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Pomylka w amatorskim rekordzie [ edytuj kod ]

− 9-4(8KOs) jest autentyczny rekord, 8-4 jezeli knockout zaliczony, owszem, to juz bylo wytlumaczone przez innych duzo razy,

ale nikogo tutaj nic nie interesuje jaki jest wikipedii autentyczny obowiazkowy zwyczaj. * :

cyberboxingzone.com/cbzforum/archive/index.php/t-5929.html

−

Forum internetowe nie może stanowić wiarygodnego źródła dla każdej encyklopedii, również Wikipedii. Patrol110 dyskusja

19:34, 18 paź 2008 (CEST) [ odpowiedz ]

−

To nie jest tylko forum ale zebrane dane z tej czesci swiata, ksiazka ktora podales 30-0, nie jest jedyna autobiografia, jest

duzo bledow!

−

Do niezalogowanego użytkownika powyżej. Zasady są zasadami - forum nie jest wiarygodnym źródłem. Sam nie

jestem przekonany co do liczby 12 walk, dlatego właśnie użyłem sformułowania "udokumentowanych" i dlatego też

podałem w przypisie sugestię Sullivana o 30 stoczonych walkach, a nie jak piszesz 30 wygranych walkach. Dopóki

jednak nie natrafię na żadne wiarygodne źródło, bilans 8-4 musi pozostać (ponieważ właśnie taki podaje większość

autorów). Będę więc bardzo wdzięczny jeżeli podzielisz się ze mną tymi materiałami o których wspomniałeś w historii

edycji. Adres maila znajdziesz na mojej stronie wikipedysty[1] . Jeszcze jedno - wzrost jest podawany z

dokładnością do centymetra, a o walce z wallacem jeszcze napiszę (mam zamiar artykuł nieco rozbudować w

przyszłości).--Chrzanko (dyskusja) 13:29, 14 lis 2008 (CET) [ odpowiedz ]

−

Witam, to ci napisze wkrotce. Sullivan ksiazka jest pelna bledow. 8-4 to PRAWDA, juz sie dlugo o to kluce, ale nikt nie bierze

pod uwage one disqualification!tutaj niema sprawiedliwosci tylko silni panuja! 180.3 jest dokladnie

−

Mozna napisac 8-4, albo 9-4 z disqualification, to juz dopisz ty, ja nie mam polski keyboard, niektore zrodla nawet mowia 30

wygranych, ale to poco piszesz nikto o tym nie pisze! Link forum nalezy do wybitnego boxing historyka, owszem masz troche

racii, ale nie trzymaj sie zasad niepewnych! http://pl.wikipedia.org/w/index.php?

title=Rocky_Marciano&diff=14829920&oldid=14815181

− −

Rocky Marciano amatorski rekord 9-4 tylko  [ edytuj kod ]

− Pal to licho, ale muszę to powiedzieć! Od jakiegoś czasu rozgorzała na nowo kłótnia o bilans walk amatorskich, co uważam za

małostkowość i skrajny przejaw trollingu. Rocky Marciano i tak pozostanie w naszych sercach wielkim bokserem, i to nie ze

względu na swoje amatorskie starty, ale przede wszystkim za swój wkład w boks zawodowy. Zatem jeśli dalej będziemy się

spierać o jakieś duperele, to ja szczerze powątpiewam w dobre chęci wikipedystów z USA broniących za wszelką cenę prawdy.

Artykuł został zablokowany na zawsze przed edycją niezalogowanych wikipedystów. Jeśli mimo to pojawią się dalsze akty

wandalizmu (tj. zmienianie bilansu walk bez podania rzetelnych i wiarygodnych źródeł), to będę zmuszony blokować takowych

wikipedystów. Proszę o zachowanie zdrowego rozsądku! PS. Żeby nie było tak smutno, to Tobie kolego Chrzanko serdecznie

dziękuję za rozbudowę artykułu :-) Patrol110 dyskusja 00:10, 15 lis 2008 (CET) [ odpowiedz ]

−

Mylisz sie stary, ksiazka sullivana jesta stara i bardzo nie pewna. Owszem chranko ja rozbudowal i fajnie ale duzo bledow

jest 100 000$ Marciano nie dostal z Walcotem, nie wpisal bilansu z radia i television, movie theaters, itd, ale mogl w

nawiasach napisac or 9-4 na podstawie niektorycg zrodel, prawda? 8-4 jest odwieczna pomylka, gdzie jakies wyrozumienie u

polakow wikipedystow?

−

Oto co przepisalem z artykulu o Marcianie:

− 9. Feb 16/18 - Ralph Piscopo Lowell

− Piscopo did not show up for unknown reasons, Piscopo was disqualified and lost W - DQ

− Rocky won by default, advanced to the next round, so many articles, books on Rocky overlook this fight!

− 10. Feb 18 - George McInnis* Lowell, Ma TKO 1

−

McGinnis name is incorrect.

− − -Marciano wins the Golden Gloves Heavyweight Championship of New England

− − All Eastern Coast Golden Gloves Championship, New York, March:

− − 11. March 1 - Coley Wallace Brooklyn, NY L 3/3

− Controversial SD loss on points, should have been a draw. Rocky won 2 rounds.

− After 'beating' Rocky, Coley improved to 4-1. Not 18-0 as many sources give.

− It seems Coley started his amateur career in July of 1947.

− Contrary to popular belief, Wallace was not undefeated when he faced Rocky.

− This was a controversial decision. The decision was a joke. The fans booed

− for 15 minutes and threw bottle corks, beer cans & debris into the ring.

− Coley Wallace was Ray Robinson's protege who was heralded as the new Joe Louis.

− After Rocky, Wallace lost to Bob Baker and another time to Norvel Lee.

− My research indicates that Wallace also fought a 5 rounds amateur bout

− against Paul Simpson in 1947. In a rematch 6 months later, Wallace won

− giving Baker his only amateur loss.

− After facing Wallace, Rocky drew a bye in the semi-final bout, it seems

− another opponent did not show up. Wallace also defeated Clarence Henry.

− Wallace is mostly remembered today for his starring role in the Joe Louis Story, a biographical movie.

− − Next came Rocky's Olympic tryouts but some sources say this was AAU New England's

− Championship event only. That may be true but it's possible this was the

− official step towards the Olympic tryouts, direct qualification for the qualification.

− The full sub-regional Olympic Trials took place on June 7th.

− − AAU Heavyweight Championship/Olympic tryouts in Boston, March 22:

− − 12. Sal (Salvatore) Fichera KO 3 (Fred Fischera as most sources say is incorrect)

− 13. George McInnis W 3/3 PTS

− − -Rocky wins AAU Heavyweight Championship,

− qualifies for 1948 Olympic tryouts in the heavyweight category.

−

Ladnie zapytalem Chranka zeby napisal cos o Wallace walce (uwazana za remis), byla bardzo kontrowersyjna i mase ludzi ja

do dzisiejszego dnia uwaza za remis! Duzo tego moglem by poprawic ale niestety na wikipedii nigdy nie ma wyrozumienia,

kto silniejszy i bardziej popularniejszy to wazniejszy, wstyd! Za takie drobiazgi niewinni zostali zablokowani na wieki i

nazwanii vandals chociaz 100% racji mieli, pieknie, bravo pl.wiki wacky!

−

Chciałem ci odpisać w mejlu (wczoraj nie miałem czasu), ale skoro sprawę stawiasz na forum publicznym, to odpiszę

tutaj. Wyjaśnijmy coś... 1) zakładając twoją dobrą wolę i chęć pomocy w edycji rozbudowywanego przeze mnie art.

poprosiłem cię o przesłanie źródeł na które się ciągle powołujesz. Twierdziłeś, że masz tego "wiele". Dostałem tylko link

do artykuliku, którego autor wymienia walkower z Piscopo po czym sam pisze, że bilans Marciano to 8-4! Nie jestem

dogmatykiem, czy wyznawcą jedynej słusznej prawdy i chętnie napiszę, że są alternatywne poglądy -ale muszę na coś

się powołać - PROSZĘ więc jeszcze raz czy mógłbyś w końcu podać jakieś wiarygodne źródła, abym mógł uwzględnić

twoje uwagi (nie napiszę przecież "bo tak uważa J.O z USA")??? 2) teraz wyciągasz z rękawa jakiś tajemniczy artykuł i

go cytujesz, dobrze by było zebyś chociaż podał link, żeby wszyscy mogli się z nim zapoznać, 3) McGinnis czy McInnis...

w publikacjach najczęściej piszą McGinnis, zresztą... moim zdaniem to na prawdę mało istotne, 4) Przecież napisałem już

o walce z Wallecem... We wszystkich cytowanych publikacjach podają, że był w tamtej chwili niepokonany, więc tak też

napisałem... 5)Zarobki w walce z Walcottem: wg SPORTS HERO: ROCKY MARCIANO by AMERICAN NATIONAL

BIOGRAPHY edited by John Garraty: "By the thirteenth round Marciano was well behind in points, but he then knocked

out Walcott with a short right. Experts have considered this Marciano's defining moment. Having made a total of $100,000

from the bout, Marciano fought in a rematch with Walcott on 15 May 1953 in Chicago Stadium. This time Marciano scored

a knockout after just 145 seconds of the first round, earning $166,000 while Walcott earned $250,000."; wg B. R.

Beardena na jego stronie poświęconej Marciano: "Marciano's Purses and Television EArnings from Title Fights: Walcott

fight - Gate $69,085, Television $25,000" W sumie daje to ok. 100000. 6) Sugerujesz tutaj i w mejlu, że się kumpluję z

adminami, którzy cofają twoje edycje, bo ja niby jestem tytaj popularny?? Ani nie znam żadnego admina, ani adminem nie

byłem i nie zamierzam być, a do popularności mi tutaj daleko, do której zresztą nie aspiruję, edytuję bo jestem fanem

sportu (trochę się na tym znam... może mniej niż Ty) i chciałem rozbudować marny stubik o legendzie boksu jaką jest

Rocky. 7)Twoje edycje są prawdopodobnie revertowane gdyż pisane są nieencyklopedycznym stylem, łamaną

polszczyzną (ok nie twoja wina że się urodziłeś w USA, ale musimy trzymać się tutaj standardów językowych), czasem

niepoważne (jak przy wadze), czasem wtrącane ni w pięć ni w dziesięć i nie poparte żadnymi źródłami. Obniżają one

jakość artykułu, który moim skromnym zdaniem jest jednym z lepszych, jeśli nie najlepszym artem o Marciano w

porównaniu z innymi wersjami językowymi wikipedii - a mam ambicje, żeby był jeszcze lepszy (o ile czas i cierpliwość,

która się pomału wyczerpuje, mi na to pozwoli). 8) twoim zdaniem pl.wiki jest "wacky"? Masz prawo tak uważać, ale może

zamiast krytykować pomógłbyś wreszcie nam w jej doskonaleniu, bo jak na razie, przynajmniej jeśli chodzi o ten artykuł -

wybacz, że to powiem - przeszkadzasz.--Chrzanko (dyskusja) 11:01, 18 lis 2008 (CET) [ odpowiedz ]

−

Ty przeszkadzasz w kwalitecie artykulu, ciezko tylko dopisac wyraz albo, nie masz zadnego wytlumaczenia, jak zazwyczaj!

−

Dalsza dyskusja wydaje się bezzasadna w związku z jej nikłą wartością merytoryczną, dlatego też apeluję o jej zakończenie.

Wikipedysta Chrzanko niech zajmie się rozbudową artykułu, a ipek szukaniem wiarygodnych źródeł. Dalsze jątrzenie tematu

(tj. pustosłowie) potraktuję jako trolling i wyciągnę stosowne konsekwencje. Patrol110 dyskusja 19:36, 19 lis 2008 (CET)

[ odpowiedz ]

−

tutaj duzo jeszcze brakuje, amatorski rekord bardzo zle wyjasniony, jak zazwyczj na vvikcrapia!!!

rocky marciano true amateur record 9-4 is proven true in 2013 award winner book: lubek's threelogy:

https://www.trafford.com/BookStore/BookDetails/499580-lubeks-threelogy-the-sweet-science-2  147.30.16.255 (dyskusja)

09:22, 25 wrz 2021 (CEST) [ odpowiedz ]

To jest strona dyskusji dla użytkowników anonimowych – takich, którzy nie mają swojego konta w Wikipedii lub nie chcą go w tej
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