TEKSTY ŹRÓDŁOWE DOTYCZĄCE
BIEGÓW I JAZD NA ORIENTACJĘ W LATACH 1918 - 1944
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Rok 1922
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Wykaz wydarzeń:
26 i 27.09.1922 (wtorek i środa) – Zawody kolarskie o mistrzostwo DOK VII Poznań. Organizator: Dowództwo
Okręgu Korpusu nr VII z Poznania. Rywalizacja obejmowała – we wtorek bieg orientacyjny i bieg łączności,
a w środę bieg patrolowy. Dodatkowo w środę był bieg rozstawny, czyli sztafety trzyosobowe. Teren na południe
od Poznania.
30.09 i 1.10.1922 (sobota i niedziela) – Zawody kolarskie o mistrzostwo Okręgu Korpusu nr VIII Włocławek.
Organizator: Dowództwo Okręgu Korpusu nr VIII z Włocławka. Rywalizacja obejmowała – w sobotę bieg
orientacyjny, a w niedzielę bieg łączności i bieg patrolowy. Teren - Włocławek.
7 i 8.10.1922 (sobota i niedziela) – Zawody kolarskie o mistrzostwo Wojsk Polskich. Organizator: Dowództwo
Okręgu Korpusu nr VII z Poznania, na rozkaz Ministra Spraw Wojskowych Sztabu Generalnego III. Rywalizacja
obejmowała – w sobotę bieg orientacyjny, a w niedzielę bieg łączności i bieg patrolowy. Wyniki rywalizacji są
znane. Teren na południe od Poznania.
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Wojskowy Rocznik Sportowy na rok 1922. Eugeniusz Witold Piasecki (1872-1947); W. Osmólski (red.); T.
Garczyński; T. Karaziński; Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Wydawca Główna Księgarnia Wojskowa.
Warszawa 1922. Ilość stron – ogólnie 156 , numerowanych 146.

Strony 1, 2 i 3:
I. Sport w wojsku
W wojskach, z których pierwsze formacje polskie
czerpały swe wzory organizacyjne, wychowanie
fizyczne ograniczało się do gimnastyki. Sport był
rozrywką oficerów.
Jedną z nauk, których udzieliła wojskom wielka
wojna w sposób kategoryczny, jest to, że sport
ma ogromne znaczenie militarne.
W pierwszym roczniku sportowym wojska
niemieckiego, wydanym w r. 1920, znajdujemy
następujące wyznanie:
„Niezależnie od ogromnej przewagi, zarówno
ilościowej jak jakościowej, jaką mieli nasi
wrogowie pod względem materjału
artyleryjskiego, należy przypisać ich powodzenie
tej przedewszystkiem okoliczności, że i Anglja i
Ameryka były w stanie — wbrew wszelkim
rachubom niemieckim — w nader krótkim czasie
powysyłać na front liczne i wcale wartościowe
jednostki bojowe. Zasługuje na uwagę to, że oba
narody anglosaskie zawdzięczają tę możność
rozpowszechnieniu sportu w społeczeństwie i w
wojsku samem".
Wiadomo powszechnie, że pobyt wojsk
angielskich i amerykańskich na kontynencie
Europy sprawił przewrót w życiu wewnętrznem
wszystkich wojsk, czyniąc ze sportu podstawowy
czynnik wychowawczy i poniekąd metodę
szkolenia.
(...)
Przed wojną sportem zajmowano się nietylko w
armjach anglosaskich — ale również w
skandynawskich. Zestawienie odmian, jakie
przybrał ruch sportowy, przeszczepiony na grunt
wojskowy — reprezentowany z jednej strony
najwybitniej przez Szwecję, z drugiej przez Stany
Zjedn. Ameryki Półn.— jest nader pouczające.
Zacznę od Szwecji. Tam już dość dawno sport
należy do zajęć służbowych i cały tryb służby
wewnętrznej przepojony jest pierwiastkiem
współzawodnictwa sportowego tak, iż każdy pułk
jest jakgdyby stowarzyszeniem sportowem.
Charakter sportowy nadano nauce biegania,
skakania, rzucania, strzelania, pływania, jazdy na
nartach, orjentowania się w terenie i każdej
czynności mającej zastosowanie w walce.
Specjalne rodzaje służby uprawiają sportowo
jazdę konną, szermierkę na pałasze i szpady,
powożenie (artylerja, tabory, sanitarjat) itd.
Zwycięzcy otrzymują odznakę honorową do
noszenia na mundurze.
Wojsko szwedzkie posiada swój związek

sportowy z siedzibą w Sztokholmie. Założycielem jest wielce zasłużony dla sprawy wychowania fizycznego
generał Balck. Przewodniczącym jest obecnie następca tronu szwedzkiego; viceprzewodniczącymi: generał
Munck i pułkownik Murray.
Szwecja podzielona jest na okręgi. Związek układa plany igrzysk, urządza wojskowe zawody sportowe,
zatwierdza mistrzostwa, działając zupełnie niezawiśle od cywilnej organizacji sportowej, stosując się zresztą do
międzynarodowych zwyczajów i regulaminów sportowych. Jako stałe punkty w igrzyskach sportowych
wojskowych widzimy: pływactwo ratownicze, marsz w rynsztunku, wyścig narciarski, strzelanie z pistoletów i
karabinów, t.zw. bieg orjentacyjny dla oficerów i oddzielnie dla patroli, złożonych z samych szeregowych,
szermierka na bagnety i na szable, wyścig konny płaski i z przeszkodami. Z gier sportowych uwzględniono tylko
piłkę nożną: mistrzostwo armji w tej grze jest corocznie rozgrywane.
W Szwecji wprowadzono system nagradzania zwycięzców nadzwyczaj słuszny z punktu widzenia
wychowawczego. Chodzi mianowicie oto, że chwalebny jest tyleż jednorazowy wysiłek, co utrzymanie się przez
czas dłuższy na osiągniętym poziomie sprawności fizycznej. Ułożono zatem zespół pięciu ćwiczeń, które,
uprawiane razem, dają wszechstronny rozwój sprawności fizycznej. Kto w tym pięcioboju osiągnie pewne
minimum wysiłków — dostaje medal bronzowy. Stając do zawodów w tym samym pięcioboju po paru latach,
jeżeli wykaże się nie mniejszą sprawnością — otrzymuje medal srebrny i znów po kilku latach podobnie zdobywa
medal złoty.
Przykład to godny naśladowania. Trzeba będzie pomyśleć i u nas o takiej wielostopniowej odznace, której
pierwsze stopnie mogliby zdobywać chłopcy szkolni i młodzieńcy w wieku przysposobienia wojskowego, średni
stopień — żołnierze a najwyższy—rezerwiści.
(…)
Strony 121, 122 i 123:
REGULAMIN ZAWODÓW KOLARSKICH O
MISTRZOSTWO W. P. [WOJSK POLSKICH]
1. Zawody kolarskie o mistrzostwo
W. P. odbędą się w dniach 7 i 8
października 1922 r. w Poznaniu.
2. Program zawodów obejmuje:
7-go października
a) bieg orjentacyjny około 50 km.
8-go października
b) bieg łączności na przestrzeni 6
km.
c) bieg patrolowy około 20 km.
3) Bieg orjentacyjny odbędzie się na
przestrzeni wynoszącej w linji prostej 40 do
45 km., co odpowiada około 50 km. w
terenie. Droga przebiegu nie jest ani
wytknięta, ani ustalona uprzednio. Każdy z
uczestników udaje się jakąkolwiek drogą do
różnych punktów oznaczonych według
mapy i wymienionych w marszrucie,
wręczonej mu w chwili odjazdu.
Punkty będą tak wyznaczone, aby bieg odbył się częściowo po szosie, częściowo po drogach polnych.
Na całej przestrzeni jest wyznaczony przebieg około 5 km. w terenie urozmaiconym. Podczas tego
przebiegu, który obowiązkowo musi być przebyty, rower, zależnie od warunków terenu, powinien być niesiony
lub prowadzony.
Maximum czasu na odbycie biegu — 4 godziny.

4. Bieg łączności odbędzie się na szosie na przestrzeni 6 km. Start i meta w jednem miejscu. Uczestnicy
wypuszczani co 5 minut. Półmetek wyznaczony o 3 km. od startu. Na półmetku przymusowy 5-cio minutowy
postój.
O wyniku decyduje czas.
5. Bieg patrolowy odbędzie się na
przestrzeni, około 20 k m. Zawodnicy stają
w pełnym rynsztunku z karabinkiem. Waga
rynsztunku z karabinkiem 15 klg. Bieg
odbędzie sie na drogach polnych. Uczestnicy
biegu otrzymują szkice orjentacyjne ze
wskazaniem terenu, podlegającego
zbadaniu. Podczas patrolowania zawodnik
winien pilnie uważać na miejscowości oraz
na oddziały wojska i przynieść o nich
najdokładniejsze wiadomości. Za
przeoczenie przedmiotów o wartości
taktycznej doliczane będą stosownie do
decyzji sędziów punkty karne.
6. Do biegu orjentacyjnego
i patrolowego zawodnicy stają w pełnym
rynsztunku z karabinkiem. Waga rynsztunku
z karabinkiem 15 klg. Do biegu łączności w
umundurowaniu lub kostjumie sportowym.
7. Jedynie zawodnicy stający do
wszystkich trzech biegów mogą się ubiegać
o uzyskanie mistrzostwa.
8. Wyniki w poszczególnych biegach
oblicza się punktami. Każdy z zawodników
otrzymuje liczbę punktów równą liczbie
zawodników, którzy zajęli przed nim miejsca
— plus jeden. Do tego dolicza się punkty
karne w biegu patrolowym.
Zwycięzcą zostaje ten, kto posiada
najniższą sumę punktów, uzyskanych w trzech biegach.
Organizacją zawodów zajmie się D. O. K. Nr. VII, które wyznaczy kierownictwo zawodów.
10. W zawodach brać mogą udział wojskowi czynnej służby i rezerwy oraz członkowie towarzystw
wojskowo-wychowawczych.
11. Wojskowi oraz członkowie towarzystw zgłaszają się za pośrednictwem odnośnych D. O. K.
Liczba uczestników z każdego okręgu nie powinna przekraczać 10.
Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 20 września.
12. Zawodnicy przybywają z własnemi rowerami.
13. Podczas biegów działają stałe i ruchome punkty kontrolne
14. Każdy z zawodników otrzymuje
numer porządkowy (ten sam do wszystkich
trzech biegów). Numery umieszczone na
plecach.
15. Prowadzenie zawodników lub
towarzyszenie im niedozwolone.
16. Do zawodów dopuszczone są

rowery wszystkich systemów
17. Zawodnicy mogą otrzymywać pomoc na półmetku lub na stałych miejscach kontrolnych.
18 Zmiana maszyn podczas biegu nie dozwolona.
19. Nagrody: Za Mistrzostwo—żeton (najmniejsza suma punktów uzyskanych w trzech biegach);
następny zawodnik, który uzyska ilość punktów mniejszą niż pozostali, otrzyma dyplom.
Za pierwsze miejsce w każdym z trzech biegów — dyplom.
Źródła:
1. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/515209/edition/440526/content
2. (inny egzemplarz) https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=325526
Prawa:
1. Domena publiczna.
2. Domena publiczna.
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Żołnierz Wielkopolski z dodatkiem ilustrowanym, Poznań, czwartek dnia 21.09.1922, rok III, nr 22; w dodatku
str. 2-6 z 8 (w pliku komputerowy14-18 z 20). Wydawca: Dowództwo Okręgu Korpusu VII.

Tekst (str. 2-3):

Konkurs kolarski o mistrzostwo W. P.
w Poznaniu.
W myśl rozk. M. S. Wojsk. Szt. Gen. Oddz. III. L. 5421/W. F. urządza D. O. K. VII. w Poznaniu
w dniach 7. i 8. 10. b. r. konkurs kolarski o mistrzostwo W. P.
1.

2.

3.

4.

5.

Regulamin konkursu:
Konkurs kolarski o mistrzostwo W. P. odbędzie się w dniach 7 i 8 października b. r. w Poznaniu.
Początek zawodów w obu dniach o godz. 10-tej. Start i meta na skrzyżowaniu szosy Poznań— Kórnik
i Poznań—Rataje. Przejazd do miejsca zawodów przez nowy most na Warcie — „Miasteczko" — i szosą do
Kórnika.
Program zawodów obejmuje:
7. października
a) bieg orjentacyjny około 50 klm.,
8. października
b) bieg łączności na przestrzeni 6 klm.,
c) bieg patrolowy około 20 klm.
Bieg orjentacyjny — odbędzie się na przestrzeni, wynoszącej w linji prostej 40—45 klm, co odpowiada
około 50 klm. w terenie. Droga przebiegu nie jest ani wytknięta ani ustalona uprzednio. Każdy
z uczestników udaje się jakąkolwiek drogą do różnych punktów, oznaczonych według mapy i wymienionych
w marszrucie, wręczonej mu w chwili odjazdu. Punkty będą tak wyznaczone, aby bieg odbył się częściowo
po szosie, częściowo po drogach polnych.
Na całej przestrzeni jest wyznaczony przebieg około 5 klm. w terenie urozmaiconym. Podczas tego
przebiegu, który obowiązkowo musi być przebyty, rower, zależnie od warunków terenu, powinien być
niesiony lub prowadzony.
Maximum czasu na odbycie biegu 4 godziny.
Bieg łączności — odbędzie się na szosie na przestrzeni 6 klm. Start i meta w jednem miejscu. Uczestnicy
wypuszczani co 5 minut. Półmetek oznaczony o trzy klm. od startu. Na półmetku przymusowy 5-minutowy
postój. O wyniku decyduje czas.
Bieg patrolowy — odbędzie się na przestrzeni około 20 klm. Zawodnicy staja w pełnym Rynsztunku
z karabinkiem. Waga rynsztunku z karabinkiem 15 kgr. Bieg odbędzie się na drogach polnych. Uczestnicy
biegu otrzymują skice orjentacyjne, ze wskazaniem terenu podlegającego spatrolowaniu. Podczas patrolu
zawodnik winien pilnie uważać na miejscowości oraz na oddziały wojska i przynieść o nich
jaknajdokładniejsze wiadomości. Za przeoczenie przedmiotów o wartości strategicznej doliczane będą,
stosownie do decyzji sędziów, punkty karne.

6. Do biegu orjentacyjnego i patrolowego zawadnicy staną w pełnym rynsztunku z karabinkiem. Waga
rynsztunku z karabinkiem 15 kgr. Do biegu łączności w umundurowaniu lub w kostjumie sportowym.
7. Jedynie zawodnicy stający do wszystkich 3 biegów o uzyskanie mistrzostwa.
8. Wyniki w poszczególnych punktach i biegach odlicza się punktami. Każdy z zawodników otrzymuje liczbę
punktów, równą liczbie zawodników, którzy zajęli przed nim miejsca plus 1. Do tego dolicza się punkty
karne w biegu patrolowym.
Zwycięzca zostaje ten, kto posiada najniższą sumę punktów uzyskanych w trzech biegach.
9. W zawodach brać mogą udział wojskowi czynnej służby i rezerwy, oraz członkowie towarzystw wojskowowychowawczych.
10. Wojskowi oraz członkowie towarzystw zgłaszają się za pośrednictwem odnośnych D. O. K.
Liczba uczestników z każdego okręgu nie powinna przekraczać 10-ciu. Ostateczny termin zgłoszeń
upływa dnia 20. września.
11. Zawodnicy przybywają z własnymi rowerami.
12. Podczas biegów działają stałe i ruchome punkty kontrolne.
13. Każdy z zawodników otrzymuje numer porządkowy (ten sam do wszystkich 3 biegów). Numery umieszczone
na plecach.
14 Prowadzenie zawodników lub towarzyszenie im niedozwolone.
15. Do zawodów dopuszczone są rowery wszystkich systemów.
16. Zawodnicy mogą otrzymać pomoc na półmetku, lub na stałych miejscach kontrolnych.
17. Zmiana maszyn podczas biegu niedozwolona.
18. Nagrody: Za mistrzostwo — żeton (najmniejszą sumę punktów uzyskanych w trzech biegach); następny
zawodnik, który uzyska ilość punktów mniejszą niż pozostali otrzyma dyplom. Za pierwsze miejsce
w każdym z 3 biegów dyplom.
19. Komisję sportową stanowią:
a) gospodarz gen dyw. Raszewski, d-ca O. K.,
b) naczelnik ppulkown. Douglas, szef oddziału III. Szt. D. O. K.
c) kierownik pporuczn. Dembiński, ref. sportu D. O. K.,
d) sekretarz pporuczn. Kozłowski, 58. p. p.,
e) sędziowie główni:
1. kapt. Baran, C. W. Szk. G. i Sp.,
2. ppor. Czepowski, 3. p. wojsk, lotn.,
3. por. Wierzejewski, Oddz. III D. O. K.,
f) sędziowie kontrolni:
1. kapitan Dworczyk, 14. d. p.,
2. por. lek. Górski, C. W. Szk. G. i Sp.,
3. porucz. Dobroczyński, I. baon aerost.
4. porucz. Ciepielowski, Oddz. III. Szt. D. O. K.,
5. por. rez. Doliński, Poznań.

Tekst (str. 4-6):

ZAWODY KOLARSKIE D. O. K.
Regulamin zawodów kolarskich o mistrzostwo D. O. K. VII. Poznań.
1. Zawody kolarskie o mistrzostwo D. O. K. VII. odbędą się w dniach 26. i 27. 9. 22 r.
Początek zawodów 26. i 27. b. m. o godz. 10-tej.
Start i meta na skrzyżowaniu szosy za „Miasteczkiem" Poznań—Kórnik i Poznań—Rataje.
2. Program zawodów obejmuje:
26. września: a) bieg orjentacyjny
45 klm.
b) łączności
6"
27. września: a) bieg patrolowy
20 "
b) sztafeta 3X5 15 "
3. Bieg orjentacyjny — odbędzie się na przestrzeni wynoszącej w linji prostej 45 klm., co odpowiada około 50
klm. w terenie.
Droga przebiegu nie jest ani wytknięta ani ustalona uprzednio, każdy z uczestników udaje się jakąkolwiek
drogą do różnych punktów oznaczonych według mapy i wymienionych w marszrucie, wręczonej mu
w chwili odjazdu.
Punkty będą tak wyznaczone, aby bieg odbył się częściowo po szosie, częściowo po drogach polnych.
Na całej przestrzeni jest wyznaczony przebieg około 5 klm. w terenie urozmaiconym. Podczas tego
przebiegu, który obowiązkowo musi być przebyty, rower, zależnie od warunków terenu powinien być
niesiony lub prowadzony. Maximum czasu na odbycie biegu 4 godziny.
4. Bieg łączności — odbędzie się na szosie, na przestrzeni 6-ciu klm. Start i meta w jednym miejscu. Uczestnicy
wypuszczani co 5 minut. Półmetek wyznaczony o 3 klm. od startu. Na półmetku przymusowy 5 minutowy
postój. O wyniku decyduje czas.
5. Bieg patrolowy — odbędzie się na przestrzeni około 20 klm. Zawodnicy stają w pełnym rysztunku
z karabinkiem. Waga rysztunku z karabinkiem 15 kg. Bieg odbędzie się na drogach polnych. Uczestnicy
biegu otrzymują przepisy orjentacyjne ze wskazaniem terenu, podlegającego spatrolowaniu. Podczas
patrolu zawodnik winien pilnie uważać na miejscowości oraz na oddziały wojska, i przynieść o nich
jaknajdokładniejsze wiadomości. Za przeoczenie przedmiotów o wartości strategicznej doliczane będą
stosownie do decyzji sędziów punkty karne.
6. Sztafeta (bieg rozstawny). — Zawodnicy biorą udział w grupach po trzech, z których wszyscy muszą być
z jednego i tego samego pułku. Zawodnicy jednej grupy, rozstawieni w odstępach 5 klm. przenoszą pałeczkę
od startu do mety. Na stacjach znajdują się sędziowie kontrolni.
7. Do biegu orjentacyjnego i patrolowego zawodnicy stają w pełnym rysztunku z karabinkiem. Waga rysztunku
z karabinkiem 15 kg. Do biegu łączności i biegu rozstawnego w umundurowaniu lub kostjumie sportowym,
8. Jedynie zawodnicy stojący do biegu orientacyjnego, biegu łączności i biegu patrolowego mogą się ubiegać o
uzyskanie mistrzowstwa D. O. K.
9. Wyniki w poszczególnych biegach oblicza się punktami. Każdy z zawodników otrzymuję liczbę punktów
równą liczbie zawodników, którzy zajęli przed nimi miejsca — plus 1. Do tego dolicza się punkty karne
w biegu patrolowym. Zwycięzcą zostanie ten, kto posiada najniższą sumę punktów, uzyskanych w trzech
biegach.
10. W zawodach brać mogą udział wojskowi czynnej służby i rezerwy, oraz członkowie towarzystw wojskowowychowawczych. Wojskowi czynnej służby zgłaszają się do Oddziału III. Sztabu D. O. K. drogą służbową
przez odnośne dowództwa, wojskowi rezerwy wprost do Oddz. III. Szt. D. O. K. Członkowie towarzystw
wojsk.-wychow. przez zarządy tychże. Ostateczny termin zgłoszeń do dnia 22. b. m.
11. Zawodnicy przybywają z własnemi rowerami.
12. Podczas biegów działają stałe i ruchome punkty kontrolne.
13. Każdy z zawodników otrzymuje numer porządkowy (ten sam do trzech pierwszych biegów.) Numery
umieszczone na plecach.
14. Prowadzenie zawodników lub towarzyszenie im niedozwolone.
15. Do zawodów dopuszczone są rowery wszystkich systemów.
16. Zawodnicy mogą otrzymywać pomoc na półmetku lub na stałych miejscach kontrolnych.
17. Zmiana maszyn podczas biegu niedozwolona.
18. Nagrody: Mistrzowstwo D. O. K. przedmiotowa i dyplom.
1. nagroda we wszystkich czterech biegach przedmiotowa i dyplom. 2, 3, 4. nagroda we wszystkich 4-ch
biegach dyplomy.
19. Komisję sportową stanowią:

1. gospodarz Gen. Dyw. Serda-Teodorskl
2. naczelnik Ppłk. Douglas Szef Oddz. III. D. O. K.
3. kierownik Ppor. Dembiński Ref. Sportu D. O. K. VII.
4. sędziowie główni:
a) kpt. Baran C. Sz. W. Gimn. i Sp.
b) ppor. Czepowski 3. p. w. lotn.
c) z pośród członków t-wa „Sokół"
5. sędziowie kontrolni:
a) Kpt. Dworczyk 14. D. p.
b) Por.-lek. Górski C.S.W.Gimn.i Sp.
c) Por. Dobroczyński I. Baon Aerost.
d) Por. Ciepielowski Oddz. III. Szt. D. O. K.
e) Por. rez. Doliński Poznań
f) z pośród członków t-wa „Sokół" Poznań
6. sekretarz Por. Kozłowski 58. p. p.
7. starter Por. Wierzejewski Oddz. III. Szt. D. O. K.
Źródło: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/123666/edition/133925
Prawa do dysponowania publikacją: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪◪

Słowo Kujawskie, Włocławek, piątek 29.09.1922, nr 221, wydanie -, str. 3/4 (w pliku komputerowym 3/4).

Co niesie dzień?
Zawody kolarskie. Dnia 30 go września i 1-go października b. r. odbędą się w Włocławku zawody kolarskie
o mistrzostwo Okręgu korpusu No. VIII. Program zawodów obejmuje: I) bieg orientacyjny 50 klm., 2) bieg
łączności 6 klm. i 3) bieg patrolowy 20 klm. Do biegu orjentacyjnego i patrolowego współzawodnicy stają
w rynsztunku i z karabinkiem, razem wagi 15 klg. W zawodach brać mogą udział wojskowi czynnej służby
i rezerwy, oraz członkowie towarzystw wojskowo-wychowawczych. Zgłoszenia przyjmuje Komenda Garnizonu
Włocławek.
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Żołnierz Wielkopolski z dodatkiem ilustrowanym, Poznań, czwartek dnia 21.09.1922, rok III, nr 22; w dodatku
str. 8 z 16 (w pliku komputerowy 8 z 16). Wydawca: Dowództwo Okręgu Korpusu VII.

w dziale
Kolarstwo.
Zapowiedziany przez tut. D. O. K. wojskowy trójbój kolarski odbył się w dniach 7. i 8 b. m. na szosach
i drogach polnych w okolicy Poznania.
Na program złożyły się 1) bieg orjentacyjny
50 km. po szosach i drogach polnych z obciążeniem
15 kg., 2) bieg patrolowy 25 km. po szosach i drogach
polnych z obciążeniem 15 kg., 3) bieg łączności
(wyścig) po szosach 6 km. w kostjumie sportowym.
Nagrody zdobyli: a) w biegu pierwszym pierwszą
st. majster Kaczmarski, drugą plut. Eitner, trzecią
szereg. Wojno, czwartą kpt. Pruszczyński; b) w biegu
drugim pierwszą st. majster Kaczmarski, drugą kpt.
Pruszczyński, trzecią plut. Eitner, czwartą szereg.
Wojno; c) w biegu trzecim pierwszą st. majster
Kaczmarski, drugą plut. Eitner, trzecią kpt.
Pruszczyński, czwartą szereg. Wojno.
W zestawieniu punktów o mistrzostwo W. P.
zdobyli nagrody: pierwszą st. majster Kaczmarski
(Zbroj. N. 3.) D. O. K. Poznań (mistrz W. P. na rok
1922), drugą plut. Eitner (VII. dyon samoch.) D. O. K. Poznań, trzecią kpt. Pruszczyński (K. 0. W. Równo) D. O. K.
Lublin, czwartą szerg. Wojno (8. p. p. leg.) D. O. K. Lublin.
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Nazwa gazety, miejscowość wydania, dzień tygodnia 0.00.1922, nr 0, wydanie x, str. 0/0 (w pliku
komputerowym 0/0).
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Nazwa gazety, miejscowość wydania, dzień tygodnia 0.00.1922, nr 0, wydanie x, str. 0/0 (w pliku
komputerowym 0/0).
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