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Zdjęcia nasze przedstawiają:
Bardzo popularną i łubianą dsśedziną sportu w ZSRR jest gimnastyka............ Radzieckie sportsmen
ki ćwiczą.
2. Doskonały bokser czeski Netuka (ASO), zwycięzca Szymary w meczu ASO — Warta w Ołomuńca
zmierzy się znów z popularnym Frankiem w Katowicach, na meczu Pogoń (Katowice) —• ASO.
3. Nowara (Katowice) i pokonany przez niego w meczu Katowice — Brno (9:5) Sochor.
4. Reprezentant Czechosłowacji — Skoudrik (ASO) zremisował w ub. niedzielę z Sobczakiem (Warta)
w Poznaniu.
1

Dzisiefsay numer przynosi:
Polak wicemistrzem Anglii w tenisie' stolowym. - Czy ASO wyfeizie z Polski niedo
konane. - Aktualności swtowe. - O czym sie
mówi na ślaskn. - 20-fecie TS
Ckorzów. - Otwarcie..krytej..fływaBi w Poznanin. - Sensacje w śląskiej kl. B,-~ Wiadomo
ści z całej Polski i zagranicy.
Drużynowy mistrz bokserski Czechosłftwacij w Katowicach

Ehrlich i Bergman wśród czołowych pingpongistów świata

Polak vicemistrz.An<lii

ASO—Pogoń (Katowice)

w tenisie stołewjm

Czy czesi wyjadq z Polski niepokonani Międzynarodowe mistrzostwa Anglii w pińgpongu nieofi
cjalnym turniejem o mistrzostwo świata
Spotkania: Netuka — Szymura i Nayratil — Sztote
sensacją dnia
Katowice. Zwolennicy boksu na Ślą
sku będą mieli w najbliższą niedzielę
znów okazję oglądania pięknego meczu,
jaki stoczą bokserzy Pogoni katowic
kiej z najlepszym bokserskim zespołem
Czechosłowacji, mistrzem, drużynowym
czeskiej ligi bokserskiej ASO Ołomu
niec.

Pięściarski zespół Czeahów będzie naj
silniejszym Jaki dotychczas gościł w
Katowicach.
W szeregach ASO występuje

zyskał on jak Już podawaliśmy w nu
merze poniedziałkowym w Poznaniu re
mis z jednym z naszych najlepszych ,obecnie pięściarzy Koziołkiem (Warta —
ASO 8:8)
Drużyna Pogoni wystąpi do spotkania
tego w swoim najsilniejszym składzie —
wzmocnionym Szymurą
w wadze ciężkiej.
Bokser poznański, pałając chęcią re
wanżu za swoją według niego niezasłu
żoną porażkę jaką poniósł z Netuką w
Ołomuńcu (ASO—Warta 8:6), będzie
chdał przed wyrobioną publicznością
śląską dowieść swojej bezwzględnej
wyższości. (W meczu poznańskim War
ta—ASO Szymura nie walczył, biorąc udział w mistrzostwach Polski w koszy
kówce).
Drugą sensacją spotkania niedzielnego
będzie pojedynek Sztołc—Navrattl. —
„Perła boksu śląskiego" zda w niedzielę

Obydwaj Polacy wracają wkrótce do kraju
Londyn. (Obs. własna Sportu) Do
nosiliśmy już w ostatnim numerze na
szego pisma, że w Londynie odbywają
się międzynarodowe mistrzostwa An
glii w tenisie stołowym.
Mistrzostwa te zgromadziły na star
cie

najlepsze rakietki
Belgii, Czechosłowacji, Francji. Szwe
cji, Anglii { Polski.
Polskę
reprezentują
wicemistrz
świata Ehrlich i mistrz świata Berg
mann, który jako Polak zamieszkiwał
przed wojną w Austrii, a już na ostat
nich mistrzostwach w Czechosłowacji
w Pradze reprezentował barwy na ■
szego państwa (razem z Ehrlichem ’
Pułkiem).
Rozgrywki doszły już do końcowej
fazy. Obydwaj Polacy zakwalifikowali
się do końcowej ósemki finalistów
Ehrlich odniósł zwycięstwo r.ad Anglafciem Bubley'ern 3:0 (22:20, 21:17.
21:11).

'4 reprezentantów Czechosłowacji;
w wadze piórkowej najlepszy w tej
chwili według zdania najwybitniejszych
znawców boksu piórkowiec Europy Na■rratil, w wadze półśredniej Kostka, w
wadze średniej Skoudrik pogromca Pi
sarskiego w niedawnym meczu Czecho
słowacja—Polska w Pradze, oraz w wa
dze ciężkie) Netuka zwycięzca Szymury.
A^kŻ6 po2osta,i
bokserzy drużyny
najpoważniejszy egzamin
ASO reprezentują bardzo wysoki po- ze swoidh umiejętności i wartości I wy®om, a wśród nich na czoło wybija się każe swoje prawdziwe walory na tle
doskonały Nedwed w wadze lekkiej U- wspaniałego boksera czeskiego Navra2
tila
Poza tym wszystkie spotkania od wagi
muszej do ciężkiej
zapowiadają się sensacyjnie
i przyniosą wiele emocji publiczności,
w Chorzowie Batory
która z pewnością po brzegi wypełni
halę targową w Katowicach, w
Praga. 'W dniu 1 kwietnia br. odbędzie
Chorzów. W sobotę 30 marca rb. wielką
której w niedzielę 31 marca o godzinie
0 godz. 18-ej odbędzie się w Chorzowie 11.30 odbędzie się ten sensacyjny mecz. się w Pradze mecz bokserski pomiędzy
reprezentacją bokserską Czechosłowacji
Batory, w nowoodremontowanej sali
Zestawienie par w meczu Pogoń — i ZSRR. Spotkanie to będzie prawdziwą
Katol. Domu Związkowego przy ul. ASO przedstawia się następująco:
rewelacją dla kół bokserskich całej Eu
Kościelnej nr. 6 ciekawe spotkanie
waga musza: Grzywocz—Steliiik, waga ropy, ze względu na tó że ZSRR rozegra
bokserskie pomiędzy RKS „Batory” ”a kogucia Miszczak—Prahan, waga piór właściwie pierwsze swoje spotkanie
KS „Skra” z Zabrza.
kowa: Sztolc—Nayratil, waga lekka: międzypaństwowe
Komuda—Nedwed, waga półśrednia:
Po oficjalnym spotkaniu repr. pań
Sensacją spotkania będzie
walka Kostka—Grądkowskl,
waga
średnia:
Grzywocza z 'Góreckim oraz Stolza z Chudzik—Skoudrzki, waga półciężka: stwowych, ósemka pięściarzy radziec
kich pozostanie w Czechosłowacji jesz
^aloszkiem.
Skwara—Rysawy. waga ciężka: Szymu cze przez przeciąg całego miesiąca 1 w
.Qo raz pierwszy zaprezentuje się pu- ra—Netuka.
tym czasie zmierzy się ze wszystkimi
Drużynie Pogoni sekunduje Paweł czołowymi zespołami bokserskimi Cze
oliezności obiecujący
młody bokser Szydło.
chosłowacji.
wagi ciężkiej Kubica t RKS-u, któreuniknięcia natłoku przy kasach
FERENC V A.ROS—BRATISIAWA
tnu „Skra” przeciwstawi równie mło w Celem
dniu spotkania, bilety można nabyć
1:0 (0:0)
dego i utalentowanego zawodnika , tej w firmfe sport i Bon MarĆhe, Katowice
Budapeszt.
Przy
ogromnym zaintereso
samej wagt
ul. 3 Maja.
waniu ponad 30.000 widzów, odbyło się

Mecz bokserski

Oprócz dwóch Polaków do końco
wych rozgrywek doszli Belg Evalenko,
kilkakrotny mistrz świata w pingpongu Barna (Węgry), Francuz Hagenauer i trzech Czechów b. mistrz
świata Vanya, Sehlar i Andreadis.
* * *
Londyn. (Obsł. własna^ Sportu) W
rozgrywkach ćwierćfinałowych mistrz
Czechosłowacji Vanya pokonał Ehrllcha 3:0 (21:5, 21:9, 21:10).
W dalszych rozgrywkach Bergman
(Polska) po kilkugodzinnej dramatycz
nej walce odniósł zwycięstwo nad
doskonale zapowiadającym się Cze
chem Schlarem 3:2 (21:18, 20:22,
20:22, 22:20, 21:17).
Hagesnauer (Francja) przegraj z
Czechem -Andreadisem 0:3 (9:21, -10:21
9:21), e były mistrz świata Bartla
pokonał Evalenke 3:0.
Londyn. (ObsŁ własna) W rozgryw
kach półfinałowych o międzynarodowe
mistrzostwo Anglii Polak Bergman od-

niósł zdecydowane zwycięstwo nad Cze«
chem Andreadisem 3:1, a Vaaya poko
nał gładko mistrza Węgier Baznę 3:0.
Londyn. (OsL własna) Przy olbrzymim
zainteresowaniu publiczności odbył się
finał rozgrywek o międzynarodowe mis
trzostwo Anglii w tenisie stołowym.
Turniej londyński uważać ir i|iia
śmiało za

nieoficjalne mistrzostwa świata
Europy, na skutek startu naprawdę w
chwili obecnej najlepszych rakietek
starego kontynentu.
W finałowym spotkaniu spotkało się
dwu byłych mistrzów świata

polak Bergman i Czech Vanya.

Ze spotkania tego wyszedł zwycięsko
ty mrazem doskonały pingpongista cze
ski, który wytrzymał lepiej nerwowo
turniej i decydujące spotkanie potrafi!
bezapelacyjnie rozstrzygnąć na swoją
korzyść w stosunku 3:0 (21:10, 21-12
21:16).
chwHi
Tym samym Vanya zdobył młstrzos
two Anglii na rok 1946.
Bergman, który zdobył tytuł wice
mistrzowski, wykazał doskonałą formę i
tylko wskutek wyczerpania nerwowego
przemęczenia w ciężkim spotkaniu
pierwsze po . wojnie oficjalne spotkanie ćwierć- i półfinałowym uległ Czechowi
drużyny budapeszteńskiego FerencvaroJak się dowiadujemy obaj doskonali
su i słowackiej Bratislawy..
Po ciekawej emocjonującej 1 stojącej I ptogpongiści polscy Ehrlich i Bergman
na wysokim poziomie grze zwycięstwo I mąją. w najbliższym czasie
róóżnicą jednej bramki uzyskanej przypowrócić do kraju.
końcu meczu przez wspaniałego znane
Udział
Ehrlicha i Bergmana w repre
go na całym świede napastnika dr.
Sarossiego, Ferencva'ros zdołał sobie za zentacji Polski wzmocni poważnie szanse naszej drużyny w przyszłych projek.
pewnić wygraną.
towanych spotkaniach międzypaństwoCAK PRAGA — MOSKWA 1:6
wyćh i mistrzostwach świata.
Praga. Jak wszystkie występy zapaś
Londyn. W grze podwójnej mistrzos
ników i ciężkoatletów radzieckich, tak i two Anglii zdobyła para czeska Vanya
ten ostatni zakończył się ich wysokim —Schlar, bijąc w finale nare Barba—
Brock 3:1.
’ bezapelacyjnym zwycięstwem.
Mecz wzbudził wielkie zainteresowa
Mistrzostwo Anglii w grze pojedyn
nie publicznośd, która wypełniła po czej pań zdobyła angielka Bereglo, a
brzegi halę Sokoła praskiego.
w grze mieszanej para Beregfo—Filhy.

ZSRR — Czechosłowacja w boksie
1 kwietnia w Pradze
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SPORT

Dragi występ bokserów ASO (Ołomuniec) w Polsce

,110 zwycięża SeSlą (Gniezno) 13:3
Bidziński (Stella) byl równorzędnym przeciwnikiem dla Navratila
Gniezno (teł. wł.) Drugi występ w
Waga piórkowa: Bidziński (Stella)
Polsce doskonałej
drużyny czeskiej uległ po najpiękniejszej walce. dnia
ASO Ołomuniec zakończył się jej wy nieznacznie na punkty Navratiłowi.
sokim zwycięstwem nad Stellą Gniez
Waga lekka: Strzelecki (Stella) sto
no.
czył bardzo ładną i na wysoldm po
Mecz odbył się w godzinach wieczo ziomie technicznym walkę z. Ambro
rowych we wtorek 26 marca' br. na żym (ASO). Wynik nierozstrzygnięty.
wypełnionej (3000 widzów) sali kina
Waga lekka IŁ Stefankiewicz (Stel
Słońce.
la) uległ wysoko na punkty NediwedoCzesi wypadli tym razem jeszcze le wi (ASO).
piej niż w Poznaniu i okazali się bok
Waga pólśrednia: Smigorski (Stella)
serami wysokiej klasy.
pięknie rozpoczął walkę atakując bez
Najlepszymi ich pięściarzami tym .ra przerwy. Przez pierwszą rundę i po
zem byli obok doskonałegoNayratila, czątek drugiej miał on przewagę. Nie
Skondrzak i Netuka.
stety przegrał on z Kostką przez techn.
W ósemce gnieźnieńskiej najlepszym
bokserem był Bidziński przeciwnik
Navratila. Stawił on dzielny opór Cze
chowi, przegrywając jedynie nieznacz
nie na pkt.
Obecny na meczu
kpt, sportowy
POZB zdecydował, że w wadze piór
ł
kowej w miejsce będącego zupełnie bez
formy, Rogalskiego bronić będzie barw
Poznania na mistrzostwach w Łodzi
właśnie Bidziński.
Chrzanów. Towarzystwo SportowpPoza nim na wyróżnienie zasługuje Oświatowe
” w Chrzanowie,
w Stelli Kilian w wadze muszej i związane jest„Fablok
ściśle
z chrzanowskimi
^Strzelecki w lekkiej.
zakładami, pierwszej fabryki lokomo
Wyniki techniczne walk:
Waga musza Kilian (Stella) wygry tyw w Polsce. Najlepszym dowodem:
wa po żywej i ciekawej walce . na tego jest nazwa Towarzystwa: FABryka z—• LOKomoty w.
punkty z Mikulką (ASO).
. Wroku bieżącym Fablok obchodzić
Waga ko*gucia Flisiak (Stella) mając
przez cały przeciąg spotkania- lekką będzie uroczyście 20-lecie swego istnie
przewagę został pokrzywdzony orze
czeniem sędziowskim r przyznającym
zwycięstwo Drahanowi.

ko. w III-cim starciu rozcinając sobie
w zwarciu brew.
1
Waga półciężka:
Janasek (Stella)
przegrał w II-giej rundzie przez ko.
ze Skoudrzikiem.
: Waga ciężka: Pawłowski (Stella) nie
był również równorzędnym przeciwni
kiem dla Netuki (ASO) i już, w dru
giej rundzie po zainkasowaniu kilku
groźnych ciosów poszedł na deski i
przegrał przez ko.
Sędziował w ringu Kaliniak (Poz
nań), na punkty Suszczyński (Poznań)
i Arski (Poznań) oraz kierownik dru
'
żyny czeskiej. ■

W KRAKOWIE

Piłkarze Krakowa wy jechali na ohóz
treningowy
W tym roku zorganizowane zostaną
specjalne kursy i treningi dla juniorów.
Najmłodsi adepci piłki nożnej rozegrają
szereg spotkań międzyklubowych i re
prezentacyjnych.
Piłkarz» brani pod uwagę przy wysta
wianiu do reprezentacji okręgu, przed
każdym spotkaniem międzyokręgowym
przechodzić będą wspólnć treningi.
Następnie obydwaj przedstawiciele
KOZPN nakreślili dalsze wytyczne pra
cy, podkreślając, że dobra forma za
wodnika nie jest uzależniona tylko od
jego wybitnych umiejętności, ale opiera
się także na stanie jego wartości fizycz
nych, zdrowia, dobrego prowadzenia się
i wartości moralnych.
Konferencje komisji wyszkoleniowej
odbywać się będą obecnie częściej i po
czołowi gracze „Fabloku” Tieliński i ruszane na nich będą wszystkie kwestie ' '
Stobodzień.
wiążące się z wychowaniem dobrego i
St. Chełcżyński, ostatni kapitan dru zdrowego sportowca piłkarza.
żyny rozstrzelany został przez niemców za posiadanie broni.
PIŁKARZE KRAKOWSCY WYJE
W chwili obecnej T.S.O. „Fablok”
CHALI JUZ NA OBÓZ TRENIN
przygotowywuje się do rozgrywek o
GOWY
mistrzostwo ekstraklasy Krakowskiego
Kraków.
W
dniu
dzisiejszym piłkarze
Okręgu.
krakowscy wyznaczeni przez kpt. sporJak wiadomo w rozgrywkach elimi towego
PZPN płk. Reymana jako kan
nacyjnych w ubiegłym roku Fablok dydaci do
rep. Związków Zawodowych
przedostał się wspólnie z K.S.Z.O. Polski ńa turniej
do Paryża, wyjechali
Chełmek do krakowskiej klasy A.
do Sławna Śląskiego pod Lesznem, gdzie
W celu utrzymania swych graczy w przez 2 tygodnie będą podciągać swoją
dobrej formie kierownictwo klubu wy kondycję i formę osłabioną przerwą zi- .
słało ich na obóz treningowy do Zwar mową.
donia.
Z Krakowa wyjechali: Gracz, Piłek I
W nadchodzących rozgrywkach mi i II, Giergiel i Jurewicz z Wisły, Jab
strzowskich drużyna „Fabloku” grać łoński i Prapan. z Cracovii, Lesiak, Ignabędzie w następującym składzie: Ra czak, Nowak ' Tyranowski z Garbarni,
dosz (Palka), Chełcżyński E„ Brom- oraz Gołębiowski z Grobli
boszcz, Kuszewski. Głowacki. Mąsior,
Odbywający służbę wojskową Jabłoń
Walczyk, Klimza, Wojtowicz, Stankie ski II nie mógł na obóz wyjechać.
wicz. Cyganek.
W roku jubileuszowym największą GRZECHOWIAK KRÓLEM STRZEL
ambicją klubu chrzanowskiego jest
COM7 W KOSZYKÓWCE
zdobycie w mistrzostwach klasy A Kra
Kraków Królem strzelców na ostat
Icowa jak najbardziej zaszczytnego i
odpowiadającego, tradycjom piłkarskim nich finałowych mistrzostwach Polski w
Fabloktt miejsca w końcowej tabeli koszykówce został najlepszy gracz tur
nieju Grzechowiak (KKS), zdobywając
roz4?r"y"v^ek»
Oprócz sekcji piłkarskiej Towarzyst dla swoich barw 53 koszy.
Drugie miejsce zajął Jażnicki 40 (Spo.
wo posiada sekcję tenisową, narciar
łem), następne Iwanów (Warta) 38, Szy
ską i ping-pongową.
mura i Dunikowski po 28, Jarczyński'
W roku bieżącym przewidziane jest 27, Kopf 26, Dylewicz 23. Śmigielski 1
zorganizowanie sekcji lekkoatletycznej Bartosiewicz
po 20
oraz pływackiej.
DRUGA NIEDZIELA PIŁKARSKICH
MISTRZOSTW KOZPN
Kraków. (TS) W niedzielę wszystkie
kluby krakowskie, oprócz Wisły i Gar
barni, stana do walki o mistrzostwo kla
sy A KOZPN. '
W niedzielę ujrzymy na boiskach Kra.
2. Telegram o niemożliwości kowa i prowincji następujące spotkania.
Grupa I. Krowodrza — Wieczysta, Bo
przyjazdu piłkarzy Hajduka, am
cheński KS — Chełmek.
basada jugosłowiańska otrzymała
Grupa II.. Sandecja — Łagiewianka,
w terminie spóźnionym, wskutek Prokocim — Zwierzyniecki I Bieżanoczego nie mogła w odpowiednim wianka — Cracóvia.
Grupa III. Tarnovia.— Groble i Borek
czasie powiadomić o tym opinię
-— Dębnicki KS.
-

Kraków. W ramach planowej akcji
szkoleniowej odbyła się w Krakowie
konferencja kierowników sekcji piłkar
skich klubów krakowskich z udziałem z
ramienia KOZPN dyr. Okonia i Jesionki.
Powzięto wiele uchwal, któj.e świad
czą, że Kraków pragnie ' zbudować
przyszłość swojej ' piłki nożnej na najzdrowszych, i najlepszych podstawach.

TSO Fablok - (Chrzanów)
obchodzi 20-lecie istnienia

Piekne karły z historii piłkarzy Chrzanowa
3:5, (Węgrzy pokonali poprzednio re
prezentację Polski w stosunku 4:0).
Klęska wrześniowa Polski przerwała
rozwój Towarzystwa.
Próby meczów piłkarskich bądź to na
własnym ’stadionie bądź też na łąkach
kończyły się zazwyczaj rozpędzeniem
graczy przez gestapo oraz niemiecką
policję.

Poznań otwiera krytą
pływalnię
Poznań (tal. wł.). Po usilnych stara
niach poznańskiego świata sportowe
go, dzięki życzliwemu poparciu Zarzą
du Miejskiego z wiceprezydentem inż.
Cieślińskim na czele kryta pływalnia
w Poznaniu ^została,
pomimo wielu
trudności wykończona i uroczyste jej
otwarcie nastąpi w dniu 7 kwietnia br.
Hala pływalni o rozmiarach 40X20
mtr. prezentuje się wcale okazale! Ba
sen jest 25 mtr. długi'i 10 mtr. szero
ki (4-torowy), całkowicie wyłożonj7 fli
sami. Głębokość basenu wynosi od 0,70
ctm. — 4.00 mtr.
Nad największą głębokością znajdu
ją się trzy trampoliny, - z których jed
na trzymetrowej a dwie metrowej wy
sokości.
Do basenu prowadzą 4 zejścia. W
Piłkarze KS. Fablok Chrzanów
nawach hali mieszczą się trzy balkony,
Podczas okupacji zginęli w obozie
gdzie może znaleźć pomieszczenie zgó- ni a. Zależność Towarzystwa od fabryrą tysiąc widzów. Pod balkonami roz ki stała się podstawą świetnego pro koncentracyjnym w Oświęcimiu dwaj
mieszczone , są
kabiny oraz szafki sperowania przez przeciąg 20 lat klubu.
(schowki), tak, że jednocześnie może
Już w trzecim roku swego istnienia
się przebierać około 500 ośób.
„Fablok” znalazł się w krakowskiej
Hala posiada 16 mtr. wysokości, dzię A klasie. Dzięki spotkaniom piłkarskim
ki czemu istnieje duży dopływ świeże z czołowymi drużynami krakowskimi
go powietrza.
jak i też koleżeńskimi meczami z dru
Otwarcie pływalni nastąpi w obec żynami śląskimi poziom gry piłkarzy
ności przedstawiciela władz państwo Chrzanowa podnosi się i Fablok zdo
wych (z dyr. PUWF inż. Tadeuszem bywa kilkakrotnie, tytuł mistrza A kla
li at O wice. Redakcję naszą od
Kucharem), samorządowych, miejskich, sy Kr. 0'kr. ZPN a później tytuł mi
wiedził
w dniu dzisiejszym attache
organizacyj
sportowych,- młodzieżo strza Krakowskiej Ligi Okręgowej.
prasowy
ambasady jugosłowiań
wych, prasy sportowej i in.
Ostatnie lata przed wojną były lata
Po oficjalnych przemówieniach stron mi największych sukcesów chrzanow skiej w Polsce dr Labut Kusovacz,
POZP z racji otwarcia organizuje po skich piłkarzy. W rozgrywkach miktóry w związku z niedoszłym do
kazowe zawody pływackie.
• strzowskich „Fablok” zdobył tytuł mi
strza Krakowskiej Ligi Okręgowej a skutku tournee piłkarzy Hajduka
w spotkaniach towarzyskich zwyciężał (Split) prosił o podanie dla spor
a
nawet drużyny ligowe.
towców polskich nast. wyjaśniePIŁKA NOŻNA 31 MARCA 1946
Klęska Cracovii z Fabłokiem 1:6 w nia:
Chorzów: AKS — Błyskawica
czasie, kiedy Cracovia posiadała mi
Lipiny: Naprzód — Pogoń (Katowice) strzostwo piłkarskie Polski zadecydo
1. Piłkarze Hajduka przebywali
Michałkowice: Wyzwolenie —- Ła wała o odwołaniu jej wyjazdu na to ostatnio miesiąc poza granicą swej
giewniki
■ l
urnee zagranicę.
ojczyzny i podczas ich pobytu w
Katowicę-Załęże: Baildon — ZZK
Nie mniejszym sukcesem piłkarzy
Żywiec: Koszarawa — WMKS
Fabloku była nieznaczna porażka z Czechosłowacji szereg graczy roz
Janów: Naprzód (Janów) — Siemia- czołową drużyną węgierską „Szeged” chorowało się b. poważnie.
nowiczanka
Bytom: .Polonia •— Polonia (Piekary)
Kostuchna: Kostuchna — Ruch
Oświęcim: Oświęcim
Śląsk (Świę
tochłowice)
Katowice-Ligota: Ligocianka
Ry
Z
mer.
Początek zawodów o godzinie 15.
*
* -»
Według krążących pogłosek doskona
Katowice hala targowa — przy ul.
Zapowiedziane na ubiegłą sobotę spot
Mickiewicza mecz bokserski ASO (O- ły pięściarz RKS Batory Chorzów — Nołomunieę) — Pogoń (Katowice), począ wara ma zmienić barwy klubowe i już kanie szermiercze dwu najlepszych klu
w najbliższej przyszłości wystąpić w bów Polski w tej dziedzinie sportu kato
tek godz. 11,30.
wickiej Pogoni i ZZK Łódź, które nie
szeregach Pogoni katowickiej.
TURNIEJ KOSZYKÓWKI PAN
odbyło - się wskutek zatargu jaki pow
.
*
*
♦
W KATOWICACH
Katowice. Staraniem KS. Pogoń od
Drużyna bokserska RKU Sosnowiec stał na ostatnim meczu koszykówki tych'
był się w niedzielę 24 marca rb. w Ka poniosła w meczu rewanżowym z PZL dwóch drużyn w Katowicacih(I) odbę
towicach turniej koszykówki pań przy Rzeszów w Rzeszowie porażkę 6:8. W dzie się w nadchodzącą niedzielę w sali
udziale KS Pogoń,,RKS Batory i HKS Przemyślu z reprezentacją 'tego miasta Ośrodka WF i PW przy ul. Raciborskiej.
* * »
Szopienice.
uzyskało RKU wynik nierozstrzygnięty
Pierwsze miejsce zajęła KS Pogoń 7:7.
W
ramach
jubileuszu
25-lecia istnie
.
■
bijąc z trudem po zaciętej walce RKS
* * s
nia KS Pogoń, Katowice, który przypa
Batory, który zajął drugie miejsce.'
Czterej czołowi piłkarze WMKS Ka da w br. pod koniec czerwca projekto
Wyniki techniczne były następujące: towice, Warmus, Gałkowski, Pawlik i wane ' jest urządzenie wielkiego turnieju
RKS „Batory” — HKS Szopienice — Placek po otrzymaniu zwolnienia . ze piłkarskiego z udziałem czeskiej druży
2:0 (19:11 15:7).
macierzystego klubu, wzmoc- ny ligowej Bata Zlin, Wisły (Kraków) i
KS Pogoń — RKS Batory — 2:0 swojego
jednej z drużyn zagłębiowskich oraz
nią szeregi RKU Sosnowiec.
(15:13 16:14).
■ *
*
♦
Pogoni.
RKS Pogoń — 'HKS. Szopienice 2:0
W ramach uroczystości jubileuszu
Wobec
słabej
formy
wykazanej
przez
(15:2 15:5).
piłkarzy Krakowa, kpt. PŻPN płk. Rey- -dojdzie również do meczu bokserskiego
Piłka nożna w Opolu
man nosi się z zamiarem powołania Bata Zlin — Pogoń. Drużyna Baty zaj
KS POLONIA (WEŁNOWIEC) — KS większego kontyngentu piłkarzy, śląs muje w czeskiej lidze bokserskiej dru
ODRA (OPOLE) 1:1 (1:1)
kich na obóz treningowy przed wyjaz gie miejsce po ASO Ołomuniec.
Opole (WS). Towarzyskie spotkanie dem do Francji.' Pod uwagę brani są
* r s
na stadionie w Opolu zakończyło się Bytomski,. Pawlik, Słota i Pytel.
Znany piłkarz AKS-u Pytel wystąpi
po interesującej grze remisem.
3
*
♦
już niedługo w barwach Pogoni katowic
Bramki zdobyli: Szczęsny dla Polo
kiej. Po Uzyskaniu przez.Pogoń w. ostat
Tradycyjny
mecz
piłkarski
Zagłębie
—
nii oraz Mariański dla Odry z karneŚląsk odbędzie się w tym roku przy nim czasie Pohopina i Janika drużyna ta
puszczalnie dopiero w drugiej połowie dozna dalszego wzmocnienia swego
Z.Z.K. (OPOLE)
K.S. RODŁO
składu.
sierpnia, albo w początkach września.
(GOSŁAWICE) 3:2 (1:1)

Dlaczego Hajduk Split
nie

0 Ożyw sift mówi

naSUSKU?
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do Polski?

sportową w Polsce.
RKS „BATORY” W KRAKOWIF
3. Występy Hajduka wzgl. innej
drużyny jugosłowiańskiej dojdą z
Kraków. W niedzielę 31 marca rb.
całą pewnością do skutku jeszcze sekcja bokserska RKS „Batory”,wyjeż
dża do Krakowa dla rozegrania meczu
w b. r. (najprawdopodbniej w mie z pięściarzami „Wisły”.
Po dotychczasowych
niepowodze
siącu maju).
KS Lechii i RKS „Slavii” na te
4. Ambasada jugosłowiańska w niach
renie Krakowa należy się spodziewać,
Polsce dołoży wszelkich starań, że RKS „Batory” zademonstruje w
aby kontakty sportowe polsko- Krakowie prawdziwy poziom boksu
śląskiego a wynik meczu da materia?
jugosłowiańskie były jak najżyw porównawczy
do poziomu boksu kra
sze i jak najczęstsze.
kowskiego.
Po drugiej nieà»ieli rozgrywek wiosennych

W klasie .B- Śl. OZPN-u
mimo porażek leaderów bez większych zmian
Katowice. Mistrzostwa klasy B. Sl.
OZPN obfitowały w ub. niedzielę w
szereg nieoczekiwanych
wyników w
grupie drugiej.
Do największych niespodzianek za
liczyć należy porażki leaderów grupy
TT — Śląska z Tarnowskich Gór z Ru
chem (Radzionków) 1:2 1 Kresów (Cho
rzów) ze Zgodą (Bielszowice) 1:2.
Na skutek równoczesnego zwycię
stwa Huty Pokój z RKS Chorzów (6:1)
drużyna Nowego Bytomia wysunęła się
w tej grupie na 2-gie miejsce.
Dalsze wyniki z klasy B w grupie II
byy nast.: Brynica — ZWM 3:0, KS Orzegów — Orkan 4,:2 (1:1) i Wawel —
Sęp 7:2
'
W grupie I-szej sytuacja w tabeli roz
grywek nie uległa zmianom.
Slavia rozgromiła Siłę 6:2, Kop. 20
pomimo porażki z TS..Murcki 1:2 zdo
była wskutek nieprawidłowego boiska
2 punkty v. o., mysłowicka Lechia po
konała Orzeł 1:0 (0:0), Kleofas zwy
ciężył Pogoń Imielin 4:1 (1:1) a AKS
(Mikołów) pokonał PPW Katowice 3:2
(1:1).

Tabele klasy B po ubiegłej niedzieli
przedstawiają się następująco:
grupa Ii-go
19 . 34:23
13
1. Śląsk
55:26
13
18
2. Huta Pokój
13
18
49:26
3. Kresy
12
27:16
15
4. Zgoda
34:24
13
14
5. Wawel
28:29
12
14
6. Brynica
25:29
12
7. Ruch
13
27:46
12
13
8. Sęp
22:34
12 „ 10
9. RKS Chorzów
H
8
24:36
10. ZWM
35:47
8
13
11. KS 27
17:48
12. Orkan
12
2
grapa 1
1. Slavia
12
21
50:19
37:17
2. RKS 20
11
19
10
34:18
15
3. HKS
36:21
4. KS Mikołów
13
11
11
12
24:21
5. Lechja
29:33
6. Siła Giszowiec
12
10
23:32
12
9
7. Pogoń Imielin
34:49
8. TS Murcki
12
8
20:30
9. Kleofas
11
8
17:30
10. Orzeł
12
‘5
11:45
10
4
11. PPW
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