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A Ripemia a vaiiisapi ifimig
óta m ég alig pihent. Kedden Brasóvban szenvedtek veresé
get, szerdán Sighisoarán játszottak [5 :1 ' (4 :0 ) arányban
győztek ], csütörtök reggel hazaérkeztek, de délután már
tovább utaztak — Detára. Nem szeretnek Timisoarán lenni
(alighanem a sok kérdezősködéstől féln ek ) s nem tudnak
m eglenni a mindennapi m eccs nélkül. Rem éljük, sikerül
péntekre, szombatra és vasárnapra is m eccset lekötniük!
hogy a játékosoknak m eglegyen a m indennapi m érk őzésü k ,
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Reális volt»© a clafi vereség?
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két gél
isidül© Románia ellen a TAC megtudja-e szerelni a nemzeti bajnokságban való
Irésztvételi fogát. — Ei dől el vasárnap délután fél hét érakor a Banafui-pályán
A nyugati liga bajnoka, a TAC,
vasárnapon érkezik el az utolsó vizs
ganaphoz, amelyen eldől, hogy fel
léphet-e magasabb osztályba, vagy
pedig továbbra is az eddigi szürke
ségben kell tengetnie életét?

A TAC csapata és vezetősége azon
ban bízik abban, hogy
a timiíjioarai k ö z ö n s é g b e n e z 
ú tta l

fe lü lk e re k e d ik a lo k á l
p a trio tizm u s

és csak azt fogja szem előtt tartani,
hogy timisoarai együttes, sőt a 1 e gm işoarai fu tballsportra n é zv e
r é g i b b ’timijoarai győzzön !
is n a g y j e l e n t ő s é g ű ,
A közönség biztatására, szimpátiá
jának
megnyilvánulása szinte fél győ
mert tészben ki lenne köszörülhető
zelemnek
számit. A játékos nyugoda Bucurestiben elszenvedett csorba,
tabban,
nagyobb
önbizalommal dol
amikor elragadták tőlünk a nemzeti
gozik,
ha
magán
érzi
a közönség jó
bajnokság cimét. Meg kellene mutat
indulatú
szemét
és
uj
erőt önt fáradt
nunk, hogy a sportnak ez az östalaja,
tagjáiba,
keménységet
elernyedt
izmai
amely már számtalan nagyságot ter
ba,
ha
hallja
a
drukkerek
ütemes
ki
melt ki, még nem meddő, még van
benne erő, hogy megvédje azt a te áltásait, amellyel u j, rohamra küldik.
kintélyt, melyet a timişoarai futball- A TAC csapata a ligabajnoki mécs
sport eddig úgy az országban, mint esek során olyan formáról és gólké
pedig messze túl a határokon is él pességről valamint játékkuiturároi tett
tanúságot, amely bizonyára nagy sport
vezett.
élvezetet nyújtott a .szemlélőknek s
B u c u r e s t i n kívü l T im iş o a r a éppen ezért a közönségnek is emi
nens
érdeke, hogy ez az együttes ne
n a k k e l l l e n n i e a n n a k a vá
csak
igy együtt maradjon, hanem
rosnak, a m e l y n e k k e t t ő n é l
minél erősebb ellenfelekkel kerüljön
t ö b b c s a p a t a van a n e m z e t i
szemben és nagy küzdelmekben gyö
b a jn o k s á g b a n .
nyörködtessen játékával.
Ez lehet az egyetlen méltó válasz
A k ö z ö n s é g b izta tá sa te h á t
azokra a cikkekre, amelyektől vasár
n e m f o g t e r m é k e t l e n ta la jr a
nap óta hemzseg a fővárosi sajtó,
h u llan i,
amely a Venus dicsőítésén kivül csak
azzal szórakozik, hogy egyszerűen nem fog méltatlanra pazarlódni, mert
eltemeti, éri éktelennek és silánynak meg vagyunk győződve arról, hogy a
minősiti a timisoarai futballsportot.
TAC mai összeállításában és játék
Ebben a légkörben, amely a Venus- tudásával alkalmas arra, hogy a nem
Ripensia viaskodása után keletkezett zeti bajnokságban a város színeit kép
— nem lesz könnyű dolga a TAC viselje.
csapatának. Különösen azért nem, mert
Már hétfői számunkban, tudósítónk
a cluji két gólos hátrány nagyon sú jelentése alapján megállapítottuk, hogy
lyosan nehezedik az együttes vállaira. a TAC cluji veresége nem volt reális.
A vasárnapi ered m én y

a ti-

Ezt a híradásunkat megerősítették a végezte a munkát. Kedden Somogyi
cluji lapok is. amelyek tisztán a bal még egy kis inrándulásról, Jania pe
szerencsének tudják be, hogy a TAC dig fogfájásról panaszkodott, de re
vert ^apátként hagyta el a pályát. mélhetőleg ezek a bajok vasárnapig
Ma •rá"értesüléseink ennek tetejébe el fognak múlni és a játékosok isméc
arroi is szólnak, hogy a két határbi- fitten, egészségesen állhatnak ki a
ró — akik cluji futballbirók voltak nagy küzdelemre. A keddi tréning
— olyan hévvel és meggyőződéssel szenzációja kétségtelenül Korony meg
igyekeztek a bírót a Botnánia javára jelenése vc?t,- algnek az oradeai pi
szoló Ítélkezésekre rábirni, hogy az henés ugylátszik csak használt, mert
már ‘szinte több volt egyszerű lokál igen fürgén, agilisán mozgott és ha
patriotizmusnál. A biró nem vette át talmas bombákat küldött a kapura.
A zöld-fehér csapatban a hangulat
teljesen azt a stílust, de az állandó
heves integetések láthatóan zavarták általában bizakodó. A lugoji 7:0 és
és Így bizony tévedett. Sajnos min az UDR elleni 5:1 után egy három
dig döntő pillanatokban. így a má gólos győzelmet a Románia ellen nem
sodik gólnál, amelyet kézzel vittek tartanak lehetetlennek, különösen, hogy
be és a tizenegyesnél, amelyet sem most már tisztában vannak ellenfelük
miféle szabálytalanság nem előzött gyengéival és erősségeivel. A legfon
tosabb csak az, hogy a balszerencse
meg.
A biró Ítélete azonban megdönt ne üldözze a csapatot és a jól irány
zott lövések ne a keskeny kapufát
hetetlen és igy
találják el, hanem a sokkal nagyobb
nem m a r a d h á tr a m á s . m in t
hálót, mint az Clujon éppen három
itt
le g a lá b b
h á r o m g ó lla l
esetben történt.
g yő zn i,

nehéz dolog, de nem lehetetlen.
A TAC-nak nincsen semmi veszteni
valója már s igy nyugodtan indulhat
neki a játéknak, raig a Romániának
ugyancsak vigyáznia kell a két gól
előnyére.
A TAC önbizalmát kétségtelenül
megnöveli az a körülmény, hogy
újra szerepel Korony, akit Clujon
nélkülöznie volt kénytelen. Vele is
mét komplett a csatársor, amely re
mélhetőleg nehéz perceket fog sze
rezni a Románia különben igen jó
képességű védelmének.
A keddi és csütörtöki tréningen a
zöld-fehér együttes a szokott módon

A m érk ő zés vasárnapon d é l
u tá n f é l h é t ó r a k o r k e z d ő 
d ik a B an atu l-pályán ,

Ez

előzőleg a TAC tartalékcsapata ját
szik a Frateiiával, ezt megelőzően
pedig a TAC törpe a Fratelia törpé
vel mérkőzik.
A TAC vezetősége a helyárakat
úgy szabta meg, hogy mindenki meg
tekinthesse a mérkőzést. A társegvJetek részére pedig, akik erre reflek
tálnak, bizonyos számú kedvezményes
jegyet bocsájtott rendelkezésre, Ezek
még a mai nap folyamán is átvehe
tők az egyesület klubhelyiségében a
Lloyd-kávéházban

Wasárnap délután fél 7-to r a Banatul-pályán
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tárgyalnak hivatalosan, félhivata
losan. a liga, a disztrikt, az egye
sületek, az érdekeltek. Bucuresti
szerkesztőnk vetette fel a. tervet
és úgy dobta be a k ö z v é le 
m énybe saját ötletét, mintha a
ligabajnokságot a központ akar
ná nyélbeütni. Ez a javaslat m in
denkit m egm ozgatott. Majdnem
minden liga kebelében m eg akar
ják rendezni a ligabajnokságot.
Természetesen m indenütt sok a
ligabajnoksági barát, de sok el
lensége is van a bajnokságnak,
ami érthető. A nyugati ligánál
felettébb nehéz a helyzet, mert
ha minden jól m egy, akkor a
Ripensia, a Kinizsi, a Glória, az
AMTE és a TA C a nem zeti
ligáért küzdenek, ami azt jelen
ti, hogy Timisöarán és Aradon
nem lehet a ligacsapatoknak b e
vételt elérni, sőt Turnuseverin,
Craiova és Petroseni bekapcso
lása határozottan anyagi rizikót
jelent, hogy az első osztályú
egyesületek m érkőzéseinek ráfize
tésérői ne is beszéljünk. A föld
rajzi távolságok m iatt nehezen
valósitható m eg a nyugati liga
bajnokság. Csak az esetben, ha
a résztvevők m ind, m eccsenként
3 — 4 0 0 0 lejt rá tudnának fizet
ni, ám ez nem lenne m egoldás,
mert ha résztvesz mondjuk 3 timisoarai egyesület a ligahajnokságban, akkor a töb b i négy csa
pat szerzett jogokat vesztene.
Egy ilyen bajnokságot csak akkor
lehet m egvalósítani, ha egy é v 
vel előbb pontosan kidolgozzák
a terveket. Az idei bajnokság
ban nem' birt fontosággal a h ely e
zések kérdése, esak az első és
utolsó helyért harcoltak elkese
redetten. H a m eg akarják javí
tani a nem zeti ligán kívül álló
csapatok helyzetét, akkor soroz
zák be a timisoarai bajnokságba
a lugosi bajnokot, vagy a két
első lugoji csapatot és a kit
resifai elsőt, az aradi bajnok
ságba két zsilvölgyi csapatot,
Craiova és Turnu Severin m a
radjon együtt. Akkor kevesebb
selejtező lesz és tulajdonképp
csak három disztrikt küzdene a
ligabajnokságért. Persze ezt sem
könnyű m egvalósítani, de anya
gilag kevesebb veszedelm et je
lentene. M indenesetre a dolgot
dűlőre kell hamarosan vinni,
mert egy hónap m úlva m egin
dulnak a nem zeti bajnokság küz
delm ei és a többi bajnokság
körül m ég tökéletes zűr ural
kodik. N em tndjuk, ki esett ki
az első. osztályból, ki kerül az
első osztályba és lesz-e harma
dik" o sz tá ly t
.... Admira—Juventus 3:1 (1:1) 28
ezer néző Bécshen szerdán

lenpsgiiiiiibi utazik, ahol'' psapiinali ifliteii négy Mim tatát
ksnpiii le
A TMTE berkeiben nagy a csend
az utolsó hetekben. Az ilyen csend
szokta kirobbantani a szenzációkat.
Mindenki azt hitte, hogy a TMTE
elvesztette kedvét és busul vagy
egész tevékenységét adminisztrációja
feljavítására és újjászervezésére for
dítja, hogy jövőre idejében fizessék
ki a szövetségi illetékeket. Még a já
tékosok sem igen tudtak arról a
nagy eseményről, amelyet éppen ma
perfektuáltak. A TMTE túrára megy,
Lengyelországba. Ez aztán szenzá
ció, mert a TMTE még sohsem bonyolrtott le hosszabb lélegzetű túrát,
még belföldön sem. Most egyszerre
külföldre utaznak, Lengyelországba,
ahová romániai csapat még nem ju
tott el.
A túrának négy mérkősése már
fiksz, két mérkőzés (az ötödik és
hatodik) is már biztosra vehető. A
túrát Lobi Zsiga kezdeményezésére
Bíró Géza közismert timisoarai sport
ember, aki mint lengyel légionárius
Lengyelországban tartózkodik, kötötte

le. Természetesen munkáját meg
könnyítette, hogy a piros-feketék ed
zőjét, Fürstöt, nagyon jól és előnyö
sen ismerik Lengyelországban, mert
ott évekig dolgozott mint edző első
rendű sikerrel.
A TMTE az első mérkőzést augusz
tus 19-én bonyolítja le a Naprzod
ellen Kattnwfcban, 21-én a Ruch
ellen, amely jelenleg a bajnokság
élén áll, a túra harmadik] mérkőzését
Krulahután játszák az Amatorsky el
len. Lembergben a sokszoros bajnok
Pogon látja vendégül a TMTE együt
tesét, Posenben a Varts ellen mécs
eseinek.
Ezek a csapatok mind előkelő
helyet töltenek be a iengyel futball
ban, úgyhogy a TMTE nagy, de
szép feladat előtt áll ezzel a túrával,
amely remélhetőleg szép maradandó
sikereket fog hozni a TMTE scapatának és játékosainak, akik szivrepesdve várják a nagy napot, amikor sok
évi várakozás után a TMTE is ko
moly külföldi túrára indul.

579 Szalai Mihály
576 Lichtig- Ferenc,
574 Hubert H, Schmidt J.
573 Gradjel János Trifu Tudor
572 Kelemen József,
571 Bélán, Kőszeghy Pál, ifj. Ra
gályi Pál.
570 Bercsényi András,
569 Wei$z V.
568 Gaberdeen, Princz Pál,
567 Beck Imre, Kátay Bálint, Naftaly B., Siskovits Gy. Willy Rezső
565 Schosztek János
565 {[Halász Pál. Kovács Lajos,
Mózes D. Triesz Péter
564 Takács Rudolf
563 Nágl Péter
562 Búgéi Attila
560 Horecsny Ferenc,
559 Milici Vladimír,
558 Kariak József,
557 Luca Marina
556 Buluka Ferenc, Klein Lajos
555 Barbarescu Andor,
551 Lieber J.
549
Brestyán M. Neklesztil L.‘ Politzer Max
548 Belgrásch J„ Erdélyi Endre.
547 Kormóczy Tibor, Stuffle M.
546 Fischer Antal,
545 Juhász Lajos, Mereszkó Ernő
544 Klepsch József,
543 Etemia Juliu
542 Klein Ottó
540 Baringer Miklós Eremia A.
538 Harnisfeger József

A K inizsi Lisgojon
játszik vasárnap az LMTE ellen. A
lila-fehérek jövő vasárnapra a bécsi
Hakoachot szeretnék lehozatni.

iliáfj lliili Süli
Hatalmai m m ifii taifil m 11iiepwl IS ili
A tipbajnokság, amely hétfőn nyeri
végleges befejezését és a mai lapunk
ban közölt szelvény annak utolsó fe
jezetét képezni, teljes lendületével fo
lyik. Az élcsoport tagjai ■között el
keseredett küzdelem folyik. Ezúttal
Schmitz volt az aki csupán 6 pon
tot tudott összehozni, ezzel szemben
Varga ismét javított helyzetén és
most a harmadik helyen áll.
A tipbajnokság multheti fordulóját
különben Princz Béla nyerte 15 pont
tal. Két telitalálatja volt: Románia—
TAC és Kadima—Hakoah meccseknél
az Olimpia-AMTE meccsnél is há
rom pontot szerzett, azonkívül a Kinizsi-Jahn és Glória-Prahova meccsek
nél I—1 pontot szerzett. Princz Béla
a 100 lejt felveheti kiadóhivatalunk
ban holnap délután, ahol ugyanakkor
esetleges reklamációk is bejelenthetők.
Princzen kívül még a következők
nyertek mozijegyeket:
Láng József, Dutu Ilié, Hubert H.
Honig Vilmos 12-12 ponttal, Wetzer
Rudolfné, Tempó IOGT, Skabla An
tal 11-11 ponttal, Kovács Lajos, Ha
lász Pál, Ogrin Ferenc, Triesz Péter.
Elster Mór, Willy Rezső, Grün Sán
dor, •Pozsár Sándor, Pirsch István
10-10 ponttal.
A Tipbajnokság százas élcsoportjá
nak alakulása jelenleg a következő:
689 Schmitz József
647 Hochmann Teri
646 Varga József Távirda-ucca

Az országos a tlé tik a i
knjsaokságok
Brasovban kerülnek eldöntésre, szom
baton és vasárnap az uj stadionban,
amelyet ünnepélyes külsőségek köze
pette avatnak fel, őfelsége Károly ki
rály jelenlétében.

645 Luca Nicolae
641 Gaál András
628 Boszák Albert
I ftü p ii a l& M e8§@n
627 Adányi Jakab
624 Bozsó Mátyás Hoffer Jenő,
hétfőn lendületes játék után döntet
623 Puia Rezső
len eredményt (3:3) ért el. A Rapid
620 Kókay István
ismét jó formáról tett tanúságot. A
618 Luca György
csapat már az ILSA ellen is vára
616 Inn Emil
kozáson
felül játszott. A Rapid ugy615 Láng József .
látszik
ősszel
nagy betörésre (rend
614 Székely János
őrségi
beavatkozás
veszélye nélkül)
613 Stepan I
készülődik..
Mindenesetre
több ko
612 Schlieszer László
moly
mérkőzést
kellene
abszolvál610 Elster Mór,
niok.
608 Adler V.
606 Scheirich János
605 Keller János
604 Illés János,
603 Korodin B., Schmardá József,
602 Weber József Népáruház
600 Takács Ede
599 Baka Sándor, Halm Jakab, Rádóczy
597 Teleki Mihály
596 Molnár Mihály, Tempó Ripi
Helvét-ucca.
593 Frity György, Reich Lipót,
Schlapanszky Hilde. Schwartz Zsigmond, Tauth József Vincze Márton.
592 Bodó Pál Giroda Sámuel
László,
590 Pélits Sándor
588 Jakobovics Miklós, Vasilescu
Gh., Zsizsik János
587 Orbán Gyula, Ogrin Ferenc
582 Gál János,Wetzer Rudolfné
581 Feketics Mihály

3. oldal.
Morar dr. nemcsak, hogy nem
konzekvens (ugyanezt tapasztaltam a
Kinizsi-CFR mérkőzésen) hanem nem
megfelelő a bíráskodásra. Nem vo
nom kétségbe, hogy kisujjában van
nak az összes szabályok, ismeri azo
kat és alkalmazni is tudja, ha akarja,
De 100 kilós testsúllyal nem lehet
mérkőzést vezetni. Langenust kine
vették amikor a fővárosi hatalmas pá
lyára lépett, mert olyan sovány mint
a léc. De tátva maradt a . szájunk,
Amig tehát az lesz a helyzet, hogy amikor azt láttuk, hogy ott van, ahol
Bucureşti vesz játékost Timisoarától a labda, mindent lát, gyorsabban fut,
és nem fordítva, addig városunk a mint a szélső és még mielőtt az ofsportfőváros.
szeidon álló csatár belerughatot vol
Hogy a fnivókülömbségről ne is na a neki letolt labdába, Langenus
beszéljek.
már fütyült és szaladt a másik kapu
*
irányába.
De térjünk vissza a bíróra.
Morar dr. erős, tulerős férfi, tehát
Morar dr. azt szokta hangoztarni, nem tudja követni a kisasszonyfutthogy a futball nem kisasszonyjáték. ballista Bindeát, aki gyors, mint a
Ez azt jelenti, hogy egy-két faultnak csikó. Mit csinált tehát? Szaladt a
ő oda se néz. Ha egy játékos elesik, félpályáig, ott megáit és onnan „irá
azért még nem kell mindjárt tizen nyította“ a mérkőzést.
egyest adni.
Ez még nam elitélendő cselekmény
Rendben van, Megértem Morar elvégre nem lehet mindenki olyau
doktort, aki — hála Istennnk — erős, sovány mint Langenus. De, ha a biró
izmos férfi, igazi atléta, sulydobóre- nem tud szaladni és nem tudja el
korder és súlyos egyéniség — értem lenőrizni — hajszálnyi pontosságra —
ezt kilónként.
a métkőzést, akkor ne vállaljon mécs
Megértem, de nem helyeslem. Mert esét. A futballistától nem lehet meg
nem minden futballista olyan erős, követelni, hogy legalább 70—80 kiló
mint ő és bizony egy két fault na legyen, de a bírótól igen, hogy ne
gyon is megárthat törékeny kisasz- legyen több mint a fenti súly, mert
szony testének. Ugyanis az illetéke akkor csak szuszog és izzad és a bí
sek elfelejtették behozni azt a sza ráskodás botrányossá vagy nevetsé
bályt, hogy a futballistákat sulycso- gessé válik.
po t szerint osztályozzák, mint a bir
Ilyenkor az az eredmény, hogy a
kózókat és boxolókat. És amig ezt biró a hazai közönség bemondására
nem teszik, addig mindig lesznek a hazai határbirók „jóakaratára“ és a
olyan esetek, hogy a nehézsúlyú első „látszatra“ van szorulva. Különösen
csoporthoz tartozó Albu úgy fogja a „látszat nagyon kétélű valami, mert
kaszálni Kovács és Bindea.nevü. pe a vasárnapi gyakorlat azt bizonyította,
helysúlyú, de utolérhetetlen „techni hogy a Venus ofsidejai „nem lát
kájú“ futballistákat, mint a répát. Ép szottak“ a középvonalig, mig a Ri
pen abból az elgondolásból venne pensia szöktetései pont úgy néztek ki
hozzá jogor, hogy a futball nem kis Morar dr. székhelyéig, mintha klaszasszonyjáték, tehát úgysem Ítélnek szikus lesállások volnának.
érte tizenegyest.
Az első félidő 26, percében Dobai
Ez az elgondolás eredményezte, kornerét Schwarz szépen ^belövi, de
, hogy a Ripensia-Venus kupadöntőn, Albu gólvonalon belül áll és karjá
— amelyet szintén Morár dr. vezetett val kiüti a labdát. Sem gólt, sem ti
zenegyest nem Ítélt Morar dr., de
három Ripensia játékos meg
amikor Dobai a 43. percben védhesérült és ennek következmé
tetlen gólt lőtt. akkor ofsideot ítélt.
nye a bajnokság elvesztése
A „látszat“ nemcsak ettől a két góivolt.
tól fosztotta meg a Ripensiát, hanem
De ha Morar dr. azt hangoztatja, egy másikkal sújtotta. A második fél
hogy a futtball nem kisasszonyjáték idő II. percében Dumitrescu lefut,
és nem ad minden elesésért tizen labdája Ágnerröl lepattan, de a kapu
egyest különösen döntő fontosságú irányába gnrul tovább. Én egy lépésre.
mérkőzéseken nem, akkor legyen . állottam a kornervonaltól, láttam, hogy
a labda mindvégig a pályán maradt,
konzekvens ebien a tekintetben.
De Morar dr. a nagy távolság elle
Mert amit a Venusnak meg
nére is kernert „látott“. A korner
engedett ezt a Ripensiának
azután egy gólt eredményezett.
A másik oldalon viszont Morar dr.
nem.
„nem
látott“ semmit a két szélső
Stanciu és Albu ugyancsak élt ezzel ofside-jaiból.
akik állandóan halásza szabadsággal és Bindea meg Schwarz gatni jártak, mert
nem járt rizikóval.
a megmondhatói, hogy hányszor gán
Sebesülés
is
csak
a Ripensia oidacsolták el őket, anélkül, hogy ezért
Ián
történt,
mert
a
Venus
ellen le
megtorlás járt volna, Ezzel szemben
nem
fújt
durvaságoktól
a
csapat
csak
Bürger elesett a 16-on kívül, a labda
vérszemet
kapott.
a kezére gurult és Morar dr. már
Morár dr. tehát ragyogóan teljesí
tette kötelességét.
megadta a tizenegyest. Sie
*
tett, vele, hiszen a Ripensia
addig 1:0-ra vezetett.
' A timisoarai közönség eddig nem
A második félidő 28. percében volt ismerte Matei Matescu bucureşti biró
egy kisebb szabálytalanság a Ripen nevét.;
Hát ismerje meg!
sia védelem részéről. Ekkor a futball
Matei Matescu szintén az a biró.
már kisasszonyjáték volt, Morar dr,
aki
teljesítette kötelességét.
megadta a szabadrúgást és ezzel elő
De' mennyivel más módon, mint
segítette a Venus negyedik gólját.
uhogy a Venus birói azt megtették...
Szóval csak a Ripensia ré
Matei Matescu a futballszövetség
szére nem kisasszonyjáték?,..
julius 8-i közgyűlésén, mint egy bu
cureştii kisegyesület képviselője a bi-

A bíró, ak i „ragyogóéit“
teli esitette kötelességét
Irta; WÄCHTER SÁNDOR
Olcsó kifogás elvesztett mérkőzé
sért a birót okolni, illetve, csak volt
mert bíróink nagyrészének „műkö
dése“ ismét aktuálissá és jogossá teszi
azt, hogy ezzel magyarázzuk meg az
utóbbi mérkőzéseken elért furcsa
eredményeket. Jelen sorok írója ta
núja volt az emlékezetes Venus-Kinizsi (7:5). Venus-WAC (4:4) ered
ményű mérkőzésnek, ahol Xifandó és
Ceaureanu bíráskodott, olyan „kitűnő“
eredménnyel, hogy utána napokig
támadta őket az ország egész sport
sajtója-,
Ez a cikk nem látott volna nap
világot az elmúlt vasárnap lezajlóit
Venus-Kipensia bajnoki döntőn ta
pasztalt bíráskodás ellenére sem, mert
mint első mondatomban leszögeztem,
nem szokásom ilyen módon menteni
helyi csapat balsikerét A Ripensia
vasárnapi vereségét annyi minden
baj idézte elő, hogy csoda lett volna,
ha megnyeri a mérkőzést. Ezzel nem
mondtam azt, hogy a Vénusz meg
érdemelten jutott az országos baj
noki címhez.
Ez a csapat, amely két hónap előtt
még azon reménykedett, hogy a se
lejtezésre Ítélt középzónából kikerül
jön, felkerült az első helyre. Nem sa
ját erejéből.
Feltolták az első helyre.
Feltolták az első helyre az A. cso
port éllovasai, a Crisana, a Kinizsi
az U és az AMTE. Egyik csapat a
másikat verte ki, olyan szeszélyes
eredményeket értek el, hogy lehetet
lenné tették a favoritok továbbjutását.
Es közben a hátul kullogó Venus
első lett. Feltolták az egymást agyon
verő konkurensek.

mérkőzésről Írott beszámolója, illetve
dicshimnusszá végén a következőket
Írja:
„Morar T. dr. a mérkőzés bírója,
ragyogóan teljesítette kötelességét.“
A Sportul Zilnik eme mondata
kényszeritette tehát ki belőlem ezt a
cikket, hogy megvilágítsam azok szá
mára, akik a bucureşti döntőn nem
lehettek jelen, milyen „ragyogóan tel
jesítette Morar dr. kötelességét. És
megkérdjem — önmagamat persze és
nem Morar doktort — hogy mi is
volt a kötelessége azon a mérkő
zésen,
Mert, ha arra vállalkozott,
hogy a Venus meg fogja nyer
ni a mérkőzést,
akkor valóban „ragyogóan teljesítette
kötelességét,“ És akkor nem cso
dálkozom a Sportul Zilnik szerkesz
tőségében dolgozó kollegáimon se m
akik természetesnek veszik, hogy a
biró „kötelessége“ a Vénusszal megnyeretni a mérkőzést.
Hiszen, ha visszapillantunk, legtöbbnyire a Venus mérkőzésein vol
tak azok a botrányosan rosszakaratú
bíráskodások, amelyekről fentebb két
szinte klasszikus és elijesztő példá
val szolgáltam. Ebben az esetben
pedig — minthogy nem a biró sze
mélye ismétlődött meg, hanem a
nyertes csapat kiléte, nem palástol
hatom el ama gyanúmat, hogy a Venusék „ragyogóan“ értenek ahhoz,
hogy valamilyen formában „kötelez
zék“ a bírókat.
.És minthogy a Sportul Zilnic cikk
írója is úgy vélte miszerint a bírónak
valamelyes kötelezettsége van — le
het ez nemzeti érzésre való hivatko
zás, vagy bármely más kézzelfogható
*■
dolog — a cikk végén leszögezte,
A kereskedelmi iskolában egy év hogy a biró „kötelességének“ elegat
tized előtt tanultam egy .levélformát, tett, Bár nem tudom, hogy mennyi
amely igy kezdődik:
vel románabb“ csapat a Venus, mint
Ripensia és mennyivel több fontos
„Szerencsétlen körülmények
ságot jelent Romania sportja szem
szerencsétlen
összetalálko
pontjából a külföld felé az a körül
zása folytán . . .“
mény, hogy a bajnokságot nem egy
A Ripensia balsikerét és ezzel a fővárosi, hanem vidéki csapat nyerte.
bajnokság átadását ugyanilyen „sze ... Ezt -a kitételt, hogy „fővárosi“,
rencsétlen körülmények szerencsétlen meg „vidéki“, földrajzi szempontból
összetalálkozása idézte elő.
használtam.
Szerencsétlen körülmény volt, hogy
Sportbelileg Timişoara a fővá
a szezonban győzelraet-győzelemre
ros még ma is,
hajszoló csapat
a döntő után is. Timişoara a román
a döntőig nem tudott 11 sér
futball fellegvára, ezt a bucureştii
tetlen játékost kiállítani,
sajtó többször elismerte. Az hogy a
A tartalékok az első ^mérkőzésen nem Venus — többé kevésbbé megkorri
váltak be, a sérültek a második mér gált szerencsével — az országos baj
kőzésig sem voltak teljesen fittek.
noki cimhez jutott még mindig nem
Szerencsétlen körülmény volt, hogy döntötte el a hegemonia kérdését.
a mérkőzésen újabb sérülések mellett
A mi sportunk decentralizált, úgy
a régiek is kiújultak.
mint a németeké és nem okvetlenül
az a város kell legyen a sportfőváros,
Csak az 5 csatár volt fitt.
amelyben a politikai élet összpontosul.
Szerencsétlen körülmény volt a
A minőség dönt ebben a kérbíráskodás is, amely szintén hozzá
dérben, a kitermelt játékosok
járult a vereséghez.
nívója. Bucureşti tele van
*
vidékről
felhozott fútballistákA „Sportul Zilnic“ amely Eladescu
kél. akiknek jórészét Timi
ügyvédnek, a Venus elnökének tu
lajdonába ment át 2 héttel ezelőtt, a
şoara szállította.

4. oldal
rótestület ellen szólalt fel — holott
ő maga is bíró. Élesen elitélte azt,
hogy a biróelőléptetések protekciós
alapon történek, a birótestület veze
tősége egy klikk, amely tetszés sze
rint dönt és egyéni érdekeket tart
szem előtt.
Mátéi Matescu megtette köteles
ségét. Nem tűrte, nem hallgatta el a
szégynnteljes állapotot.
jutalma nem maradt el: a birótes
tület a szabad kritika jogával élő kar
társat 6 hónapra felfüggesztette.
Aki akarja, összehasonlíthatja, melyik
biró teljesítette „ragyogóbban“ a kö
telességét . ..
* ,

H o z z á s z ó lá s

A tanulság tehát csak az lehet,
hogy a Ripénsiának okvetlen teljes
értékű tartalékot kell szereznie, ha
azt akarja, hogy az országos bajnoki
cim ismét Timisoarára kerüljön. Ez
kétségtelenül költségtöbbletet jelent,
a maiaknál is nagyobb gondokat és
súlyosabb áldozatokat, de Timisoara
futballsportjának presztízséről van szó.
amelynek megvédése érdekében a
Ripensia létrejött és ezt nem szabad
felednie.
*
A másik seb még begyógyulhat,
mert a TAC veresége Clujon nem
volt megérdemelt. A csapat kétség
telenül többet tud, mint a Románia,
stílusosabb, jobb futballt játszik és
talán csak a kondíciója volt az. ami
ben a Románia felülmúlta. A Clujon
kierőszakolt két gól előny tehát nem
behozhatatlan, de viszont nem is sza
bad erre bizonyosan számítani.
Két gól hátrány olyan hatalmas
hendikep, amelyet egalizálni a leg
nagyobb feladatok közé tartozik $
csak akkor érhető el. ha a zöld-fehér
csapat nyugodtan, a beidegzett rendes
stílusát játssza s precíz összjátékkal
igyekezik megzavarni az ellenfél vé
delmi vonalait.
Hisszük, hogy ez, a megszokott
környezetben, különösen ha az ba
rátságos hangokat pengett, sikerülni
is fog. A cluji idegnyomasztó atmosz
férában, a határbirók állandó intege
tése és a biró tétovázgatása közben
nem igen lehetett szó nyugodt és
megfontolt játékról, amely hozzátar
tozik a TAC stílusához. Az első fél
időben az zöld-fehérek is inkább
hosszú szöktetésekkel rohamozták,
nekik tellesen idegen terrénumon
jártak s igy nem csoda, hogy semmi
sem sikerült nekik. A szünet után
már inkább láttuk a rendes kombi
nációs játékot, de ekkor viszont a
balszerencse ült a játékosok nya
kába és a gyorsan bekapott két gól,
amelyek közül az első védelmi hibá
ból, a másik pedig nyilvánvaló birói
tévedés folytán esett, ismét meg
zavarta a csapat nyugalmát.
Reméljük, hogy ezek a kisérő kö
rülmények nem fognak itt fennállni.
A bírótól — akiről még e pillanat
ban nem is tudjuk, hogy ki lesz —
nem kívánunk mást csak azt, hogy
pártalan és igazságos legyen, a határbiróktól is csak azt, hogy legjobb
lelkiismeretük szerint lássák el tiszt
ségüket. A' közönségtől, hogy a hazai
csapatot biztassa, anélkül, hogy a
vendégeket becsmérelné.
Ha ezek a körülmények meglesz
nek, úgy bízunk a ligabajnokunk
tudásában, hogy azt a nagy hátrányt,
amelyet két gól kétségtelenül jelent,
nemcsak behozza, hanem még leg
alább egy további góllal biztosítja a
nemzeti bajnokságba való bejutását.
(—th)

Az elmúlt vasárnap súlyos sebeket
ejtett Timisoara futballsportján. Min
dek reális számítás és várakozás elle
nére a Venus a második meccsen is
győzött a Ripensia ellen és egy évre
elhódította az országos futballbajnokságot. A második seb, amely ugyan
csak meglepetésszerűen ért bennün
ket; a TAC veresége Clujon.
Bizonyos, hogy mindkét esetben a
futballszerencse segítette ellenfelein
ket a győzelemhez. Mindkét csapa
tunkat fátumszerüen üldözte a pech.
A Ripensiát Kotormányi és Zombory
sérülése fosztotta meg a győzelmi
esélyektől, a TAC pedig a sokkal
nagyobb háló helyett állandóan a
kapufát találta el.
A sikertelenség felett szomorkodni
azonban nem megoldás. A veresé
gekből tanulni kell és a hibákat ki
kell küszöbölni.
A Ripensia esetében kétségtelenül
az volt a hiba, hogy a csapat éppen
a legfontosabb döntő mérkőzések
időpontjában érezte meg a hosszú
és fárasztó szez n hatását és esett
vissza formájában. A timisoarai dön
tőmeccsen a fáradt és sérült játéko
sokat tartalékokkal pótolták, akik
azonban; kétségtelen kvalitásaik mel
lett, még nem értek meg arra. sem
fizikum, sem idegek dolgában, hogy
első csapatbeli szereplésüket pont az
országos bajnokság döntőjében kezd
jék meg. A hiba tehát főleg az volt,
hogy a Ripensia nem rendelkezik
olyan tartalékerőkkel, akiknek nem
csak a futballtudásuk, hanem a rutin
juk is megvan az ilyen sorsdöntő
mérkőzésekhez.
Az országos bajnokcsapatnak, amely
a nehéz bajnoki szezon mellett, nem
zetközi meccseket bonyolít le és
esetleg külföldi túrákat is abszolvál,
okvetlenül rendelkeznie kell legalább
tizenöt-tizenhat egyforma kvalitású
játékos felett, akik minden további
nélkül beállíthatók a csapatba és
szerepeltetésük vagy kihágásuk min
dig csak a pillanatnyi forma alapján
történik. A Ripensiánál azonban az
volt az eset. hogy amikor a szeren
csétlen véletlen folytán egyszerre Teljéi üzem a léfM ftokhárom játékost — Kotormányt, Dehelyant és Bekét----kellett pótolni,
A cégbajnokság harmadik fordulója
csak egy teljes értékű ember állt
rendelkezésre — Hrehuss —, mig a érdekes küzdelmet igér. A csapatok
másik két hely a kiforratlan Némethre kivétel nélkül, komolyan készülődnek
és Lázárra maradt. S mert a baj so a mérkőzésekre s meccsek mind szép
hasem jár egyedül, ez éppen a leg sportot hoznak.
A vasárnapi műsor a következő:
nagyobb horderejű meccsen az or
szágos bajnokság timisoarai döntőjén
Unirea pálya 8 órakor Dura-Be
történt, ahol, ismerve az atmoszférát, regszászi
okvetlenül legalább két vagy három
Patria pálya 9 órakor Progresgól előnyt kellett volna szerezni, hi Igiena
szen a bucuresti mérkőzés nem biz
Fratelia pálya 10 órakor Hammer
tatott semmi jóval.
& Ney-Sfapt

TMTE pálya 10,30 DornhelmSpedit
Rapid pálya 8,30 Bozsák-CAM
Pátria pálya 7,45 Pollák-Duschnitz
Electrica pálya 9 órakor ElectricaFILT
ILSA pálya 9,30 Lâna-Salvarea
Unirea pálya 9,30 Salvarea-Pantofari
Pátria pálya 10.30 Metall Löw-Gea
TMTE pálya 9 órakor AncoraFierul
Rapid pálya 10,30 Lemnul-Dumasarok
Fratelia pálya 7,30 FMTE-IGIR
ILSA pálva 11 órakor PielărieDORS
ILSA pálya 7,30 KIC-Tramvai
Unirea pálya 9 órakor DumaszigetStop 11
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a céglippverieng

A tippbajnokság befejezést nyert.
Most a cégcsapatok kérésére, próba
képp soron kívül kiírjuk a cégtipp
versenyt. Minden héten 100 lejt fi
zetünk ki a győztesnek. Tippverse
nyünket ezúttal, a változatosság ked
véért uj feltételekkel Írjuk ki. Nem
pontozunk, mint eddig, hanem csak
a találatok száma számit, viszont holt
verseny esetén, az nyer, akinek több
a telitalálata.
Meg kell jegyezük, hogy ezt a tipp
versenyt a cégbajnokság érdekessége
fokozása érdekében irtuk ki s ezzel
módot akarunk adni, hogy a leigazolt
több száz játékos és drukker tippel
hessen. Ettől függetlenül, amig a sze
zon tart továbbra is külön tippszelvényt közlünk, a régi pontozás sze
rint és külön 100 lejes díjjal

Cégiípp$2e!f?iH|i
Dura-Beregszászi________________
Progres-Igiena__________________
Hammer & Ney-Sfapt_____________
Dornhelm-Spedit________________
Bozsák-Cam___________________
Pollák-Duschnitz________________
Electrica-Filt___________________
Lana-Salvarea________________
Galvani-Pantofari_______________

Abăny nérkSzfe,
annyi eeretéy
Ezt a cimet azért adtuk, mert a
Ripensia kedden Brasovban veresé
get szenvedett 2:4 arányban (félidőben
2:1-re vezettek) a brasovi CFR-től.
A Ripensia túl van játszva. Gon
dolkodás nélkül le kell állniok lega
lább három hétre, ha meg; akarják
tartani tekintélyüket,

1 M ü a Íréin!
illess JiSsziSs
A timişoarai munkások együttese
vasárnap délután az utóbbi, hetekben
igen jól szerepelt szerb együttest, a
Hajdukot veszi ellenfélnek. A mécs
esét délután 4 órára tűzték ki, tekin
tettel, a fél 7 órakor a Banatul pá
lyán eldöntésre kerülő Romania-TAC
mérkőzésre.
A Hajdúk kétszer is súlyos vere
séget mért az aradi Hakoahra és je
lenleg igen jó formában van. A
TMTE épen azért játszik a Hajdúk
együttesével, hogy erős tréninget ve
gyen lengyelországi túrája előtt. A
munkások csapatában szerepelnek ez
úttal az ujszerzeményü játékosok is,
mint például Kohl, aki a Rapidből
jött, Persam, a Freidorf volt csatára
és a többi uj játékos.
Elömérkőzésben a Hajdúk és TMTE
ifjúsági csapatai találkoznak.
W á m lű

kapitány a

IM -H e m ia bitója
A központi biróküldőbizotság a va
sárnapi TAC—Románia mérkőzésre
az aradi V l a d o v i c i kapitányt
küldte ki. A központ delegálása itt
megnyugvást keltett s hisszük, hogy
pártatlanságáról ismert aradi biró ellen
a Romániának sem lesz kifogása.

T ippszelvény
TAC-Romania
__ _______ _
CFRBu.-CFRBr........... ..............
AMTE-Olimpia ____ _____ f

Metaü Löw-Gea______________

Prahova-Gloria

____________

Ancora-Fierul__________________

Kinizsi-LMTE

.........................

TMTE-Hajduk

Lemnul- Dumasarok______________
FMTE-IGIR__________________ _

juventus-Admira ......... .............
Hertha-RlVITE .......... .............
Törekvés-Vulturii........ ... ............. 1

Pielărie-Dors
KIC-Tramvai___________ _______
Dumasziget-Stop 11

Dacia-Fortuna

__________

..............

Név
Név
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szerkesztésért és kiadásért felei
â i j ií a j e n í .
Főszertesz»ő; K o t z m . ih A r t ú r
Szerkeszti- S i ra o a i fi B entik és
U i o n z Sándor
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