stąpić do tej pracy przez wykonąn e niej trudności co najwidoczniej należy od najdalszego miejsca wy
pływaczek
radzieckich
nieskomplikowanego przyrządu Bie wynika z rysunków, jest jednak cofując się do hydrantu. Prądnice
rzemy 2 listwy oheblówane dług, warunek, aby wykonane były soli należy trzymać pod katem ok. 45° MOiS'KjWA. Zawodniczki radzieckie
około 1 m. o przekroju przypuśćmy dnie a dolbrego materiału 1 nie by do góry tak, by woda spadała na mają do zanotowania jeszcze jeden
ziemię deszczem; przy większym sukces o znaczeniu międzynarodo
4/6 cm. łączymy je pod kątem pros, ły
zbyt ciężkie.
mrozie lód łatwiej założyć. Gdy wym, mianowicie reprezentacja pły
tym (długości listew muszą być
Po usunięciu śniegu . względnie lód jest założony, odkręcamy prąd wacka Moskwy poprawiła ostatnio W Krakowie odbyły się uroczystości związane z 20-letnim istnieniem
..idealn e“ równe), następnie łączy,
rekord kobiecy w sztafecie Krakowskiego Okręgowego Związku Siatkówki, Koszykówki i Szczymy listwy z trzecia listwą tego sa zjeżdżnego lodu powierzchnię lodu nicę i polewamy bezpośrednio z światowy
3 x 800 m, uzyskując na tym dystan pwrniaka. Na zdjęciu w górnym rzędzie widzimy zespoły jordanki,
mego przekroju dług. ok. 140 cm. należy przed polewaniem dobrze węża. Za wycofującym się wężem sie
6:54 min. Wynik osiągnięty uczennic Gimnazjum Wandy (klęczą) i Gimn. Jotejki (stoją), których
przez co powstaje równoramienny pozamiatać do czego służą zwykle podąża dywan, który ma za zada przezczaspływaczki
moskiewskie jest o
trójkąt prostokątny. U wierzchołka brzozowe miotły osadzone na dłu nie równomierne rozprowadzanie 21.8 sek. lepszy od poprzedniego re spotkania zakończyło się wynikiem remisowym. W środku żeńskie ze
kąta prostego przymocujemy sznu gich drążkach. Zamiatać naj eko wody. Polewać zawsze wieczorem, kordu świata w tej konkurencji, na społy szczypiorniaka Krakowa i Śląska. Mecz tych drużyn wygrały
rek dług. ok. 90 cm i na końcu nomiczniej ruchem wahadłowym w nigdy rano czy podczas dnia. Po leżącego do reprezentacyjnej druży krakowianki 55:1. V dołu fragment z defilady na uroczystości otwar
cia zawodów.
Fot. Węglowski ■
wJążemy ciężarek. Przyrząd goto lewo i w prawo na zwały trzyma każdym polewaniu wylać wodę z ny francuskiej.
jąc miotłę przed sobą. Zwały odwy.
garnywać
zgarnywaczemi.
a
na

Na paliki o których już była mo
wa — nakładamy . deskę i ustawia stępnie dokładnie zamieść. Dokła
my trójkąt w jej "środkowej części dne zamiatanie lodu jest koniecz
Budownictwo sportowo w ZSRR
obciążony sznurek wykazuje pion : nym : warunkiem otrzymania ostre
winien podzielić przeciwprostoką. go (gładkiego) lodu. Nieocenione
przysługi
oddaj.e
skromna
pole

tną na dwie równe części W miej
ecu tym robimy wyraźny znak (ce. waczka; powstałe na lodzie dziury
chę) rys. 1. W miejscach niżej poło zasypujemy śniegiem i zalewamy
żonych zabijamy prowizorycznie pa na mrozie woda, wyrównując ło
lik w tych samych odległościach patą do poziomu lodu. Miejsca te
Kolektywizacja wsi i idący za
Duszą młodego sportu radziec
,_ co dwa pierwsze w kwadratach. Na- zamrażają i w ten sposób unika się Związek radziecki stworzył akademik — architekt A. Nikolski.
W wielu innych miastach i osie tym wzrost dobrobytu umożliwiły kiego są organizacje Komsomołu.
ogromne możliwości dla roz
"śtępnie przystępujemy do poziomo. przedostawania powietrza pod lód.
dlach
robotniczych
Związku
Ra

rozwój kultury fizycznej na wsi rą, Rozwijają one ożywioną działalność
woju kultury fizycznej naro
' wania wychodząc cd led nego z
Bardzo ważną sprawa jest posia
dwóch pierwszych nalütów. Do ara danie dobrego węża gumowego, du. Kultura fizyczna stała się or dzieckiego budowane są nowe sta dzieckiej. Całą parą odbywa się w ruchu sportowym. W roku bie
budowa obiektów sportowych. Woź żącym w okręgu Kurskim wybudo
cy tej potrzeba czterech ludz, który należy okręcić spiralnie w ganicznym składnikiem kultury so diony sportowe.
W najbliższym czasie wykoń my dla przykładu okręg moskiew wano 9 stadionów i 500 boisk spor
dwóch utrzymuje i orzenosi deskę odstępach 2—3 cm. drutem możli cjalistycznej i poważną dziedziną
trzeci wbija palik czwarty usta wia wie grubym, przez co nie naraża państwowego i społecznego życia. czony zostanie w Odesie stad on ski. Z inicjatywy kołchozu „Bo towych. Ponad 500 boisk wybudo
się go na uszkodzenia przy przesu W tym tkwi źródło wielkich suk sportowy stowarzyszenia „Spożyw jownik“ (Borec) przeszło 100 koł wano w okręgu Rostowakim.
trójkąt — poziomce i kontrol
waniu.
Prądnica i odpowiednie cesów sportu radzieckiego, ogar ca“ (Piszczewik) na 35.000 widzów chozów rozpoczęło tego lata budo
ozy oociom pokrywa sie ż
Organizacje Komsoołu podjęły
nowe stadiony we Władywostoku. wę stadionów sportowych. Nowe
złącza z uszczelkami winny być w niającego m/lliony ludzi.
co jest sprawdzianem że
Troska rządu i społeczeństwa ra Irkucku (Uf e, Tyflisie Woroneżu, stadiony í boiska nowstają w ty współzawodnictwo w szerzeniu kul
tury fizycznej w Skraju. Zobowią
dzieckiego o rozwój fizyczny mło Kujbyszewie Pensie oraz wielu in siącach innych kołchozów.
Ogromną popularnością cieszy się zały się one do wybudowania w
dzieży przejawia S ę między innymi nych miastach nadbałtyckich na
roku
bieżącym 1350 stadionów, 450
Dalekim
Wschodzie,
Syberii.
Moł

sport wśród młodzieży szkolnej. W
w rosnącej z roku na rok liczbie
stadionów, baz sportowych, pły dawii1, . Azji Środkowej Dalekiej 1947 r. rozpoczęło się ne szeroką basenów. 70.000 boisk sportowych.
walni. Dzięki: temu radzieccy spor Północy. Zachodniej Ukrainie itd. skalę budownictwo boisk sporto Nadchodzące meldunki świadczą,
towcy corocznie — od szeregu Jat. Kluby sportowe prowadzą w roku wych przy szkołach. W roku bie że zobowiązania te zostaną a po
— ustalają nowe rekordy świato bieżącym . budowę 350 obiektów żącym wybudowano 20.000 takich wodzeniem wykonane.
boisk.
we. W pierwszej połowie 1949 r. sportowych.
M. BEZRTJKOW (API)
wnieśli- 150 poprawek do tablicy
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rekordów ZSRR.
%%%%%%
Daleko poza granicami Związku
7539 pkt H. Lippa w 10-boju
Radzieckiego słynie station mos
*ys. i
kiewski Dynamo“ — największy
stadion w kraju. Jest to całe mia
palik jest w płaszczyźnie poziomej należytym porządku. Hydrant naj. sto sportowe. Trybuny jego mie
i inne wiadomości z lekkiej atletyki
praktycznej
jest
nakrywać
wzglę

0 poprzednim palikiem Gdy cały
szczą ponad 70.000 widzów.
przeznaczony teren ' sprawdzimy w dnie wbudować go do szopy narzę
Niedługo sławę ' tego stadionu
opisany sposób przystępujemy do dziowej, albo też szopę wybudować zaćmi inny stadion w Leningradzie, HEINO LIPP zawodnik radziecki, 1.500 m. Holender Slijkhus 3.43.3 przed S. R. .15.46. W dysku prowadzą Tossi
przerzutów ziemi Praca to proste, tam, gdzie hydrant przez co nie którego budowę właśnie kończą. słuchacz uniwersytetu w Tartu osią Szwedem Strandem 3.45.2 i Belgiem 54.02 Consolinl 50.89, jeszcze dwóch
naraża się go na. zamarznięcie. Będzie to jeden z największych gnął w ub. tygodniu w dziesięciobo- Reifem 3.46 — czas 10 biegacza (Jean zawodników przekroczyło 50 m: (Zernie wymagająca objaśnień
polewaniu do' równomiernego stadionów świata. Lenlngradaki ju znakomity wynik — 7539 piet. W Vernier Francja) 3.48.6 min.; na 3.000 jal i Klics), a 10-ty ma 48.63. W osz
Po wyrównaniu nawerzchni wa. Przy
konkurencjach miał m. Reiff 7.58.8 przed Slijkhusem 8.13.8 czepie pierwsza piątka ma ponad 70.
łujemy oznaczony teren : przysto rozprowadzenie wody służy dywan stadion, który będzie nosił imię iI poszczególnych
on: 100 m. — 11.0; w dal 653; kula Zatopek jest tu na piątym miejscu;
Fin Hyytialnen przed Szwe
jednego z najwybitniejszych dzia 16.60; wzwyż — 165; 400 m. — 50.8; na 5.000 m pierwszym jest Zatopek prowadzi
pujemy do wykonania obramowa (worek) rys. 4.
dem Daleflotem i Finem Rautovaarą.
nia. Najłatw ej wykonać go z desek
Do deski długości około 2 m przy łaczy państwa radzieckiego. Sier j mo m. pł. — 15.2; dysk — 45.95; tycz- 14.10.8, który to wynik uzyskał w W młocie pierwszym jest Węgier Ne
zakopując je dowolnie, stosownie mocowuje się materiał (worki sta gieja Kirowa obliczony jest na !j ka — 330; oszczep — 54.41 i 1.500 m. Warszawie, na dalszych miejscach meth ze swym katowickim rekordem
do ch szerokości tak abv wystawę, ry chodnik) o powierzchni około 100.000 widzów. W centrum znaj- ¡4.55.8 mirf'W tym roku w tabeli na,l- dwaj Finowie i Francuz Vernier światowym 59.67, ale depcze mu po
dować S ę będzie boisko piłki noż- lepszych światowych , wyników w 10 (14.20,6). czas 10-go 14.30.0; na 10.000 m piętach zawodnik radziecki 58.59. Z
ły około 10 cm. ponad poziom ziem..
boju znajduje się TLipp ""
na drugim prowadzi Fin V. Heino 29.27.2 przed kolei przychodzą dwaj Niemcy Storch
Jakość i długość desek nie przedsta 2 m-. na końcach deski zamocować nej 400-metrowa bieżnia boisko *miejscu,
ale zawodników radzieckich Zatopkiem i Norwegiem Stokkenem, (57.64) i Wolf. Wynik 10-go 54.29.
dl.
ok.
należy
sznur
do
ciągnięcia
lekkoatletyki. Stadion znajduje i jest w pierwszej
Wia żadnej roli, byle były jednej
dziesiątce
aż czte czas lO^go 30. 51.6.
STAWCZYK swym wynikiem na 100
grubość. Na łączeniach ob ram owa 4 m. Za wycofującym się wężem się nad zatoką Fińską, w jednej z rech. Kolejność pierwszej dziesiątki:
W płotkach dominują zawodnicy m. 10.6 w Wilkowicach, poprawił re
najpiękniejszych
dzielnic
Leningra

nia ząbijaby z zewnętrznej
meirznej strony
»«■jj.vj.j ciągniemy ujwau
dywan przez
ui-«™ vu
co woda
1) Mathias — USA 7596 pkt.; 2) H. Lipp radzlecc Bułańczyk jest pierw kord Masarykovych Her“ na tym
(około 50 I wylana rozchodzi sie równo i tym du. Autorem projektu stadionu jest — ZSRR 7539 pkt.; 3) O. Clausen — szym na 110 m — 14.4 (w między dystansie. Stary rekord należał do
krótkie naostrzone deski
<
Islandia 7259 pkt., 4) Mondschein — czasie miał już 14.2) przed. Francuzem Engla i wynosił 10.7.
USA 7191 pkt.; 5) Heindrich — Fran Marle i Anglikiem Flnlayem. Drugi i FINOWIE mają nowego dobrego ble
cja 7165 pkt.; 6) Denisenko — ZSRR zawodnik radziecki Denisenko zajmu i gacza. Ma lat 28. Nazywa się Veikko
7113 pkt.; 7) Scheuer — Szwajcaria — je piąte miejsce (14.7). czas 10-go 14.8. I Blomstar. Jego najlepsze wyniki:
7033 pkt.;' 8) Wołkow — ZSRR 7026 Na dystansie 400 m. Łunie w — ZSRR 1-500 m — 4.02.8; 3.009 m — 8.27 i 5.000
pkt... 9) ./awlew — ZSRR 6990 pkt.; I prowadzi czasem 52.7 przed Szwedem m. 14.45 8 min. — W ostatnich dniach
i 10) p. Eriksson — Szwecja 6889 pkt. i R. La,rss.oinem .i drugim
=
zawodnikiem uzyskali Finowie kilka dobrych re
OSTATNI „IDTROTTSBLADET“ :i radzieckim Bulańczykiem 32.9,, czas zultatów — I tak Denis Johansson
dwa najlepsze krajowe rezultaty w
przyniósł znowu tabelę najlepszych w-go — 53.8.
wyników europejskich w lekkiej atW stokach Anglik Paterson ma sezonie, na 800 m — 1.53.8 a na 1.5000
letycc ogłaszając równocześnie kla wzwyż równe 200 m a takiż wynhe. m. 3.49.8 min. Taipala miał na 1.500
syfikację narodow. Jest ona jednak osiągnął jednak później Szwed m. 3.51 min. Honkonen. osiągnął naj
o tyle niekompletna, że nie obejmuje Reiitz. trzeci z kolei — Anglik uzy lepszy wynik sezonu wzwyż — 195 a
dziesięcioboju i biegu maratońskiego. skał 199, a Szwed A hm an i Anglik Ni okien 194. Stary 42-letni Voimari
To- jest też powodem, że Niemcy w Pawitt po 198. sześciu skocków mia Isohollo — mistrz dwóch oimplad
tabeli pisma szwedzkiego sklasyfiko ło po 19-5 zajmują oni miejsca od dzie dobrz eznany ze startów w Polsce za
wane są bardzo wysoko, gdyż na trze wiąitego. W dal Adamczyk jest za jął drugie miejsce na 15 km na bież
mając czas 50.47. Wygrał Urpalaici.m miejscu za Szwecją i Finlandią Niemcami: Kreulichem .(758) i Luth- ni,
49.39 min.
Polska w tej tabeli zajmuje 11 miej rem (753). Tyczka wykazuje poziom nen
Chód
— BRIGHTON dłu
sce mając za sobą Holandię. Belgię. wyjątkowy. Prowadzi Szwed Lund gości 80LONDYN
km. odbywany tradycyjnie
Islandię Jugosławię. Szwajcarię. Ir berg 430 przed Kata ją (Fin) 425. wy
wygrał
Anglik
Meg.nin
w 8.34.31 godz.
landię Danię i Turcję. To 11 miej- nik 10-go 412, w dziesiątce jest trzech
zawodnik zagraniczny byl
sceprzypadło 22 punktami, które u- zawodników radzieckich. W trój sko Pierwszy
trzecim miejscu. Francuz Claude
zyskali: Stawczyk za pierwsze miej ku pierwszym jest mistrz olimpijski na
8.41.16.
sce ńa 200 m. (10 pkt.), Adamczyk za Ahman (Szwecja) 15.33 przed swym Hubert
KALIS, zawodnik radzi cc
trzecie w skoku w dal (7 pkt.)£i Do rodakiem Mobergiem 15.15, Finem kiLIYESPA.S
z
Litwy
ustanowił nowy rekord
rnowski za szóste w kuli (5pkt.),
Rautio i Rosjaninem Szczerbakowem świata w chodzie
na 50 km osiągając
Na 100 m według Szwedów prowa 14.93. wynik 10-go 14.58.
4.32.03.6 godz.
dzą Niemcy i trzech zawodników po
W
kuli
na
czele
znajduje
się
HuseBRUKSELA.
Nankeville
(Anglia) u10.4) na 200 Stawczyk 21.2 przed An by (Islandia) ale będący za nim Lipp stanowił nowy rekord Belgii
w biegu
glikiem Staccyem na 400 m. Włoch uzyskał w międzyczasie 16.60 Huseby na 1.000 metrów, uzyskując czas
2.24.8.
Slddi 47.7 przed Niemcem Hupper tern z wynikiem 16.41 jest więc obecnie Nankeville zwyciężył Reiffa który
47.8 i Węgrem Solymosi 48.1. na 800 dirugi. Łomowskiego wyprzedzili j- osiągnął czas — 2.26.8 również lepszy
m. Szwed Aberg 1.50 min. przed swym prócz wymienionych Fin Juppila 15.93 od dawnego rekordu. Poprzedni re
Flzsikowskim
meczu rodakiem Lingaardem 1.50.8 min. przy I Szwed
Nielsson 15.83 Li Gorianow (ZS
w tej kategorii należał do Reiffa
*
KokWUM (W) w
Fot. API czym 10 zawodnik ma czas 1.58, na RR) 15.78, dziesiątym jest Kalina C. kord
i wynosił 2.29.9.
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Budowa

ośrodka

wczasów

niedzielnych

List do Redakcji

Kto pomoże?

8

Oil/O

KATOWICE, (wł.) Rada Tury
styczna przeznaczyła kwotę 20 mi
lionów zł na budowę specjalnego
ośrodka wczasów niedzielnych w
Świerklańcu koło Tarnowskich
Gór. Projektuje się tam budowę
specjalnych pomieszczeń na wy
padek deszczu, przystani żeglar
skiej i kajakowej, które powstaną
przy zaporze Kozłowa Góra. Ośro
dek przewidziany jest na jedno
razowy przepływ 50 tysięcy uczestników.
Rozważa się również możliwość
budowy niedzielnego ośrodka w
Mikuszowicach koło Bielska, (p)

Obecnie organizatorzy posiadają jeORZZ Katowice, Dworcowa 9, Re
dną barkę do wyłącznego użytku, ale
ferat Kulturalno-Oświatowy III p.
i w Polskim Towarzystwie Krajo
nie mają do niej własnego holownik.a.
znawczym, Katowice Rynek 11.
najbliższym czasie projektowana
dla szkół podstawo.jest wycieczka
.
wycłi i licealnych. Wycieczka połą
Ze sportu
czona z wykładami prowadzonemi na
barce, jest środkiem wychowania tu
rystycznego młodego pokolenia. Jest
rzeczą zrozumiałą, że wiadomości z
związkowego
dziedziny turystyki 1 geografii., po
dane przez nauczycieli ,.na gorąco"
znajdą właściwy oddźwięk u słucha SOSNOWIEC, (wł.) W piątek, dnia
czy. (P)
'
30 września odbędzie się, w Sosnowcu
•konferencja Zarządu Głównego Zrze
Gdzie wyjechać
szenia Sportowego Unia z udziałem
Inspektorów Okręgowych oraz 'dele
na niedzielę?
gatów zaproszonych klubów.
z KATOWIC pociągiem turystycznym Porządek obrad m. in. przewiduje:
do Krakowa. Wyjazd w niedzielę, Re: orały: .-Rozwój sportu w ZSRR“
25 bm. o godz. 6 z Dworca Główne (insp. Swoboda); . Współpraca z ZMP"
go w Katowicach, powrót w go (przew. Narządu Gł, Puchała); ..Udział
dzinach wieczornych. Koszt prze kobiet w sporcie związkowym“ (Orłów
z Łodzi); a- także omówienie planu
* jazdu wraz z przewodnikami na tica
pracy n-a rok 1950; wyborów w ko
miejscu
330 zł.
1
Barką po kanale Gliwickim. Od łach i klubach sportowych i obozow
jazd w niedzielę o godz. 8 z Dwor w roku 1940.
ca Głównego w Katowicach do sta Z arzad Główny Zrzeszenia Sportowe
cji Łabędy koło Gliwic. Czas odej go Unia doceniając ważności konie/
ścia Barki 9,15, Powrót w godzi rencjl zaprosił na nią przedstawicieli
nach wieczornych. Koszt przejazdu GUKF; Zw. Rady Kultury Fizycznej
i Sportu CRZZ; Zarządu Głównego
barką zł 150.
Zgłoszenia na obie wycieczki na ZiMP oraz przedstawicieli prasy spor
leży składać do piątku 23 bm. w towej. (WIE)

Od jednego z naszych Czytelni
ków otrzymaliśmy list, obrazuj al
życie sportowe Hajnówki, ie¿¿¿
na skraju Puszczy Białowieski'
Autor listu, uczeń, opisuje wszy?
kie bolączki, z jakimi stykają £
młodzi zwolennicy aportu, iej- nr«:
scowcści. Sądzimy, że kompetentne
czynniki nie pozostawią listu be?
echa i przyjdą młodzieży Hajnó«!
ki z daleko idącą pomocą.
DO
REDAKCJI „SPORT I W CZASI«
„Wierząc, że Redakcja pomyślni,
załatwi naszą prośbę, piszemy g,
niej list, a w nim naszą prośbr"
Młodzież naszego miasteczka żyw'j
interesuje się sportem. Wszyscy _
to zapaleni sportowcy, którzy
dzień 1 noc graliby w piłkę nożna
siatkówkę lub skakali. Ale cóż z
tego całego zapału, jeżeli nie ma
piłek i innego sprzętu sportowego
Skocznię zrobiliśmy i malcy skaeza
tam całymi dniami, ale starsi
chłopcy w wieku 13 do 17 lat chca
grać w piłkę, toteż wszyscy posta*
nowili złożyć się po 300 zł i kupić
chociaż ze dwie piłki, do nożnej ¡
do siatki, bo jak będą piłki, to
można będzie je kopać i „na bo
sego". Wobec tego zapytujemy Re
dakcji, gdzie można kupić dobre
piłki do siatki i do nożnej i w ja.
kiej mniej więcej cenie. Chceniy
to wiedzieć ponieważ nie wiemy,
czy suma ta będzie wystarczająca
czy nie. Zimą gramy w ping-pong,
ale 1 tu jest nie zupełnie dobrze.
Stół nam zrobiono, ale rakiety i piteczki musimy kupować sami, a
pieniędzy nie ma, ponieważ nikt z
nas nie pracuje, wszyscy się je
szcze- uczymy.
Świetlicowy zwracał się do Związku Zawodowego Pracowników Leś
nych 1 Przemysłu Drzewnego vi
sprawie wyasygnowania pewnej su
my w celu kupienia sprzętu spor
towego. Związek odpowiedział, że
nie ma pieniędzy i na tym się skoń
czyło. Wobec tego malcy latem uprawiają „taternictwo“, tzn. wspi
nają się na drzewa, a jest ich u
nas dużo, bo mieszkamy na skraju
puszczy Białowieskiej, 18 km od
Białowieży i tu naśladują kukułki,
albo jeśli jest drzewo cienkie, zjeż
dżają po nim. W miasteczku na
szym istnieje drużyna piłki nożnej,
ale grają w niej od 1945 roku ci
sami gracze. Drużyna ta jest obec
nie w A klasie i zajmuje trzecie
miejsce. Nazywa się ZKS Żubr.
Drużyna ta istnieje, ale w ciągu
całego tegorocznego sezonu grała
chyba ze 3 razy.
Na tym kończymy nasz list, po
nieważ wyczerpały nam się wiado
mości. Jeśli będą jakieś nowe, to
postaramy się napisać o nich Re
dakcji „Sportu i Wczasów“. Jeszcze
raz pozdrawiamy całą Redakcję
„Sportu i Wczasów“ i życzymy jej
wspaniałych rezultatów nad popu
laryzacją smiztli w całym kraju.
Napiórkowski Jerzy, Hajnówka
Kolejki Leśne, woj. Białostockie

@ Narciarski „Puchar Tatr“ od cie będzie fiasko. Aby wzmocnić
będzie się w nadchodzącym sezo siły merańskie zaproszono do unie w Tatrzańskiej Łomnicy i działu... Niemców i Hiszpanów.
Szczyrbskim Jeziorze. Zawody
Jak wypadły
potrwają przez tydzień od 15 do
igrzyska w Me
26 lutego. Ma startować 700 za
ranie najlepiej
wodników, w tym 400 reprezen
świadczą wyni
tantów CŚR i 300 cudzoziemców.
ki. I tak np. w
Zawody przypadną mniej więcej
lekkiej atletyce
w tym samym czasie, w którym
kobiecej dysk
w USA odbędą się mistrzostwa
wygrała tam
FIS. Mistrzostwa FIS zapowie
Austriaczka
Dotychczasowy bilans
dziano bowiem Heidegger wynikiem 3S,52, a w
od 31 stycznia Budapeszcie Dumbadze — 51,24, Powołane ostatnio na terenie całej
do 18 lutego w w kuli Heidegger zdobyła pierw Polski Komitety Organizacji Wczasów
Lake Placid i w sze miejsce 10,20, w Budapeszcie Niedzielny oh rozpoczęły ożywioną
Ostatnio notowaliśmy set
Aspen (Colora Toczenowa (ZSRR) 14,29, na wy działalność.
ki wycieczek i z ahaw ludowych sta
do). ’ Większość granie oszczepu wystarczyło w nowiących niedzielny wypoczynek dla
państw europej Meranie 27,48 m, a w Budapesz ludzi pracy.
Na terenie Śląska w organizacji
skich zrezygnuje cie Smirnickaja osiągnęła 51,10. wczasów
niedzielnych zastosowano
według dotych Wzwyż Niemka von BuchhoU dwa
rodzaje wypoczynku: Zahawy
czasowych da miała 151 cm, a Czudina (ZSRR) ludowe i wycieczki za miasto, połą
162. Nie lepiej miała się sprawa czone z różnymi atrakcjami artystycz
nych z mi
nymi. Zabawy ludowe' organizowane
strzostw FIS, ze względu na o- w konkurencjach męskich. Dysk na
Muchoweu k. Katowic, zgromadzi
gromne koszty wyjazdu na drugą na „konkurencyjnej" imprezie ły 20 tysiące uczestników. Ta forma Rekord Polski juniorów na 300 m
półkulę. Jak dotychczas jedynie wygrał Hiszpan Tores 42,51, a na wypoczynku dostępna była dla do
wolnej liczby uczestników, gdyż śród
Austriacy zapowiedzieli swój u- budapeszteńskiej Węgier Klics ki
GDAŃSK, (kor.) W Gdańsku odby- 4.20,4, 2) Andersz (L) 4.21,0. 5000 m:
transportowe i bardzo mała odle
dział w Lake Placid i Aspen. 50,40, młot — w Meranie Austriak głość od miejsca zamieszkania stwa iy się zawody lekkoatletyczne dla 1) Swiniarski (Sp) 16.52,8, 2) Wojtas
(L) 16.54,0. Wzwyż: 1) Krzesiński (Sp)
Możliwy jest także start Francu Passler 45 m, a w Budapeszcie rzały odpowiednie warunki. Gorzej stowarzyszonych 1 niestowarzyszonych 172,
2. Baliński (Ged.) 165. Kula: 1)
pod tym względem było z wycieczka w konkurencji juniorów, juniorek 1 Pogorzelski
zów., Szwajcarzy ociągają się i zu Węgier Petike 51,85, skok wzwyż mi,
(FI) 13.34, 2) Grabowski
gdyż udział w nich możliwy był seniorów,
Niemiec
Theiman
185,
w
Buda

(FI) .11.72. Dysk: 1) Pogorzelski (FI)
pełnie otwarcie oświadczyli, że
dla ograniczonej ilości uczestników
JUNIORZY: 100 rn: 1) Kabenda (Łe 37.04,
\
2)
Grabowski
(FI) 32.35. Młot:
peszcie
Iliasow
(ZSRR)
194,
tycz

ich związek nie jest w stanie po
i to za odpowiednią opłatą.
chta) 11,1, 2) Mlchnowlcz (Spójnia)
Zieleniewski (L) 39.39 (rekord okryć kosztów wyjazdu. Narody kę Niemiec Centel 360, w Buda Trzeba zaznaczyć o udziale w 'orga 12,1. 300 m: 1) Rabenda (L) 36,4 (re 1)
kręgu).
wycieczek Polskiego To kord Polski juniorów), 2) Mach II (L)
skandynawskie nie powzięły je peszcie zawodnik radziecki Knia- nizowaniu
warzystwa Krajoznawczego, którego 40,4. 1500 m: 1) Smierzchalski (Związk.) Kolejarz Przemyśl m Hiszpan
Coli organizatorzy
szcze decyzji, ale organizatorom zew 415,
----- na
..... 5000
—........
..... ----------z oh. ¡Kiedroniem na 4.25,8, 2) Grzegolec (Ł) 4.29,1. Wzwyż:
bardziej zależy na udziale wy-' mial 15.55,6 a w Budapeszcie Ka- czele, przyczynili się do usprawnie 1) Skorzyńskl (Sp) 155, 2) Kozerskl (L)
155. W dal: 1) Kozerskl (L) 540, 2) Sko
Kolejarz (Olsza)
bitnych specjalistów konkurencji zancew 14.55,2, na 400 m przez nia tej akcji. Wycieczki prowadzone rzyński
(Sp) 522. Kula: 1) Pirsztel (L)
były pociągami turystycznymi i bar
alpejskich. — Francuski związek plotki Włoch Pacchini osiągnął ką
12,30, 2) Kozerskl (L) 11.90. Oszczep:
po
Kanale
Gliwickim.
Z
projekto

narciarski odbył w Dijon w 55,4 a w Budapeszcie Francuz wanych czterech wycieczek pociągami 1) Skorzyńskj (Sp) 41.00, 2) Zarzycki
Krakśw 53:67
dniach 15—18 hm. zjazd jubileu Elloy 53,5 sek. Tylko w jednej turystycznymi z powodu kapryśnej (L) 40.40.
pogody
do
skutku
doszła
tylko
jedna,
JUNIORKI:
100
m:
1)
Boclanówna
konkurencji
był
w
Meranie
wy

PRZEMYSŁ. (wł.) W meczu lekko
szowy z okazji 25 lat istnienia.
dwudniowa do Głuchołazów. Najcie
14.0, 2) Btmlkowska (L) 14,2. 200 m: atletycznym pomiędzy mistrzem dru
Związek liczy w tej chwili 6ff ty nik lepszy, a mianowicie na 100 m kawsze jednak i najbardziej atrakcyj 1)(L)Boclanówna
(L) 29,4, 2) Gutkowska żynowym Polski Kolejarzem" (Olsza)
sięcy zrzeszonych narciarzy. — Niemca Wetekinda 10,8 (w Buda ne były wycieczki barką po Kanale (L) 31,0, Wzwyż: 1) Mazurek (Ged.) Kraków a Kolejarzem Przemyśy nie
Zuryski „Sport" podaje, że w peszcie 10,9). Turniej gier w Me Gliwickim. Oryginalna ta forma wy 130, 2) Dzierżanowska (L) 130. W dal: znaczne zwycięstwo odnieśli koleja
znalazła uznanie nietylko u 1) Boclanówna (L) 4,27, 2) Gutkowska
67:53.
nadchodzącym sezonie „po raz ranie nie udał się, wśród pań na cieczki
uczestników ale u Władz zwierzchnich (L) 4.04. Kula: 1) Mazurek (Ged.) 8,40, rze100krakowscy
m — 1) So,laik (Kr) 11.8; 2) Hapierwszy po wojnie wystąpi ofi wet w ogóle nie doszedł do skut organizatorów wczasów niedzielnych. 2) Borowska (Zw.) 8,20.
reńczyk
(Kir)
12.1,
3) Skubisz (Prz;
cjalna (?) narciarska reprezenta ku. Włoszki nie miały przeciwni Ogółem w czterech wycieczkach bar
4) Kurek (Prz) 13.2 . 300 m — 1)
SENIORZY: 100 m: 1) Plichciński 12.6:
ką przewieziono ponad 2.000, uczestni
Stadnik
(Kr)
37.07
;
2)
Zięba (Prz) 38.02
cja Niemiec na wielkich między czek. Tak wyglądała „konkuren ków,
zapewniając im orkiestrę ta (Zw.) 11,5; 2) Pyż (Flota) 11,5. 800 m:
akr. przemyskiego); 3) Horak
narodowych zawodach we Wło cja“ merańska dla Budapesztu.
neczną, występy artystyczno-baletowe. 1) Witkowski (Sp) 2.08,4, 2) Andersz (rekord
(Prz.)
42.3;
4)
Warchalowski
(Kr) 46.05.
(L) 2,08,4. 1500 m: 1. Witkowski (Sp) 1.500 m — 1). Stawicki (Kr) 4.33.4;
ESTE.
i recytacje.
szech i w Szwajcarii." Czyli tak
2)
jak w latach 1940—1944!
Zamirski (Prz) 4.36.8; 3) Czerwonak
(Prz) 4.37; 4) Łysy (Kr). 4X100 — 1)
® Magazyn „Ebony", zajmujący
Olsza (Kr) 46.0'9; 2) Kolejarz Przemyśl
Stan rozgrywek
niższych
klas
50.0: Sztafeta szwedzka —■ 1) Kolejarz
się zagadnieniami kultury mu
Kraków
2.11.5; 3) Kolejarz Przemyśl
rzyńskiej ogłosił interesujące ze
2.18.3. Wzwyż — 1) Stępiński (Prz;
stawienie najlepszych sportowców
165; 2) Hareńczyk (Kr) 159, 3) Zięba
(Prz) 15’9; 4) Janiszewski-, (Kr) 159. W Z Przemyśl 9
murzyńskich wszystkich czasów.
dal — 1) fcabuż (Kr) 6.20; 2) Stopińskl
Pierwsze miejsce zajmuje w tym
X Skład no w owyb raneg o zarządu
— Zgoda Zawada Bełk Ib 3:0I w. o., (Prz) 5.74; 3) Warchalowski (K)r 5.72,
GRUPA
I:
LZS
Zabełków
—
LZS
zestawieniu Joesse Owens — re na Opolszczyźnie
Rybnik 4) Wiaiter (Prz) 5.40. Kula — 1) Za LZS w Medyce: Harapiński; Pawiac
Pawłowice — "
Gwardia
Strzelec Rogów 0:0, Budowl. Olszyn- LZSI “ -----.....
jączkowski (Prz) 11.49; 2) Hareńczyk ki: Parkasiewlcz; Górniak, Cehła.
kordzista świata na 100 m iw ZABRZE. Druga runda rozgrywek ka Olza — LZS Brzezie 2:0 (1:0), LZS 0:8 (0:1).
X W pierwszych spotkaniach pił
2 4 10:1 (Kr) 11.03.5; 3) Bokus (Kr) 15.54; 4) karskich
LZS Ornontowice
skoku w dal oraz zdobywca trzech 'piłkarskich o mistrzostwo opolskiej Wicher Wilchwy — LZS Czarni Go
rundy jesiennej padły wy
(Prz) 10.52.Dysk — 1) Bokus'
rzyce 1:6 (1:3), LZS Marklowice — Je
LZS Gwiazda Chudów 2 4 4:0 Stopińskl
złotych medali o- klasy B przyniosła następujące wy dność
niki:
KI. B gr. I: Gwardia (Przemyśl)
(Kr)
35
m:
2)
Hareńczyk
(Kr)
21.02;
S)
Moszczenica
4:1
(2:1),
LZS
Ra

8:4
2
2
Zgoda Bełk Zawada Ib
niki:
—
Gwardia
(Jarosław) 2:1 (1:0). —
limpijskich. Na
dlin II — LZS Naprzód Kokoszyce
2 2 2:5 Zajączkowski (Prz) 31; Rilt (Prz) 27.09 Strzelcami bramek
Gwardia Rybnik
Wiśniewski
GRUPA It Górnik II (Centrum) By 4:0 (0:0).
2 O 1:6 Oszczep — i) Ruit (Prz) 40.57. 2) Zającz i Kowalski z karnego.byli:
drugim jest Louis tom
LZS
Paniówki
°:Linia r!l
— Stal Zatorze 1:8 (0:3). Bramki
2 O 1:10 kowSki (Prz) 39.70; 3) Łaciński (Kr) — Kolejarz (Przeworsk)Zw.1:1I'(1:1).
2 4 8:1
LZS Pawłowice
LZS Czarni Gorzyce
— b. mistrz bokser dla Stali zdobyli: MniszS Stolorz 2 i
Zdo
33.20; 4) Bokus (Kr) 32.30.
2 4 7:2
LZS Radlin II
bywcami
bramek
byli:
kolejarzy:
Woj
ski świata, który Klar 1. LZS Rodłl0 Góralki — Górnik
Poza
konkursem
w
konkurencjach
3
4:2
2
Strzelec
Rogów
LZS
na
Podhalu
0:3 (0:0). Unia Zabrze — Na
juniorów padły następujące wyniki: narowicz; dla miejscowych Mazur.
tytuł mistrzowski Rokiitnica
4:2
2
LZS Marklowice
X KI. C gr. przemyska: LZS Me
Wleszowa 2:1 (1:1), Stal III (Si
800»m — 1) Zięba (Prz) 2.6.10; 2) Sta
LZS Jedność Moszczem 2 2 7:4
dzierżył niepoko przód
W pierwszym dniu rozgrywek kl. wicki
lesia) Gliwice — Zryw Maciejów 0:3.
2.09; 3) Czerwenak (Prz) dyka zwyciężył II rezł Związkowca
2 2 2:2 B Podhala padły następujące wyniki: 2,12.4; 4)(Kr)Za,mir
Olszynka Olza
2:1
(1:1). Bramki dla LZS: Harapinnany przez 12 lat. ZMP Zryw Maciejów 2 4 10:2
ski (Prz) 2.13.2. 200 m
2 2 4:4 ZKS Spójnia NT — Kolejarz Sucha
LZS Brzezie
1) Solak (Kr) 23.4; 2) Warchalowski ski i Ćohła z karnego, dla rea. Zw-:
Dalsze miejsca: 3) Jacke Robin Stal Zabrze
4 10:2
LZS Naprzód Kokosz. 2 2 2:4 3:6; Związkowiec Rabka — Gwardia —
(Kr) 24.2; 3) Czerwenak (Prz) 27.4; 4) Piechnik. Budowlani — II rez. Ko
1 2 3:0
2 2 2:3 Wisła Zakopane 2:4; KS Limanowian Hryńkow
son — gracz baseballu, 4) Satchel Górnik ROkitnica
LZS Zabełków
(Prz) 28:6. Dysk — 1) Bokus lejarza 2:0 (2:0). Zdobywcami bramek
2 4:2
Naprzód Wieszowa §
LZS Wicher Wilchwy 2 0 1:12 ka — Związkowiec Kalwaria 0:0.
Paige — zapaśnik, 5) Sam Lang Unia
(Kr)
46.26 ; 2) Hareńczyk (Kr) 34.39; byli: Łapka i prawoskrzydłowy.
2
2
3:3
Zabrze
2
6:2
1
X W decydującym spotkaniu o mi
Kolejarz Sucha
3) Skubisz ■ (Prz) 30.96: 4) Stawicki
ford — bokser ciężkiej wagi, 6) Górnik II Miechowice
GRUPA II: Zgoda Bełk Zawada
1 1:1
2 4:2 (Kr) 30.4S. Kula — 1) Bokus (Kr) 13.50, strzostwo juniorów gr. przemyskiej
3:10 Górnik Radlin Ib 2:6 (1:3), LZS Le Gwardia Wisla
2
Henry Armstrong — długoletni Górnik II Bytom
0:0
1 1
.2) Hareńczyk (Kr) 12.4.2; 3) Skubisz Kolejarz I odniósł zwycięstwo nad
2:10 szczyny — Chemia Krywałd 1:2 (0:2), Związk. Kalwaria
2
Rtodiio Górnik!
mistrz świata w boksie w wagach LZS
1 1 0:1) (Prz) 11.30: 4) Hryńko (Prz) 11.30. W Związkowcem 5:1 (2:1).
2 o 0:6 LZS Czarni Krzyżowiec — LZS Strze- KS Llmanowiamka
Stal III Gliwice
O 43 skoku o tyczce Janiszewski (Kr) prze
koguciej, lekkiej i półśredniej, 7)
Związk. Rabka
lec Głożyny 0:0.
1 O
Ogniwo (Tramwajarz)
,
Spójnia NT
szedł łatwo wysokość 3.30 m. Za.woda
Joe Gans — bokserski mistrz GRUPA•—II:Związkowiec
LZS Strzelec Głożyny 2 3 4:1 ZKS
GÓRNIK MIKULCŻYCE — GÓRNIK
Gliwice 2:3
O O 0:0 mi kierowaliprof. Pelę i mgr Szan SZOMBIERKI
Związk. Zembrzyce
1
2:0
2
LZS
Czuchów
13:3. Zaległy mecz pię
. świata w lekkich wagach w la Gliwice
0
(1:0). Bramki dla Ogniwa zdobyli; He
O
cer.
ZS
Gwardia
NT
6:2
2
Górnik Radlin Ib
1
ściarski o drużynowe mistrzostwo Slą
tach 1902—1908, 8) Harrison Dil śliński i Jureczko. Górnik II (Sośni
2
2
5:6
Zgoda
Bełk
Zawada
ska
klasy
B
grupy
I. Zlnky otrzymał
Gliwice 1:3
lard — zwycięzca olimpijski na ca) Gliwice — Stal' Huta
2 2 2:4 w Chrzanowie
Chemia Krywałd
RYBNIK. W nadchodzącą sobotę or punkty w. o. Trzenslok zremisował z
1
— 'Czarni
(1:2).
Kolejar
z
Pyskowice
0:0
1
LZS
Czarni
Krzyżkowiee
Kwiatkowskim.
Simon
Szczygło
100 m w ostatniej Olimpiadzie i Pyskowice 0:2 (0:2). Tęcza Wielowieś
CHRZANÓW. Wyniki ostatnich za- ganizuje Rybnicki Klub Motocyklowy wi. Stosik znokautował uległ
2 o 2:6 wod
LZS Leszczyny
Wernera. Smo
zawody, które będą rewią najlep--'
ów O mistrzostwo kl. B podokręgu szych
rekordzista świata w biegu na 110 — Stal Łabędy 1:1 (1:1).
naszych motocyklistów. Udział larczyk wygrał przez t. k. o. z Ko
KOZPN: Unia Ja
m przez płotki, 9) Fritz Pollard — Stal IV (Łab.) Gliwice
W KLASIE C uzyskano następujące chrzanowskiego
imprezie wezmą: Smoczyk, Olej wolikiem. ¡Pawlicki zwyciężył przez
— Świt Krzeszowice 5:1; LZS w.
2 4 6:3 wyniki: Grupa I: Błyskawica Pogrze- worzno
gracz rugby i 10) Jack Johnson — Związkowiec Gliwice
niczak.
Siekalski, Maciejewski, Naj- k. o. Obiegałę, Kowolik przez t. k. o.
— Związkowiec Chełmek
2 3. <;2 bień — LZS Lubomia 3:2 (3:0), Zawa Chrzanów
Czarni Pyskowice
Kołeczek, Dziura i Draga. Ganszczyka. Nandzik otrzymał punk
mistrz świata w wadze ciężkiej LZS
2:2; Unia Szczakowlanka — Stal clrowski,
2 1 1:5 da Rybnicka — LZS Jedłownik 1:3 Ib
Tęcza Wielowieś
ty w. o.
Początek
o godz. 16.30.
Ib 5:0; Unia Syntetyka Oświę
w latach 1908—1915.
1 2 2:1 (1:2), Naprzód Syrynla — Plon Czy- Pablóte
Budowlani Gliwice
Trzebinia
cim
—
ZKS
Związko
wiec
—
.
—
3:5 kowlce 3:1 (3:0).
Górnik II (Sośni.) Gliw. 2
1:3 (0:2).
2 O 4:5
® W październiku odbędą się Ogni wio Gliwice
2 4 6:2 Unia Syntetyka Ośw. 2 4:0 10:0
LZS Jedłownik
Z turystyki kolarskiej
2 0
w Sztokholmie mistrzostwa świa Kolejarz Pyskowice
2 2 8:3 Unia Azo tania JawOirz. 3 4:8 8:5
LZS Lubomia
4:3 Budiowlani Górka
2
ta w pięcioboju nowoczesnym.
Plon Czyżowlce
2:1
2:0
Błyskawica Pogrzebień 2 2 4:5 Unia Szczakow. Ib 2 2:2 5:1
Przygrywką do nich były mistrza w Zagłębiu
Na tle gigantycznego Wyścigu larze ci przebyli 10 razy więcej ki2 2 3:7 Stal Fablok Ib Clirz. 2 2:2' 4:7
Naprzód Syrynla
stwa Węgier, w których również BĘDZIN. Trzecia runda rozgrywek
2 O 1:6 Związkowiec Ib Ch. 3 2:4 2:3 Dookoła Polski ..zaginęła“ prawie lomerów. niż wynosiła trasa „Tótii
Zawada Rybnicka
zagięmu wstartowali Szwaj T piłkarskich o mistrzostwa •■ zagłębioww sprawozdaniach w prasie zw ą- de Pologne“
2 1:3
GRUPA II: LZS Ornontowice — Świt Krzeszowice
3 1:5 3:13 zana z wyścigiem turystyczna ;mcarzy. Węgrzy wy i sklej klasy B, przyniosła następują- LZS Paniówki 5:1 (3:0), LZS Chudów Zryw Chrzanów
Ice
wyniki:
Ogółem udział w zjeździe wzięto
preza
kolarska, kto wie czy nie
grali wszystkie
GRUPA I: Stal Ib Sosnowiec — Ko
ważn ejsza dla umasowięnia sportu, 138 turystów , kolarzy z 11 organi
konkurencje, a za lejarz
Sosnowiec 3:2 (1:1). Bramki dla
a szczególniej turystyki, niż sam zacji. Przebyli oni 23.355 km. Naj
tem i odnieśli zwy Stali uzyskali
: Zeszutek; Skwarek i
UitóUmm Ä3T.
wyścig. Był to wielki zjazd kolarski więcej km. przebyli kolarze 0 Wro
cięstwo indywidu jedna samobójcza.
do Warszawy na mete ..Tour de cławia.
alne i drużynowe. Budowlani Jowisz
2 4
Perlogne". Z całej Polak wyruszyli
Kolejność zespołów z ilością
2 4 7:3
Pierwszym był
Górnik Niwka
kolarze różnych klubów na rowe uczestników oraz przebytych km.
3 4- 6:7
Szondy 13 pkt, przed Hergedue- Stal Ib Sosnowiec
rach
turystycznych.
W
sumie,
koprzedstawia się następująco:
Polonia Sosnowiec 3 3 7:8
Włólcntiarz Łódź
sem i Benedekem. Pierwszy Stal
uczestn. 36 km '4.752
2 2 11:6
Przyszłość Zyehoiee
* Obrońca chorzowskiego Ruchu,
* Na skutek- trudności z Zestawie
Odra
Wrocław
7.752
3:2
Szwajcar zajął dopiero szóste
2
2
18
Cyklon Rogoźnik
Moryś, wyleczył się z odniesionej kon niem ósemki pięściarskiej, Kolejarz
ZZK Kolejarz Gniezno
3 2 3:10 tuzji i wystąpi ponownie na boisku Tarnowskie Góry wycofał swoją dru
3.353
28
miejsce. Drużynowo dwa teamy DiKlS DOibieszowice
2 1 3:4 w meczu z Górnikiem Bytom.
ZKS Stal Pruszków
Kolejarz Sosnowiec
żynę z rozgrywek śląskiej klasy wy
877
30
węgierskie uplasowały się przed
ZMiP Orzeł Bobrowniki 3 O 2:8
Warszawskie
Tow.
Cyklistów
598
13
* W sprawozdaniu z meczu piłkar dzielonej.
Szwajcarią. Pięciobój składa się:
•
Przy
katowickim
Górniku
powsta

Włókniarz
Czestochowa
“
Budowlani Mysłowice — Stal
2.120
10
GRUPA II: Stal Ib Dąbrowa Gór- skiego
z walki na szable, strzelania z pi
ZS Górnik Zabrze
Szopienice o mistrzostwo Śląska 7:3 ła sekcja pływacka.
2.180
7
picza — Dom /Kultury Ząbkowice 0:1 podaliśmy,
iż
z
boiska
został
usunię

*
Wobec
remontu
sali,
Górnik
Ru

stoletu, jazdy konnej na dystan (0:0),
Ciechanowsk
1
e
Koło
Cyklistów
618
fi
Bramki dla Domu Kultury zdo
Miku nd a, podczas gdy chodziło o da będzie toczył w pierwszej rundzie
Gwardia Wisła Kraków
sie 3800 m z 20 przeszkodami, pły był Jędrak. Górnik Ostrowy Górnicze ty
588
2
gracza
Sulika.
wszystkie
spotkania
pięściarskie
o
mi

Związkowiec Kraków
wania na 300 m i biegu na przełaj — Koleją^ Strzemieszyce 7:0 (3:0)
2
588
* Na wniosek Stali Szopienice zo strzostwo Śląska na obcych terenach.
Bramki zdobyli: So jeżyk 4 i SzołtyWłókniarz Białystok
188
1
na 4 km, a zatem wymaga niela gik
3. Kolejarz Dąbrowa Górnicza — stał odwieszony przez Si. OZB pięś
da wszechstronności.
Przebój Wolbrom 3:0 (v. o.). Budowla ciarz Chytryk.
ni Wysoka — Kolejarz Łazy 2:1 (1:1).
* Ćwierćfinałowe spotkanie piłkar
Jezioro w Porąbce
® Na piątych lekkoatletycznych Bramki dla Wysokiej zdobyli: Jaskul- skie
O mistrzostwo Śląska juniorów :
mistrzostwach Albanii ustanowio ski i Dudłak po 1, dla Kolejárza Górnik (Kresy) Chorzów — Stal Ka na OPOLSZCZYZN IE
czeka
na turystów
towice zostało zweryfikowane na 3:0;
no 9 nowych rekordów krajo Przybyła.
walkowerem
na
korzyść
katowiczan.
PORĄBKA,
(m) Jezioro w Porąbce
Dom Kultury Ząbkowice 3 6 9:1 Tak więc w finale spotkają się Stal
wych.
i km długości, położone w pięknym
Górnik Ostrowy Górn. 3 5
® Ponieważ Akademickie Mi Stal Pogoń Sosnowiec 2 3 8:0 Świętochłowice — Stal Katowice.
obramowaniu okolicznych wzgórz
doskonale nadaje się do uprawiania
* Fuzja Górnika Piekary z KS Brzo
3 3 6:8
strzostwa Świata odbywały się w Stal Ib Dąbr. Górn.
tu wszelkiego typu sportów wod
Dąbr. Góra.
3 3 7:lfl zowice Kamień została unieważniona,
tym roku w Budapeszcie, to pew Kolejarz
wobec
czego
SI.
OZPN
przydzielił
no

Kiotejiarz Strzentóeszyce 3 3 7:11
nych: przede wszystkim zaś żeglar
ne koła sportowe na zachodzie, Budowlani
2 2 3:3 wy klub Górnik Kamień do rozgry
Poręba
stwa i kajakarstwa Z Bielska można
„nie łączące sportu z polityką", Budowlani Wysoka
3 2 5:5 wek piłkarskich klasy B grupy IV.
się tu dostać nawet piechotą przez
3
4:6
* Śląski OZB urządza w pierwszych wice — Spójnia Kluczbork 3:2 (2:1), i
urządziły konkurencyjną imprezę Kolejarz Łazy
.
.
—
.
Straconkę
Przegibek względnie Lip
3 0 0:12 dniach października 14-dniowy kurs LZS Popielów — Związkowiec Otmęt
Budowlani II Opole
1 2 3:0 nik i Chrobaczą Łąkę. Ale z dalszych
w Meranie. Cała, prasa zachodnia Przebój Wolbrom
Pionier Strzelce
2 4:1 stron warto tu zawitać choć raczej
dla sędziów-kandydatów, przyjmując 1:4 (0:2).
reklamowała ją ogromnie, celowo W Rybniku
Unia Krapkowice
2 2 4:6 na krótko, bo niestety Porąbka nie
zgłoszenia w sekretariacie, Katowice,
Związkowiec Otmęt
2 4 8:2 I
ul. Francuska.
Gwardia Niemodlin
1 0 2:3
przemilczając Igrzyska budapesz
Gwardia Opole
LZS Siolkowice
1 0 0:3 posiada odpowiednich pomieszczeń
2 3:2 !
teńskie. W Meranie chciano wy RYBNIK, (tel.) W rozgrywkach o • Pięściarz Kubica Erwin, otrzymał
dla wczasowiczów (a szkoda!) Miej
klasy B podokręgu ryb ze Stali Chorzów zwolnienie i podpi
Stal Ozimek
1 O 1:4
kazać, że bez udziału akademików mistrzostwo
scowość te położona tak blisko Biel
nickiego uzyskano w ub. niedzielę sał zgłoszenie do klubu Kościuszko
LZS Popielów
1
O
1:4
SPÓJNIA
RACIBÓRZ
—
LZS
GORKI
ska
i Dziedzic nadaje się doskonale
niektórych państw, w Budapesz- następujące wyniki:
Chorzów.
Spójnia Kluczbork ,
1 O 2:3 1 5:2 (0:1)
do zorganizowania tu wczasów.
nm»
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Szkoły

Ministerstwa

Budownictwa

0
SZKOŁA
od murarza, cieśli a skończywszy na
3 zwycięstwa Liceum Handlowego tała i Obrochta. Wyniki: Lic. Przez*.
techniku budowlanym. Są oni często
Drzew. — Lic. Handl. 22:18, Lic. HandL
w Zakopanem
kroć pionierami, przodownikami i ra
Lic. Ogól. 26.9 1 Lic. Ogól. — LiC.
ŚWIDNICA. 6 i 8 października od cjonalizatorami nowoczesnych metod
ZAKOPANE.
W
ramach
„Tygodnia
Przem. Drzew. 18:17. (hak)
ma gtos!
będą się w Świdnicy pierwsze ogól budownictwa. Młodzież ta wzięła uSportowego“ w Zakopanem rozegrano W zawodach na rowerach dla dzieci,
nopolskie igrzyska sportowe hufców dzial w pracach nad elektryfikacją
na stadionie Miejskim przy ulicy Or urządzonych na Stadionie Miejskim,
szkolnych „SP“ Ośrodków Szkolenia wsi, w odremontowaniu gmachów i
kan a turniej siatkówki, który zakoń zwyciężył Dawczak, który trzy okrą
Zawodowego Ministerstwa Budownic mieszkań, a dziś stanęła do budowy
czył się zdecydowanym zwycięstwem żenia bieżni przejechał w czasie 2.Í9,
twa. Będą one generalnym przeglą nowoczesnych, wspaniałych budowli.
drużyn Liceum Handlowego.
drugim był Polaczkiewlcz — 2.41.
dem sil tej młodzieży, jej sprawno Wielki był jej wysiłek 1 wkład w
W siatkówce męskiej: Lic. Handl. —
ści fizycznej i gotowości do zadań, dzieło budownictwa odradzającego się
Lic. Ogól. 2:0, Lic. Handl. — Lie. trzeci Polichowski — 2,30. (hak)
jakie ją czekają w najbliższej przy państwa, a teraz młodzież ta stanie
Przem. Drzewn. 2:1, Lic. Ogól. — Lic.
Bochnia na odbudowę StoHcy
szłości. Młodzież zgrupowana w Ośrod na starcie celem sprawdzenia swoich
Przem. Drzew. 2:0. Wśród graczy na BOCHNIA. Na stadionie Górnika w
kach Szkolenia Zawodowego na ter umiejętności sportowych. Zawód rze
leży wyróżnić Obrochtę, Bitkę i Ba Bochni rozegrany został mecz piłkar
renie całej Polski to przyszłe kadry mieślnika i technika budowlanego
łatę.
ski pomiędzy drużynami szkolnymi
pracowników nowoczesnego budow szczególnie wymaga dużej sprawności
W siatkówce żeńskiej: Lic. Handl. Liceum Handlowego 1 Gimnazjum
fizyczej, zręczności i pewności ru
nictwa.
— Lic. Ogól. 2:0, Lic. Przem. Odzież., który zakończył się zwycięstwem
chów. Praca na dużych wysokościach,
już w roku 1945 powstały Ośrodki prowizorycznych
— Lic. Handl. II 2:0. W walce o trze gimnazjum w stosunku 4:2 (2:2). Bram
rusztowaniach, po
Szkolenia Budowlanego i nierzadko łączona
cie 1 czwarte miejsce Lic. Ogól. — ki dla zwycięskiej drużyny zdobyli:
jest
z
pełnym
opanowaniem
Lic. Handl. II 2:0. Final: Lie. Handl. I Mrozek. Foszcz. Kulik i Foszcr: dla
młodzież sama odbudowywała znisz ruchowym i dopiero racjonalne pro
— Lie. Przem. Odzież. 2:0. Kierowni pokonanych — Sołtys i jedna samo
czone gmachy, pracownie, warsztaty wadzenie wychowania fizycznego i
kiem zawodów był prof. Fischer. Sę bójcza. Publiczności około 2.000 osób.
i Internaty, tą drogą przyspieszając zaprawiania do sportów daje poczu
dziowali pp. prof. Lassota i Niemczyk, Cały dochód przeznaczono na odbu
proces odbudowy kraju. W szkołach cie pewności ruchów sił fizycznych
znalazły pomieszczenie tysiące mło i zdrowia.
W koszykówce po bardzo zaciętej i dowę Warszawy.
dzieży, zaprawiającej się w rzemiośle Program I Ogólnopolskich Igrzysk
stojącej na dobrym poziomie grze Mistrzostwa Śląskich Zakładów
budowlanym. Dziś już liczne rzesze Szkól
zwyciężyło ponownie Liceum Handlo
Min. Bud. obejmie podstawowe
absolwentów tych szkól zajmują od
Technicznych
we, wyprzedzając swoich konkuren
sportu jak lekkoatletykę, pły
powiedzialne stanowiska, począwszy gałęzie
tów stosunkiem koszów. Drugim było KATOWICE. Po dwumiesięcznej
wanie, siatkówkę, piłkę nożną oraz
Liceum
Przem.
Drzewn.,
trzecie
Lic.
szermierkę (walka na bagnety). W lek
szkolne drużyny
Ogól., wszystkie po dwa punkty. Wy przerwie wakacyjnej,
koatletyce poza normalnymi konku
wznowiły znowu swoją dziaTurniej
różnili się tutaj grą i strzeleniem naj sportowe
rencjami w biegach rzutach i skokach
łolność.
Zapełniono
luki
absolwen
większej ilości koszy Sitko, Zięba, Ba- tach nowym narybkiem po
zwróci się specjalnie uwagę na bieg
I rozpoczęto
3000 m z przeszkodami, która to kon
treningi, przygotowując się do roz
o mistrzostwo kurencja
rekord Walczaka w pięcioboju ?
Kto
jest u nas raczej zaniedba
grywek międzyszkolnych.
na. W siatkówce grać się będzie na
Na terenie Śląskich Technicznych
czas i tak samo ze względów tech
Zakładów Naukowych życie sportowe
Warszawy
nicznych zostanie ograniczony czas
ruszyło naprzód. Ostatnio odbyły się
gry w piłce nożnej (dwa razy po 20
tam mistrzostwa w siatkówce, mające
/Iowę tabele — effes ^alotlsxycb
na celu spopularyzowanie tej gałęzi
Warszawa. Sekcja tenisowa WKS minut).
O zwycięstwie w igrzyskach decy DLA ROCZNIKA 1934 — 1935 — 1936 , lobojów. Doświadczenia z roku prze- cie 250 punktów — świadczyć zaś bę sportu i pozyskanie nowych zwolenni
„Legia“ zorganizowała pod egidą
ków.
Drugim celem mistrzostw było
będą wyniki przede wszystkim
dzie o talencie lekkoatletycznym i wytypowanie
Kuratorium OSW turniej teniso dować
czterech najlepszych
Już tylko jakieś %
zespołowe, tak, że w poszczególnych
stanowi minimum sprawności wy- drużyn, mających
wy o mistrzostwo Warszawy dla konkurencjach
wziąć udział w tur
tygodni
. .
jak sześć *»■"”» pracy
—' . L
pozostało
na t niewątpliwie postęp w usprawnię; wyborowej.
młodzieży szkolnej. Zawody cieszą i w pływaniu lekkoatletycznych
nieju
czterech
miast. Do zawodów
wyniki dwu pierw boiskach. Tegoroczna
.------- jesień
„asien stać oę- | niu, nakazują rozszerzenie ram tej
stanęło 58 drużyn, wyłonionych z po
się dużą freikwencją. Zgłosiło się szych zawodników każdej szkoły bę dzie pod znakiem
masowego zdoby orscy na pięciobój dila dziewcząt rocz Oto tabelka:
szczególnych klas. W rezultacie roz
ponad 100 chłopców ze szkół pod dzie się sumować i one zadecydują wania przez młodzież Odznaki Spraw
m ----wprowadzenia
norm1 BIEG 60
tików 1930-1934
----międzyklasowych, na pierw
stawowych i średnich, do rozgry o zajęciu miejsca w ogólnej punk ności Fizycznej. Główny wysiłek na sprawnościowych dla młodzieży Idas 11.0 — 20 p. 10.4 — 32 p. 9.8 — 44 p. grywek
Tego rodzaju system punktacji uczycielstwa wychowania fizycznego niższych o więc chłopców roczników 10.9 — 22 p. 10.3 — 34 p. 9.7 — 46 p. szym miejscu uplasowała się drużyną
wek dopuszczono jedynie 80 naj- tacji.
klasy
3a
Liceum Mechanicznego, zdo
wartość wysiłku zespoło kierowany też będzie na przygoto
1935 1 1936.
lepszych z nich. Rozgrywki
"
są roz podkreśla
10,8' — 24 p. 10.2 — 36 p. 9.6 48 p. bywając tytuł mistrza śląskich Tech
1 uczy solidarności oraz wza wanie młodzieży do prób na odznakę. 1934,
podajemy
poniżej,
Tabelkę
taką
48
9.6
10.2
—
36
p.
10.8
p.
planowane na cały tydzień, tak, że wego
—
24
p.
nicznych
Zakładów Naukowych.
jemnej odpowiedzialności.
jednak wiele czasu' i na
na tych samych
----- .- zasadach 10.7 — 26 p. 10.1 — 38 p. 9.5 50 p.
spotkania finałowe odbędą się w I igrzyska młodzieży szkół Min. Od Pozostanie,
Oprócz siatkówki, która jest najbar
innie dyscypliny sportowe, nie objęte Opartą
punktacyjnych
co
poprzednia,
ustala
9.4
52
10.0
—
40
p.
10.6
p.
—
28
p.
dziej przez młodzież Zakładów upra
niedzielę 25 tan.
budowy będą imprezą sportową na regulaminem OS Fiz. — ale objęte o wiele niższe minim przy czym o- 10,5 — ..
9.9 — 42 p. 9.3 — 54.p. wianym sportem, istnieją jeszcze sek
30 p. ...
skalę i pokazem osiągnięć na programem szkolenia.
siągnięcie 100 pkt. będzie uzyskaniem
i t. d, każda 1/10 sek. lepiej plus cje koszykówki, piłki nożnej, lekkiej
W uroczystym otwarciu Z3UWO- wielką
polu
wychowania
fizycznego.
W
im

W lekkiej atletyce, która tak pię osiągnięcie 180 punktów — minimum 2 punkty
dów wzięli udział przedstawiciele prezie tej weźmie udział około 1000 knie
atletyki, boksu i szermierki. Istnieje
rozwinęła się w szkołach śred sprawności lekkoatletycznej. dopusz SKOK W DAL
także projekt stworzenia sekcji ho
Kuratorium Szkolnego, GUKW, zawodników, którzy będą reprezenta- nich w
ubiegłym roku szkolnym je- czającej do pracy w sekcjach 1 a
PZT i Legii.
wać 25 ośrodków z całej Polski.
I sień stać będzie pod znakiem wie- szkolnych kół sportowych, osiągnię- 3.20 — 20 p. 3.50 — 30 p. 3.80 — 40 p. kejowej.
3.23 — 21 p. 3.53 — 31 p. 3.83 — 41 p. Bielsko i Odznaka Sprawności
3.26 — 22 p. 3.56 — 32 p. 3.86 — 42 p.
BIELSKO. Młodzież Państwowej
3.29 — 23 p. 3.59 — 33 p. 3.89 — 43 p. Szkoły
Przemysłowej w Bielsku, nie
3.32 — 24 p. 3.62 — 34 p. 3.92 — 44 p. mając własnego
boiska sportowego,
3.35 — 25 p. 3.65 — 35 p. 3.95 — 45 p. na którym by mogła
cff« liożcfe^o
trenować, wybu
3.38 — 26 p. 3.68 — 36 p. 3.98 — 46 p. dowala na skrawku wolnego
3.41 — 27 p. 3.71 — 37 p 4,01 — 47 p. w obrębie szkoły skocznię, namiejsca
której
3.44 — 28 p. 3.74 — 38 p. 4.04 — 48 p. w wolnych chwilach trenuje, przygo
Ma
nartach*4
bez
śniegu
3.-47 — 29 p, 3.77 — 39 p. 4.07 — 49 p. towiując
się
do
zdobycia
OSF.
Równo
itd każde 3 cm lepiej plus 1 punkt. cześnie na basenach pływalni odby
SKOK WZWYŻ
wają się próby sprawności pływac
95 — .20 P. 93 — 28 p. 101 — 36 P» kiej. Jak dotychczas, przeszło 88
86 — 21 P. 94 — 29 ip. 102 — 37 P. proc, młodzieży uzyskało minimum,
87 — 22 P. 95 — 30 p. 1Ö3 — 38 P. potrzebne do zdobycia odznaki.
88 — 23 P. 96 — 31 p. 104 — 39 P— 24 P. 97 — 32 p. 195 — 40 P.
Meldunek z Ząbkowic
Dalej należy wykonywać rów 89
JEŻDŻENIE na nartach, tak jak Każdy sportowiec, któremu bra
90—25 P. 98 — 33 p. 106 — 41 P.
Rok 1949 — to szczególnie ożywiona
uprawianie wszystkich spor- kuje treningu, potrzebuje czterech
nież skoki na najrozmaitsze wy 91 — 26 p. 99 — 34 p. 107 — 42 P. działalność
„Unia" Ząbkowice
. 100 — 35 p. 108 — 43 P. w dziedzinieklubu
sokości, ćwicząc przy tym usilnie 92 — 27 P.
tów, wymaga odporności ciele- do ośmiu tygodni, aby „stanąć na
organizacji różnych sek
itd, każdy 1 cm = 1 punk.
cji: siatkówki męskiej i żeńskiej, ko
elastyczność kolan.
snej, dobrej zaprawy oraz nale- nogach“ i móc ruszyć do zawoszykówki i lekkoatletyki. Kilku za
Wreszcie przy biegu przez las KULA 4 kg.
żytej kondycji fizycznej.
dów z jakimi takimi szansami.
paleńców, rekrutujących się z ucz
5,50 — 20 p. 6.20 — 27 p. 6.90 — 34 p. niów
należy
biec
tak,
jakby
się
to
czy

długo,
a
Zima
nie
trwa
zbyt
ząbkowickich szkół, pracowało
Stwierdzenie tego faktu, zda5.60 — 21 p. 6.30 — 28 p, 7.00 — 35 p.
niło
przy
slalomie,
skręcając
na

przy
budowie treningowego boiska a
w
tym
owczasy
czy
dni
wolne
7.10
—
36
p.
6.40
—
29
p.
5 70 — 22 p.
wałoby się na pozór bardzo ba
w pierwszy dzień Zielonych Świąt u7.20
—
37
p.
6.50
—
30
p.
5.86
—
23
p.
gle
wokół
drzew
i
przerzucając
kresie
również
też
nie
są
zbyt
nalnego, a ważnego dla tych, któ
5.90 — 24 p. 6.60 — 31 p. 730 — 38 p. rządziło lokalne zawody lekkoatlety
ciężar ciała ku przodowi.
rzy uprawiają sport narciarski w długie, z czego wynika, że wię
6.00 — 25 p. 6.70 — 32 p. 7.40 — 39 p. czne.
Poza
tym
jest
rzeczą
bardzo
kszość narciarzy w okresie zimo
Od pierwszego dnia wakacji mała
6,10 — 26 p. 6.80 — 33 p. 7.50 — 40 p.
garstka adeptów sportu staje się sprę
pożyteczną biegać na czas oraz Itd. każde 10 cm = 1 punkt.
wym będzie się musíala zadowolić
żyną
całego ruchu sportowego w klu
DYSK 1 kg
wynikami bezwartościowymi, ma
bie i na terenie Ząbkowic. Można ich
10 —20 p. 12.5—25 p. 15 —30 p. 17.5—35 p było
łą satysfakcją i nikłym postępem
spotkać
ćwiczących rzut oszcze
10.5—21 p. 13 —26 p. 15.5—31 p. 18 —36 p pem, kulą, dyskiem,
grających w siat
technicznym.
11 —22 p 13.5—27 p. 16 —32 p. 18.5—37 p kówkę lub koszykówkę.
Zachęcona
Aby więc otrzymać rezultaty
11.5—23 p. 14 —28 p. M 5—33 p. 19 —38 p tym przykładem młodzież żeńska
a
12 —24 p. 14.5—29 p. 17 —34 p. 19.5—39 p pozostaje w tyle i też przychodzi nie
lepsze, jest rzeczą absolutnie ko
na
itd. każde 50 cm = 1 punkt.
nieczną przygotować się do sezo
treningi zbiorowo.
Tabela powyższa odnosi się tak do
nu zimowego jeszcze w lecie,
Na
wyniki
nie
czekano
długo.
Za
dziewcząt pięciu roczników, jak i dla proszona do Myszkowa na zawody
Skoki (uwaga na położenie ko
względnie w jesieni.
chłopców najmłodszych roczników lekkoatletyczne z okazji Święta Odro
lan!).
szkoły średniej. W Warszawie już się dzenia, młodzież zdobywa kilka pierw
Jak się do tego zabrać?
odbyły pierwsze zawody o pięcioboju szych miejsc, przywożąc trzynaście
W zasadzie w ten sposób, aby nie oszczędzającego narciarzy,
dziewcząt. W tym roku pierwszeństwo nagród.
uprawiać te sporty, które rozwi
przypadło uczenlcom Glmn. im. So Obecnie członkowie klubu pracują
jają właściwości fizyczne, wyma zbyt długo trzymających się zda
wińskiego. które w ilości 30 uczennic
ła
od
wysiłku
fizycznego,
by
uwieżyX.
eiastycznosc
KUitrn.
odbyły pięciobój w dnach 9 i 10 wrze nad budową kortu tenisowego.
gane przez narciarstwo, czyli: prawiali trening narciarski — bez
śnia br. W pięcioboju tym pierwsze
Zawody w Bytomiu
ćwiczyć refleksy zwrotowe na miejsce uzyskała M. Kozyrówna,
śniegu i bez nart.
krótkich przestrzeniach. Następ która na Igrzyskach Szkolnych repre
BYTOM,
W Bytomiu odbyły
Na początek niech urządzą so nie trzeba też ćwiczyć rytm odde zentowała stolicę w skoku w dal. się zawody (kor.)
lekkoatletyczne z udzia
ona w sumie 240 punktów: łem zawodników
bie dwa razy w tygodniu bieg na chowy na dłuższych dystansach. Osiągnęła
Szkolnego KS ZMP
8.7 — 389 cm — 120 cm — 6.82 m — „Budowlanka“ i Ogniwo-Polonla.
Uzy
przełaj na odległość od 800 do
21.80. Tylko 10 pkt, dziali tę niewątpli skano następujące wyniki: 100 m
Po
około
dziesięciu
treningach
—
Zacząć biegiem niezbyt szybkim,
1000 metrów, w terenie możliwie należy zmniejszyć ich intensyw wie utalentowaną uczennicę od mi 1) Wllert J. — 12,8 sek. (SKS), 2) Śmie
sprawności wyborowej. Dwie tana B. — 12,9 sek. (Ogniwo). 800 m
zwracając baczną uwagę na rytm
jak najbardziej urozmaiconym; ność. Celem bowiem ich jest tyl nimum
następne
zawodniczki
osiągnęły
mini
oddechowy.
niech tam będą rowy, przeszko ko utrzymanie nabytej sprawno mum sprawności lekkoatletycznej: — 1) Oleslńskl J. (SKS) 2.12.2. Nieuży
Kr. Otrębska — 199 pkt. (9.6 — 360 cm ta (SKS) 2.19.2. 1500 m — 1) Wilert J.
dy, przez które trzeba będzie ści fizycznej.
celach zawodniczych, jest jeszcze
— 105 cm — 6.73 m — 23.02 m) i M. (SKS) 4.49.0, 2) Sadocha (Ogniwo)
przeskakiwać, pochyłości i wznie
Skok w dal: 1) Czarnocki Krz.
Leśniewska — 181 pkt. (9.5 — 3.70 cm 4.50.0.
bardziej na miejscu w odniesie
(Ogniwo) 5.81, 2) Śmietana B. (Ogni
sienia, las oraz teren otwarty. Ra
— 90 cm — 6.69 m — 19.90 m); 3 zbli wo)
niu do tych, którzy ów sport trak
5.60
m. W ten konkurencji dal
żyły się do minimum: D. Wojciechów szych dziesięciu
dzi im się również by wchodzili
zawodników przekro
tują jako zwyczajną przyjemność
ska 178 pkt.; J. Zalewska 1 M. Zieliń czyło 5 m. Trójskok:
po schodach dużymi krokami w
1) Czarnocki
ska po 176 pkt.: 6 uczennic nie osią
i odpoczynek w chwilach do tego
regularnej rytmice, a to samo u(Ogn.)
11.70
m,
2) Kuźmiński (SKS)
gnęło minimum 100 punktów.
odpowiednich. Jedynie bowiem
m. Skok wzwyż: 1) Czarnocki
prawiali przy wszelkich wzniesie
Równocześnie odbywa się na boisku 10.66
dobra kondycja fizyczna pozwoli
w Parku Szkolnym pięciobój junio (Ogn.) 1.59 m, 2) Szwejger (SKS) 1.57
niach.
rów gimn. Reytana. w którym startu m. Dysk 1 kg: 1) Kuźmiński (SKS)
im na osiągnięcie w tym wzglę
m, 2) Mercik (SKS) 37,0 m. Kula
je 250 uczniów trzech roczników (1934 37.40
dzie ciekawych rezultatów. Do
— 1936). Jak dotychczas na czele u- 5 kg: 1) Kuraś (Ogn.) 12.35 m, 2) Bu
brej kondycji fizycznej nie osiąga Potok nie jest żadną przeszkodą!
trzymuje się uczeń 9/2 W. Piątek — rzyński -I. (Ogn.) 11.65 m.
wyniki 333 punktów (8.8 — 4.48 cm —
się jednak z dnia na dzień. Aby Należy go przekraczać jednym
135 cm — 11.41 m — 29.38). Zawody
ją uzyskać, utrzymać a następnie
skokiem.
trwają i u młodszych wywołują nie
poprawić, wymaga to stałego i
mniej sza zainteresowanie. niż roz
Pomnik ku czci
grywany równocześnie pięciobój star
serce i płuca, przyzwyczajone do
systematycznego wysiłku.
szych.
który
w
tym
roku
objął
340
Żwirki
i Wigury
A tymczasem spytajmy narcia wysiłku fizycznego.
zawodników.
W najbliższych tygodniach odbędą
W pierwszym rzędzie do tych
rzy. co zrobili w ciągu lata, aby
ciERLicK, Śląsk za olzą.
się w Warszawie II Międzyszkolne Za
sportów trzeba zaliczyć lekką
wędy w pięcioboju chłopców i I Mię W Clerlicku za Olzą, w miejscu gdzie
atletykę. Należy ją uprawiać w
we
wrześniu roku 1932 zginęli śmier
dzy szkolne Zawody w pięcioboju
formie biegów na przełaj, biegów
dziewcząt. Wzorem stolicy pójdą Inne cią lotników dwaj czołowi przedsta
miasta 1 podobnie jak w roku zeszłym wiciele naszego lotnictwa, kpt. Żwir
krótkodystansowych oraz wszela
notować będziemy dziesiątki zawo ko i inż. Wigura, rozpoczęto budowę
kich skoków.
pomnika, który powstanie z ofiar
dów.
Zbiegać
z
pochyłości
z
kolanami
Wreszcie do tego należy zali
Przypominamy: rekord szkolny w społeczeństwa tak polskiego, jak i cze
lekko
zgiętymi,
a
ciałem
pochyło,
skiego. Na razie przeprowadza się pia
pięcioboju
szkolnym
wynosi
345
pun

czyć kulturę fizyczną w ścisłym
któw i należy do Walczaka z Rawi ce wstępne pod budowę, a więc ka
nym ku przodowi.
tego słowa znaczeniu.
cza. Kto w tym raku wpisze się na mienne ramowanie. Sam pomnik,
Owe treningi można też prze listę 10 najlepszych pięcioboistów wykonany przez jednego z czołowych
Z chwilą zbliżania się jesieni
rzeźbiarzy CSR stanie na cokole wy
platać zwyczajnymi wycieczkami szkolnych?
radzimy wszystkim tym, którzy
sokogci 7 m na miejscu, gdzie przed
skrócie
zasady
punkt-a
Podajemy
w
górskimi.
Z
nadejściem
zaś
zimy
chcieliby uniknąć specyficznych
ustawiony był kamień pamiąt
ej i pięcioboju seniorów (roczniki: wojną
1 mauzoleum, zniszczone pod
nie należy zapomnieć o ostatniej 1930 ........
przykrości przy pierwszym ze
1931. 1933
— 1933); bieg 100 — 13.8 kowy
Skoki
wzwyż.
Opadać
należy
ku
czas
wojny
przez Niemców.
zasadzie: Aby otrzymać dobre re - 20 punktów każde 1/10 sek. 2 pkt.:
tknięciu się ze śniegiem, a zwła
w dail — 410 cm — 20 pkt.: każ
Lotnicy - sportowcy czechosłowac
szcza wyczerpania mięśniowego, stokowi tak jak przy chrystianii. zultaty w okresie wzmożonych skok
de 5 cm = 1 pkt; wzwyż — 120 cm
okazują żywe zainteresowanie bu
Jest rzeczą bardzo wskazaną, by wysiłków fizycznych, trzeba ko - 20 pkt.; każdy 1 cm — 1 pkt.: ku- cy
dową pomnika Żwirki , Wigury, do
narciarz nawet przy biegu w te niecznie regularnie sypiać: osiem U 5 kg — 8.50 m; 20 pkt.; każde 10 wodem czego artykuły Jakie ukaza
cm — 1 pkt.; dysk 7 kg 20 — 20 pkt,; ły sie w nrasie czeskiej z okazji 17
renie płaskim zabierał ze sobą do dziewięciu godzin dziennie.
pkt. czekamy na rocznicy tragicznego lotu do Pragi,
każde 50 cm
F.
Dragomir
kijki.
wyniki.
zakończone śmiercią naszych lotni
(,,
Stadion
“
—
Bukareszt)
Orłowicz
Zygmunt
ków w Clerlicku.
Jednak ten trening nie da nale
żytych wyników, o ile nie uzupeł
W wychodzącym w Czeskim Cieszy
/leg przez las: Posuwać się tak,
nie „Głosie Ludu", członek berneń
nimy go równoczesnym wykony
jak przy prawdziwym slalomie,
skiego
aeroklubu. Roslcky, który z
waniem poruszeń i ćwiczeń, wła
stosując częste 1 szybkie skręty.
Redaguje Komitet: Adres Redakcji: Katowice, ul. Młyńska 9. Teleforamienia władz lotniczych pierwszy
ściwych klasycznej technice nar ny: 309-73 (wewnętrzny 004) i 337-24, 355-82.
przyleciał na wieść o tragicznym ago
się przygotować do sezonu spor
Wydawca: „Czytelnik" Delegatura Katowice, ul. 3 Maja 12 — tel. cen nie Żwirki 1 Wigury do Gorlicka, dad»
ciarskiej.
11 się ze swymi wspomnieniami z
tralny 309-73,
tów zimowych!
A więc przy zbieganiu z pochy
Prenumerata miesięczna w Katowicach z odbiorem na miejscu 80 zł —
czytelnikami pisma, podkreślając, że
" zł." P. K. O. pamięć Zwrki 1 Wigury Jest żywa
Wiemy już z góry, że większość Wykonywać klasyczne poruszenia łości należy robić nagłe przystan z odnoszeniem do domu 110 zl — z przesyłką pocztową 95
111-4950. Biuro Prenumeraty: Katowice, ul. Młyńska 9, tel. 309-73 wśród społeczeństwa czechosłowackie
ich od razu odpowie: Nic! Zaś
ki i brać ostre zakręty, wykonu Katowice009).
go. dowodem czego jest udział tego
konsekwencje tej bezczynności chrysiianiowe według podstawo jąc przy tym ruch ciałem typu (wewn.
Drukuje: Drukarnia Nr 9 Spółdz. Wydawnlczo-Oiwtatowej „Czytelnik". społeczeństwa w budowie pomnika w
wych
zasad:
kolana
zgięte,
a
ciało
dadzą się bezwarunkowo odczuć
Katowice,
ul.
3
Maja
12,
telefon
309-73
(wewn.
08)
1
308-01.
R
21757
Clerlicku.
chrystianiowego.
podane ku przodowi.
w czasie właściwego sezonu.
WWW
na

starcie!
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O** Stanisław iPeters
Nauka

tffMżynu ¡rvtooínicze s u/íe/«kíe

interesuje się

Ostatnio prasa przyniosła wiado

mość, że wczasy będą przedmiotem badań naukowych. Dla
niejednego wczasowicza była to za
pewne, rewelacja a może nawet za
skoczenie. Czy wczasy naprawdę za
sługują na to„ by się nimi zajmo
wała nauka? Czy to w ogóle temat
do poważniejszych studiów? Istot
nie w _ pierwszej chwili można się
zdziwić. Głębsze zastanowienie do
prowadzi nas jednak do stwierdze
nia, że wczasy wymagają poważ
nych prac naukowców.
Wczasy to pojęcie bardzo szero
kie. To nietylko doroczny wypoczy
nek ale także niedzielny ¡ świą
teczny a nawet wypoczynek co
dzienny po pracy. Mówimy o wcza
sech kulturalnych. Wczasy więc to
odprężenie nerwów, to wytchnienie
po pracy, to akumulacja nowych
sił, zwłaszcza sił psychicznych.
Wczasy to nie jakiś chwyt propa
gandowy, jak chcą wrogowie de
mokracji ludowej, to nie zabawka,
lecz poważna akcja w skali ogólnopaństwowej, mająca na celu zdro
wie pracownika. To umiejętne go
spodarowanie energią ludzką, wy
magającą odradzania.
W czasy to konsekwentne następ
stwo życia w wielkich miastach, in
tensywnej pracy. Zyjemy w okresie
coraz większej troski o człwieka, o
jego zdrowie, wygodę. Coraz nowe
maszyny ułatwią życie, zmniej
szają wysiłek mięśni, redukują zmę
czenie. W wielkich fabrykach pra
ca ogranicza się już dzisiaj do co
raz mniej skomplikowanych ru
chów ręki ludzkiej, rośnie udział
mózgu. Praca fizyczna -zmienia się
w umysłową. Również ulega róż
nym zmianom praca w domu. Czło
wiek dąży do wyeliminowania z
życia zmęczenia, wysiłku, do ułat
wienia sobie każdej czynności.
Szczególnie w wielkich miastach
praca staje się coraz bardziej uła
twioną. Wszędzie można dojechać
tramwajem lub trolejbusem. W
wielkich domach kursują nieustan
nie windy. Schody ruchome, które
są dla Warszawy i Polski taką atrakcją dzisiaj, zczasem znajdą się
w wielu punktach większych mia
stach, gdzie tego będzie wymagało
wzniesienie gruntu.
Podobnie dzieje się na wsi. Pra
ca ulega gwałtownym zmianom.
Siłę rąk ludzkich i końskich mięś
ni zastępuje coraz częściej maszy
na.

Kronika
wczasowicza

NOWV nOM FWP DLA GÓRNIKÓW
Fundusz Wczasów
Pracowniczych w
ramach akcji spe
cjalnej zapobiega
nia chorobom za
wodowym jak py
lica itp, otwiera z
dniem 1 listopada
br. w Zakopanem
drugi specjalny
dom FWP, który
może pomieścić
jednorazowo 40 osób.
WCZASY DLA RODZIN
ZWIĄZKOWCÓW
W wyniku rozmów, jakie FWP prze
prowadził z ZUS-em, okres jesiennozimowy wczasów leczniczych będzie
udostępniony do wykorzystania także
przez członków rodzin związkowców.
O skierowanie do wczasowisk zdroJowiskowo-leczniczych należy ubiegać
się już teraz, gdyż udostępnione będą
one już od 1 października br. Przy
staraniu się o skierowanie obowiązuję
dotychczsaowa procedura, tzn. że czloby przez lekarza domowego zostaje
nek rodziny po zaopiniowaniu choroskierowany na komisję lekarską Ubcz
pieczalni Społecznej, która wydaje od
powiednią decyzję i ewentualne skie
rowanie.
SPRZĘT SPORTOWY DLA OŚROD
KÓW WCZASOWYCH
Akcja zaopatrzenia wszystkich ośrod
ków FWP w sportowy sprzęt letni zo
stała już zakończona. Obecnie — roz
syła się już do ośrodków sprzęt zi
mowy jak łyżwy, narty, buty narciar
skie itp. Należy się spodziewać, że
możliwość korzystania z dość drogie
go sprzętu zimowego zachęci 1 po
zwoli wielu robotnikom spędzić urlo
py zimowe w czasowiskach karpac
kich i dolnośląskich.
NOWE FORMY PRACY KULTU
RALNEJ NA WCZASACH
W wyniku dotychczasowych do
świadczeń z pierwszych miesięcy pra
cy kulturalnej w domach wypoczyn
kowych. Dział Szkolenia CRZZ orga
nizuje dla potrzeb FWP nowy kurs
dla instruktorów pracy kulturalnej.
Program kursu przewiduje 2 miesiące
wykładów i seminariów oraz 1 mie
siąc zajęć praktycznych w domach
wypoczynkowych. Zajęcia praktyczne
będą się odbywały w Ośrodku FWP
Szklarska Poręba. Każdemu z kandy
datów na instruktora zostanie przy
dzielony jeden dom wypoczynkowy
na miejsce pryktyki, która odbywać
glę będzie pód stałą kontrolą.
Kurs rozpoczyna się 27 września br.
t trwać będzie do 20 grudnia. Kurs
odbędzie się w Centralnej Szkole
CRZZ w Warszawie. Kandydatów na
kurs wytypowały związki zawodowe,
ZMP oraz poszczególne dyrekcje okrę
gowe FWP. Warunkiem przyjęcia na
kurs jest ukończenie 21 roku życia,
to najmniej 7 klas szkoły podstawo
wej oraz roczna praca społeczna.
Absolwenci po ukończeniu kursu 1
Złożeniu egzaminów zostaną zatrud
nieni jako instruktorzy pracy kultu
ralnej w domach wypoczynkowych po
odbyciu 3-mlesięcznego płatnego okre
su próbnego.

Jeśli więc życie dąży do coraz
większych ułatwień, jeśli ludzie bę
dą coraz mniej wysiłku wkładali,
rodzi się uzasadnione pytanie: poco
w takim razie wymyślać jeszcze
wypoczynek co roku? Życie współ
czesne niesie jednak szereg ujem
nych zjawisk, które działają źle na
ustrój nerwowy i w ogóle na zdro
wie człowieka. Mieszkańcy wielkich
miast żyją w ciągłym podnieceniu.
Zrośli się z hałasem tak charakte
rystycznym dla współczesnego ży
cia. Żyją w masie, bojąc się samot
ności. Nie dzieje się to jednak bez
szkody dla organizmu a zwłaszcza
dla systemu nerwowego. Nasze
nerwy szybciej się zużywają w wa
runkach wielkomiejskich, nasze
płuca źle znoszą powietrze przesy
cone pyłem. Specjalnie hałas jest
szkodliwy. Walka z nim jest dopie
ro w stadium początkowym. Istnie
ją przepisy milicyjne, ale tutaj trze
ba współdziałania całego społeczeń
stwa, które jeszcze nie rozumie nie
bezpieczeństwa. Hałas na ulicy, ha
łas w - kinie, teatrze, w fabryce a
nawet w domu prywatnym, dokąd
wtargnął w postaci radia i telefo
nu. Wszystko to powoduje szybsze
zużycie nerwów. Różnolitość zajęć,
tempo życia współczesnego zużywa
szybciej organizm domaga się od
poczynku, odprężenia nerwóik. Le
karstwo na te niedomagania przynieść powinny wczasy roczne i tygodniowe.

Dozowanie tego lekarstwa, jego
„
rodzaj itd. ustali nauka. Jak to je
dnak zwykle bywa, uzasadnienia
nauki poprzedzają praktyczne do
świadczenia. Wielu wczasowiczów
np. odczuwa w pierwszym rzędzie
potrzebę wyjazdów, pełni nowych
wrażeń. Weszło już w zwyczaj, że
kilka dni u progu wczasów i na
ich zakończenie obraca się na od
wiedzenie kilku miast. Może w ogó
le wczasy to przede wszystkim
świeżość wrażeń, nowe widoki?
Nauka nam na to odpowie.
Wiemy, że stalą ewolucję prze
chodzi zagadnienie racjonalnego od
żywienia. Skończyliśmy z wielu
przesądami i zdajemy sobie sprawę,
że dalecy jesteśmy od pełni racjo
nalnego odżywiania, któreby gwa
rantowało maksimum zdrowia. Od
żywianie na wczasach to osobne za
gadnienie, jak dotychczas prawie
nie naruszane.
Długość życia ludzkiego znacznie
się zwiększyła między innymi przy
czynami także dzięki higienie i od
żywianiu. W starożytności człowiek
żył przeciętnie około 30 lat, z koń
cem XIX w. średnia długość życia
wynosiła już 49 lat. Dzisiaj przekra
cza lat 60. Nauka nie poprzestanie
na tym, szuka nowych sposobów
przedłużania życia. Zwróciła uwagę
na wczasy, upatrując w nich słusz
nie ważny oręż w tej walce. Za
parę lat będziemy zapewne zdu
miewali jak źle urządziliśmy sobie
wczasy.

Zagadnienie wczasów jest specjał
nie ważne w Polsce. Przeszliśmy za
okupacji okres tak potworny, ja
kiego nie zna historia. Pilny obser
wator zauważa na każdym kroku
skutki wojny. Nasz układ nerwo
wy wymaga w pierwszym rzędzie
wielkiej pielęgnacji. Osłabione ner
wy to skłonność do przyjmowania
różnych bałamuctw politycznych.
Narzucają nam je Amerykanie i
polska emigracja licząc na osłabie
nie czujności, na wyczerpanie ner
wowe.
Wczasy to temat prawie nie ru
szany. Wybór np. krajobrazu to je
den z ciekawszych problemów. Je
dnym służy psychicznie morze, in
nym góry. Piękno krajobrazu koi
nerwy. Wczasowice znają dobrze to
uczucie nudy i pewnego znużenia
bezpośrednio na rozpoczęciu urlo
pu. Człowiek bowiem współczesny
choruje na nadmiar aktywności.
Nagłe przejście do bezruchu wcza
sowego przynosi różne nieoczeki
wane stany psychiczne. Tutaj rów
nież nauka ma wiele do powiedze
nia.
Należy z całym uznaniem powitać
inicjatywę rozpoczęcia badań nau
kowych nad zagadnieniem wcza
sów. Wczasowicze będą śledzili z
pełnym zainteresowaniem wyniki
tych badań. Powinni tym wynikom
wychodzić na spotkanie. Nauka, za
prosi ish do wypowiedzi. Ankiety
będą odgrywały tu ogromną rolę.
Kilkuletnie doświadczenie wczaso
wiczów stanie się podstawą rozwią
zenie wielu zagadnień.
Dr Stanisław Peters

Zespoły piłkarskie Łagiewnik. Z lewej zespól LZS Łagiewianka z Łagiewnik k. Krakowa, z prawej druFot. Węglowsk- i Dziurżyck*
żyna jnuiorów Stali z Łagiewnik Śląskich

Ludowe Zespoły Sportowe

Teoretyczne

W z-uryskim piśmie „Sport“ J.
Koppe pisze o projekcie nowej pun
ktacji. pozwalającej rzeczowo i do
kładnie oceniać wyczyny sportowe.
Autor stwierdza, że mimo iż milio
ny ludzi uprawiają sport, to jednak
zagadnienie wartościowania wyni
ków jest jeszcze niemal niezbadane.
Słyszy się nieraz, że wiele ćwiczeń
nie może być dokładnie wymierzo
nych, właściwie jednak cała spra
wa zależy od punktu podejścia do
niej. Przede wszystkim trzeba zro
zumieć. że pewne konkurencje, jak
nip. lekkoatletyka czy podnoszenie
ciężarów, dają się wymierzyć zu
pełnie dokładnie w sposób mecha
niczny, inne natomiast, jak gimnas
tyka. jazda figurowa na łyżwach
ozy skoki do wody w przeciwień
stwie do poprzedniej grupy nie
były i zapewne jeszcze w najbliż
szej przyszłości nie będą oceniane
aparatami takimi, jak stopper, taś
ma miernicza lub waga i oparte są
na ocenie, wybiegającej poza my
ślenie wyłącznie logiczne, dozwala-

Echa mistrzostw Europy w Pradze

podstawy

jące na uwypuklenie się pierwias
tka uczuciowego, zawsze nieabieznego ze ścisłością.
Można jednak użyć filmu, który
chwytając całość ćwiczenia na taś
mę, pozwala potem przeprowadzić
dokładną ocenę poszczególnych mo
mentów przy pomocy pojedynczych
klatek taśmy.
Istnieje jeszcze trzecia grupa kon
karencji, jak np. skoki narciarskie,
gdzie ocena opiera się zarówno na
elemencie rzeczowym (wymierzenie
długości) jak i elemencie oceny —
styl. Autor wypowiada tu pogląd,
że zamiast opierać się na dużej do
kładności w jednym aspekcie oceny
i tolerowaniu pewnej dowolności w
drugim, należało by zrezygnować z
niektórych subtelności i dać sę
dziom w ręce narzędzie mniej pre
cyzyjne. ale równo oceniające ćwi
czenie fizyczne, wymagające skom
plikowanej metody oceny. Uniknie
się wówczas pewnych upośledzeń
czy uprzywilejowań, na które po
zwala międzynarodowa tabela not
za styl w skokach narciarskich.
Zdarza się też. że np. eksperci
uważają osiągnięcie poniżej pewne
go poziomu za niegodne, aby się
nim zajmować i nie punktują go
wcale co jest niesłuszne i krzyw
dzące. Gdzie mieści się jednak ów
punkt zerowy, od którego należy
zacząć ocenę? Odpowiedzi na to py
tanie dotychczas nie ma. Starano
się na przykład znajdować punkt
zerowy wyczynu biegacza nad
rzędnej czasu. Ale czas można roz
ciągać do nieskończoności, toteż
szuka się wyjścia nie w określeniu
czasu przebiegu np. stumetrówki lecz
w szybkości biegacza. Toteż wyni
kiem nie jest czas 10,2 sek. na sto
metrów, lecz szybkość 9,804 metrów
na sekundę. W tym ostatnim ujęciu
da się określić punkt początkowy
pomiarów, którym jest szybkość
zerowa. Również łatwo przychodzi

Polska

Reprezentacja Polski w siatkówce, która brała udział w mistrzostwach
świata. jakie odbytu sie w Pradze.

Drobiazgi

ą w raidzie motocyklowym Ogniwa
Gracovii za uzyskanie najlepszego wy
niku zdobył Sikora Włókniarz puchar
przechodni olimpijczyka J. Łazarskie
go. W poszczególnych kategoriach od
nieśli zwycięstwa: kat. do 250 ccm
Mazurczak KKC i M, kat. do 350 ccm
Czuba Cr., kat. ponad 350 ccm Sikora.
ą W wyścigu kolarskim pracowni
ków CHP „Motozbyt" w Krakowie,
rozegranym na trasie Ojców—Kraków
w ramach wycieczki świątecznej zwy
ciężył Nowiński 57,00 min., 2. Galos
57,45 min., 3. Czurłowski 57,55 min.,
4. Grzywacz 58 min.. 5. Adamczyk,
6. Gadziała. Ukończyło bieg na 17
startujących — 14 zawodników. Wy
ścig odbywał się w czasie ulewnego
deszczu.
A W meczu piłkarskim między ze
społami CH Przem. Metalowego i CHP
Motozbyt padł wynik remisowy 2:2
(1:0). Bramki dla Metalowców zdobył
Kozik, dla Motozbytu Siuda 1 Szot.
A turnieju piłkarskim w Prokocimiu
zwyciężyła Płaszowianka, która po
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lewej drużyna z Czyzyn, z prawej
z wsi podkrtifcowsfcich.
Fot, E Węglowsk!
z Piasków Wielkich.

-

CSU

obliczenia

ustalić punkt zerowy we wszyst
kich konkurencjach, których wyni
ki są mierzone stopperem, taśmą
mierniczą lub wagą. To zero jest
wszędzie równoważne absoluto emu
brakowi wyczynu.
Dla oceny potrzebny jest jednak
nie tylko punkt zerowy, ale rów
nież punkt szczytowy. Jedni biora
pod uwagę rekordy światowe inni
natomiast ogarnięci jeszcze
j^eezcze więwię
kszym optymi-zimem usiłują wymaksymalne mo
liczyć
żliwości ludzkie. Jedni i drudzy za
pominają. że człowiek nie jest ma
szyną, której funkcje daje się ści
śle obliczyć według wytrzymałości
materiału ftp. Najwyższe osiągnię
cie jest tak samo nieobliczalne, jak
nieobliczalny jest sam człowiek
Również na niepowodzenie skazane
są próby ustalenia maksymalnych
możliwości metodą statystyczną i
wykreślaniem na jej podstawie
krzywej rekordów. Od niedawna
bowiem dopiero istnieje sport wy
czynowy wśród ludów cywilizowa
ny oh, których wyniki są niższe od
osiągnięć ludów pierwotnych, tych
ostatnich zaś statystyka wyczyno
wa nie obejmuje w dostatecznym
stopniu. Przypuszczalnie możliwoś
ci ludzkie są większe, niż to się da
obecnie określić.
Oczywiście tych hipotecznych mo
żłiwości nie wolno stawiać jako
górnej granicy i dlatego najlepiej
jest opierać się na dotychczas osią
gniętych rekordach światowych

wyników

Mając w ¿»u ápóhoo okteslony
punkt zerowy i punkt maksymalny,
można leżący między nim- odcinek
dzielić na dowolną ilość części. Naj
wygodniej jest użyć podziału tysię
cznego. Tysięczne części nie są ani
tak małe, aby nie można ich było
uchwycić ani tak wielkie, aby za
ciemniały dokładność. Systemem
tysięcznym można ocenić każdy
wynik w stosunku do rekordu świa
towego. Np. 12 metrów stanowi 750
tysięcznych szesnastu metrów. To
też wynik w t.rójskoku 12 metrów
równa się 750 punktom. 750 tysię
cznych wyniku 78,70 metrów (świa
towy rekord w rzucie oszczepem)
stanowi 59,025 m.. toteż rzut oszcze
pem na tę odległość ocenia się wła
śnie na 750 punktów. Również 750
punktom równa się przebiegnięcie
1500 m. w 4:57,3 min. gdyż osią
gnięta przy tym szybkość 5.045 m.
na sek. wynosi 750 tysięcznych szyb
kości 6,726 m na sek, z którą osią-gnię
ty został światowy rekord 3:43 mitt
W ten sposób można łatwo usta
lić tabele obliczeniowe dla oceny
wyników w wielobojach według
tablic, przerabianych corocznie w
zależności od stanu rekordów, tak
że punktacja nie zo.sta.ie jako prze
starzała, jak to zdarzało się przy
tabelach sztywnych. Tabelę, opra
cowuje się po z.ak.ończónvmi sezo
nie i w danym roku 1 obowiązuje
punktacja z tabeli opracowanej
według rekordów sezonu poprzed
niego.
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c© zflpasacfe
POZNAN. Polski Związek Atle
tyczny polecił okresowemu związ
kowi poznańskiemu organizację me
ezu mędzypaństwowego w zapasach
Polska — Czechosłowacie. Mecz ro
zegrany zostanie w Poznaniu w
dniu 16 października br. w hali
ciężkiego. przemysłu Międzynarodo
wych Targów Poznański ch

krakowskie

zwycięstwie nad Prokocimem 3:1 (1:1)
a po dogrywce wygr. z Kablem 4:1 (1:1)
Drugie miejsce zajął Kabel, który po
konał Wolanię 1:0 (1:1), trzecie Woła
nia po zwycięstwie nad Prokocimem
1:0 (1:0). Zwycięzcy otrzymali nagro
dy. Nagrodę indywidualną dla najlep
szego piłkarza otrzymał bramkarz
Prokocimia Żernioki.
A W spotkaniach towarzyskich
Związkowiec Łobzów pokonał Spójnię
Kr. 4:2 (1:1), Górnik Wieliczka wy
grał z Górnikiem Bochnia 5:0 (5:0).
Rezerwa Craeovii zremisowała w Ka
zimierzy Wielkiej z ZKS Lucian
(0:0).
A Z meczów rozgrywanych na odbudowę,. Warszawy
najciekawszym
.JJJ8L.-.
------bę
dzie mecz Medycyna — Weterynaria,
w którym wystąpią lekarze krakow
scy. Takiego meczu jeszcze nie było.
W zespole lekarzy wystąpią m. in.
prezes Cracovii dr Czapnicki, b. gracz
Cracovil dr Cikowskl, b. gracz Wisły
dr Krupa, dr Bochenek i wielu in
nych.

A Na walnym zebraniu Krak. Okr.
Zw. Tenisa Stołowego dokonano po
większenia krak. kl. A do 10 drużyn:
Cracovia, Groble, Garbarnia, Fablok,
Prądniczanka, Spójnia, Tarnovia, Mośeice, Wawel. Babia Góra. Najcenniej
szą wiadomość przywiózł z soba dele
gat PZTS Matuszewski, zapewniając
ping-pongistów krakowskich o dostar
czeniu zagranicznych piłek oraz ra
kiet. Także mają już pokazać się no
we przepisy i regulaminy PZTS, któ
rych brak dotychczas odczuwa się
mocno w terenie.
A Realizując hasła umasowienia
sportu, a przede wszystkim lekkoatle
tyki, lekkoatleci „GW-Wisły" roze
grali zawody propagandowe w Niepo
łomicach z tamtejszym LZS „Pu
szcza“, zwyciężając 43:33. Młodzi za
wodnicy „Puszczy" uzyskali — mi
mo bardzo trudnych warunków at Lekkoatleci amerykańscy, którzy bawili na. tournee w Europie, nie
mosferycznych i terenowych — sze
reg dobrych rezultatów i dowiedli, że grzeszyli wzorem w zachowaniu się na publicznych miejscach.
są obiecującym materiałem. Potrze widzimy, jak rekordzista świata w rzucie dyskiem Gordien, loriada w
ba im jednak opieki doświadczonych Zurychu spiżowego rumaka. Europejczykom zwiedzającym obce m
trenerów.
sta, nigdy tego rodzaju pomysły rle przychodzą d„ glowv

