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Évzáró a labdarúgó szövetségben
III.

A bajnokságok ' körülm é
nyeivel. a  szövetség áltál 
nyú jto tt „szolgáltatásokkal”, 
és a sportszerűséggel is fog
lalkozok a beszámoló.

Kevesejb óvás, 
több fegyelmi

Hogy jó vonást is m ond
hassunk a megyei labdarúgás 
m últ évéről: az óvások száma 
ism ét csökkent. Egyre keve
sebb lesz azoknak a vezetőknek 
a száma, akik a zöld gyepen 
elvesztett mérkőzést a tárgya
lóasztalok m ellett szeretnék 
megnyerni. 1968-ban nyolc 
övásügyet tárgyaltak, tavaly 
viszont csak kétszer kellett 
ilyesmivel foglalkozni a szö
vetség által lebonyolított öt 
bajnokságban.

Ezzel ellentétben viszont a 
kiállítások és az ezt követő fe
gyelmi ügyek száma ism ét nö
vekedett. Különösen az aggasz
tó, hogy nagyon sok ifjúsági 
korú labdarúgót kellett a já 
tékvezetőknek sportszerűtlen
ségek m iatt leküldeni a pályá
ról. Az előző évhez viszonyít
va száz százalékkal több lett 
üz ilyen ifjúsági játékosok 
száma.

A fegyelm i: tárgyalásokon a 
sportköri vezetők sok esetben 
igyekeznek a kiállíto tt já té
kos által elkövetett sportsze
rűtlenséget úgy feltüntetni, 
m intha a játékvezető ítélete 
tú l szigorú vagy elham arko
dott le tt volna. Amit az ilyen

tárgyalásokon elmondanak, 
az legtöbbször homlokegyenes 
ellenkezik a játékvezetői és 
ellenőri jelentésekben foglal
takkal. Az is érdekes, hogy a 
fegyelmi tárgyalásokon a leg
több játékos — még az if jú 
ságiak is — rossz idegállapo
tukra hivatkoznak. Pedig a 
kiállítás oka általában a hiá
nyos felkészülés.

Sok rossz edző, 
több ió játékvezető

A bajnokságok visszaesésé
nek és a gyengébb-színvonal
nak okát a  szövetség abban is 
látja, hogy jónéhány edző 
nem végzi el rendesen a m un
káját. Szakmai felkészültsé
gük hiányos, a neveléshez 
nem értenek vagy nem fog
lalkoznak azzal. Az egyesületi 
vezetők egy része is m inden
nel törődik csak az edzők 
m unkájának ellenőrzésével 
nem. E tekintetben is lesz te 
hát tennivaló, hogy nagyobb 
rangja legyen a megyei lab
darúgásnak.

A játékvezetőkről m ár 
több jó m ondható el. Kü
lönösen az NB-s bírók 
működnek kitűnően. A m e
gyei és járási osztályban szin
tén elég jó a helyzet és a já 
tékvezetők létszám a is kedve
zőnek mondható. A m últ év 
folyamán új vezető. Aftán 
Gusztáv kerü lt a megyei JT  
élére, akinek következetes, 
szigorú vezetési módszere 
kedvezően hatott. A megyé
ben lezajlott valam ennyi m ér
kőzés zavartalan lebonyolítá

sa a játékvezetői 
tehát nem  múlik.

testületen

V B -láz  M e x ik ó b a n
Megérkezett a Rímet 

Kupa
Európai idő szerint pénte

ken reggel hét órakor hosz- 
szú és titokzatos utazás után 
megérkezett a mexikói fővá
rosba a labdarúgó világbaj
noknak járó Rím et Kupa.

Dennis Follows, az Angol 
Labdarúgó Szövetség főtitká
ra  és Andrews Stephens a 
legnagyobb titokban utazott 
el Londonból. A Rím et K u
p á t egy barna táskában he
lyezték el, s kézipoggyász
kén t vitték. Először Bogotá
ba mentek, m ajd onnan egy 
argentin légitársaság gépén 
folytatták az u ta t Mexikóba.

A mexikó-városi nemzet
közi repülőtéren rendkívüli 
biztonsági intézkedéseket te t
tek. Nyolcvanhét feHegyvér
zett rendőr helyezkedett el 
az épületek tetején, am ikor 
a  gép érkezését jelezték. 
Followstól és Stephenstől 
négy felfegyverzett rendőr 
vette á t a trófeát s azonnal 
az ott várakozó páncélozott 
autóban helyezték el. A gép
kocsi fegyveresek fedezete 
m ellett haladt a  repülőtérről 
a  városba.

A sorsoló  
h a a y o m i n y a i

Folynak az előkészületek 
az európai idő szerint szom
baton 21 órakor kezdődő sor
solási ceremóniára. G uiller
mo Canedo üdvözli m ajd a 
vendégeket, azt követően Sir 
Stanley Rous, a FIFA elnö
ke ta rt rövid beszédet. Ez
után  H elm ut Käser, á FIFA 
fő titkára ism erteti a sorsolás 
szabályaik A serlegből a cu- 
racaói Mordy M aduro húzza 
m ajd ki a csapatok neveit. 
M aduronak m ár gyakorlata 
van : a chilei és az angliai 
vb  döntőjét is ő sorsolta.

— Minden csapatnak sze
rencsét szeretnék hozni — 
m ondotta M aduro — elsősor
ban a dél-am erikaiaknak 
szurkolók; örülnék, ha a k i
sebb csapatok jó lehetőséget 
kapnának, .

A találgatás változatlan 
hevességgel folyik a csoport- 
beosztásról és a  sorsolás 
módjáról. Angol újságírók 
értesülése szerint Mexikó, 
Anglia, az NSZK és Brazília 
jesz kiemelt együttes a cso
portok élén.

Rövidett
Az egyfordulós labdarúgó 

bajnokságot a tatai járásban 
három  körzetben tervezik 
megrendezni; a vasútvonal 
mentén, a déli részen és a 
hegyvidéken. A küzdelmek 
trófeája a  Felszabadulási K u
pa, melyet a já rás legjobb 
csapata nyer el. A csapatok 
m ár most készülnek az ösz- 
szecsapásokra.

S ak k
Január 18-án indul a tatai

iárási sakk egyéni ifjúsági és 
felnőtt bajnokság. Tatán, a 
Fazekas úti iskolában.

Már csak egy forduló van
hátra a hastingsi nemzetközi 
sakk-versenyen. A 8. fordu
lóban Portisch győzött Levy 
(skót) ellen. Az élcsoport ál
lása: 1—2. Portisch és Gli- 
gorics 6—6, 3. Unzicker 5,5, 
4—5. Szmiszlov é,s Timrnan 
4—4 pont. Az utolsó fordu
lóban Portischnak Corden 
(angol), Gligoricsnak Un
zicker lesz az ellenfele.

Befejezéséhez közeledik az 
ifjúsági sakkozók Európa Ku
pájának küzdelme Gronin- 
genben. A szűkszavú jelentés 
szerint az A-csoportban az 
utolsó forduló elölt a magyar 
Adorján András egy ponttal 
(7) vezet a jugoszláv Ljubo- 
j evies (6) előtt.

Fő téma • a nevelés
A szövetség elnökségének 

beszámolója u tán  élénk vita 
bontakozott ki. örvendetes 
hogy a legtöbben a nevelési 
problém ákkal foglalkoztáit. 
Seres István, az Esztergomi 
Marógépgyár szakosztályveze
tője például úgy vélte: a me
gyei bajnokság visszaesésének 
oka nagy részt az. hogy a já 
tékosok egy részénél hiányzik 
a klubhűség es a sportszeretet. 
Ebben azonban hibásak az 
egyesületek vezetői is, akik 
sokszor a könnyebb megoldást 
választják: nem nevelnek h a
nem különböző csábítgatások- 
kal, úgy szerzik a játékosokat. 
Magyar György, a MIM Vasas 
edzője szintén az ifjúsági lab
darúgás gondosabb megszer
vezéséről beszélt. Am;nt mon
dotta, ezt az egyesületeknek 
anyagilag is fokozottan tám o
gatniuk kell. Javasolta azt is 
a szövetségnek, hogy ismét 
hozzák létre az edzők érdek- 
védelmi testületét, a megyei 
edzőtanácsot. M ónáth Gyula, a 
komáromi járási szövetség el
nöke a tavaszi egyidényes 
bajnoksággal foglalkozott: ja 
vasolta, hogy a megyei osz
tályban szereplő csapatokat 
területileg osszák két részre 
és a bajnoki cím helyett a 
csapatok a Felszabadulási K u 
páért küzdjenek.

Díjkiosztás
A megyer. JghúaEÚgó ,éy?áró

— a hagyományokhoz híven
— a díjajr , kiosztásával feje
ződött be; A különböző báj- 
nokságok 1—3. helyezettjei 
átvették az em lékplaketteket 
és okleveleket. Hasonló ju ta 
lomban részesültek a  jó m un
kát végzett egyesületi vezetők, 
játékvezetők, edzők és szövet
ségi aktivisták.

Kiosztották a sportszerű
ség! d íjakat is. A megyei fel
nőtt és ifjúsági bajnokság 
legsportszerűbb együttesének 
járó vándorserleget ezúttal a 
Környei MEDOSZ együttess 
kapta. Az NB-s tartalék- és 
ifjúsági bajnokság sportsze- 
rűségi versenyét a Tatabányai 
Bányász nyerte.

Készülődés 
Esztergomija

A ta tai járásban is meg
rendezték az asztalitenisz if
júsági és felnőtt egyéni b a j
nokságot, és a  továbbjutók 
m ár készülnek a 11-én lebo
nyolítandó esztergomi megyei 
döntőre.

Eredmények: Férfi felnőtt: 
(18 induló) 1, Gedra Lajos (Szó
rnod). 2. Szigetvári István (Ta- 
tai Gyógyszer). 3. Papp Antal 
(Tatai Gyógyszer), 4. Izing 
József (Tardosb.) Férfi fe l
nőtt páros: 1. Schm idt—Izing 
(Tardosb.), 2. Gedra—-Bog
nár (Szomód), 3. Csabán— 
Fekete (Tardosb.) Ifjúsági (8 
induló): 1. Neuberger Róbert 
(Baj), 2. Schm idt Vendel 
(Tardosb.), 3. Pula József 
(Bököd), Ifjúsági páros: 1 
Pula—Steir (Bököd). 2 .. Neu
berger—Á rendás (Baj).

Megyei versenyre jutottak:
Felnőtt osztályban: Szo- 

módról: G edra Lajos, Bog
nár István. Tatai Gyógyszer
ből; Papp Antal, Szigetvári 
István Tardosbányáról: Á ren
dás György. Schmidt Vendel. 
Csabán Vendel. Izing József 
T artalék: Fekete Vendel. I f 
júságiak: Bajról: Neuberger 
Róbert. Tardosbányár í l :
.Schmidt Vendel. Izing János 
Bokodról: S teiner Zoltán. P u
la József. Dióspusztáról: Lip- 
ták János. B artha Ákos.

Nem mostohák a kosarasok 
az Olajmunkásban

Az elm últ évben több gond
dal küszködtek a komáromi 
kosarasok. A problém ák meg
oldását célozta többek között 
az, hogy a város egyesületet 
a Komáromi Olaj m unkás, vet
te át. Bilkó Józseftől, a sport
egyesület elnökétől érdeklőd
tünk. hogy az új évben mi
lyen segítséget kapnak a  kosa
rasok, hogy sikerült az el
m últ év.

— Talán egyetlen egyesület 
vagyunk, am ely ilyen szét
szórt szakosz.ályokkal dolgo
zik. Pénzforrásunk viszont 
csak egy van. hiszen egyetlen 
vállalatról van szó. A kosa
rasok átvétele nagyon sok 
problém át . okozott. A nnak
idején ugyanis a m inősített 
szakosztáy átvételekor anya
gi összefogásról is szó volt, 
vagyis á város ígért bizonyos 
támogatást. Ügy érezzük, ezt 
csak részben kaptuk meg, 
mindössze 10 ezer forint érté
kű felszerelést kap tak  kosára 
labdázóink.

— Akármilyen nagy válla, 
la t is. vagyunk“ a sportra csak 
a nyereségrészesedés rovására 
kelthetünk. Anyagi gondja
ink tehát nem szűntek meg. 
nem vágyunk elég erősek 
hozzá. Mind az öt m inősített 
szakosztályunknak jogos és

ZAIK
Az Alma Afe-i magashegyi 

pályán két uj . világrekord 
született gyomkorcsolyázás
ban, 500 méteren, a szovjet 
bajnokság küzdelmei során. A 
férfiaknai Valerij Muratov 
39 mp-es eredm énnyel adta 
át á  m últnak a nyugatném et 
Keller, a japán Suzuki (1968' 
és a  szovjet Lepedrin (1969' 
39,2 mp-es régi világrekord
ját. A nőknél T atiána Rzido- 
rova 43,2 m p-re javított.) az 
NDK-s Ruth Schleiermacher 
1968-ban felállított 44,6 mp-es 
világcsúcsát.

A jégkorong világba rnokság 
galaci C/csoportjának küzdel
m eire készülő magyar válo
gatott pénteken este a K is
stadionban az NDK u ánpót1 
lás válogatottját fogadta. 
Ezúttal m ár nem  m ent olyan 
jól a játék, m int legutóbb 
Rostockban és Dániában — 
vagy talán ez az ellenfél volt 
kissé erősebb — így az együt
tes vereséggel hagyta el a 
pályát.

NDK utánpótlás vál. — 
M agyar vál. 7:3 (4:0, 0:3, 3:0).

A 22 éves Tostao,, Brazília 
új labdarúgó csillaga január 
27-re Houstonba utazik, el
lenőrző vizsgálatra. A m ennyi
ben a orvosok úgy látják, 
hogy a m űtét u tán  Tostao 
szemé, .tökéletesen rendbe 
jött, engedélyt adnak, hogy a 
játékos február, elején bekap
csolódhasson a brazil váloga
to tt felkészülésébe^ — Ha az 
orvosok úgy látják, veszélyes 
mhet a játék, bárm ennyire is 
fájdam as, visszavonulok ' a 
labdarúgástól — m ondotta 
Tostao — m indenem a labda
rúgás. de a szemem világa ér- 

. •.ékesebb. ÍV * * t

ritkábban túlzott igényei van
nak. bevételt viszont csupán 
a labdarúgók szereplésétől 
várhatunk.

, '— A szakosztályok nagy te
rületen működnek. Éppen a 
kosárlabda az, am elyikre még 
saját pályánk sincs, mérkőzé
seinket bérelt tornaterem ben 
látsszuk.1 az évi terem díj T0-— 
15 ezer forint. Persze más 
szakosztályok m unkájához is 
kell a  tornaterem , de a sző- 
nyiek például ingyen bocsát
ják rendelkezésünkre az isko
la tornaterm ét, dehát ott 
nem rendezhetünk, meg m in
dent. Otf dolgoznak a kézilab
dázók, és esetenként, alapo
záskor a labdarúgók is.

— Pillanatnyilag még nem 
tudjuk pontosan, miyen lehe
tőségeink lesznek a szakosz
tályok és ezen belül a kosár
labdázók tám ogatására. A 
költségvetés-tervet a szakosz
tályok jan u ár 15-ig nyújtják  
be az elnökségnek Körülbelül 
természetesen tudjuk, m it 
kérnek. A nnyit mondhatok, 
hogy a reális igényeket igyek
szünk kielégíteni. Az elm últ 
évben a kosarasok költség- 
vetése 65 ezer forint .volt, ab 
ból 64 ezret el is költöttek, A 
legtöbb probléma az utazással 
volt. mivel az autóbusz-tervet 
is év elején kell elkészíteni, 
mindegyik szakosztály kap 
egy bizonyos mennyiségű ki
lométert. Ha az egyik szak
osztály a rendelkezésére álló 
1400 km helyett mondjuk 
1800-át. használ el. azt m ár 
egy más szakosztály terhére 
teszi. Az idén az állam i tá 
mogatás 65 ezer forint lesz — 
a kosárlabda szakosztályról 
van szó —, ehhez még hozzá 
jön, az. am it a vállalattól ka
punk. Végső soron szeretném  
leszögezni, hogy a kosárlab- 
dásaink nem mostoha gyere
kek. ugyanolyan szakosztály, 
m int a>..t9bbif-jnit|gyanolvaii 
gonddal és szeretettel irá
nyítjuk, m in t a többit.

Erősített a Tatabányai Épít ik
A Tatabányai Építők labda, 

rúgó szakosztálya az új b a j
noki idényre több játékos á t
igazolásával is készült. Négy 
játékost igazolt a Tatabánya'. 
Bányásztól: Juhost. Töröcsi- 
ket. Szakost és Vasst. Gedei 
a Jászberényi Vasastól, Mu
rai a Várpalotai Bányásztól, 
Varga és Nyári a  Száktól 
Horváth pedig a Tatai Tex
tilestől kerü lt a KOMÉP

egyesületéhez. A fiatalok át
igazolásával a jövőre gondol
tak. az idősebb, rutinos já té
kosoknak pedig irányító szó* 
repet szánnak a csapatban a 
szakvezetők A nagy erősítés
sel azt szeretnék elérni, hogy 
a bajnokságban az NB H l 
Északnyugati csoportjában 
megerősítsék helyüket, előbh- 
re jussanak, vagy akár egy 
osztállyal feljebb kerüljenek.

ES A G Y A R K  A P U K O N  KMUL?
Mióta az

akkor is kell rá  időt szakiía!- 
ni, ha sok az otthoni munka, 
még akkor is, ha kezdetben 
szokatlan a mozgás. Mert 
azokról a testi értékekről, 
í m iket sportolással szerezhetAlföldi Cipőgyár közötti bajnokságokat. A hogy mekkora összegű jóléti 

tatai gyáregységének női ké- labdarúgás, az asztalitenisz és alapot kapunk a • közp:nttól, meg az ember, nem érde- 
zilabdacsapata feloszlott, sz n- a sakk megy. a vállalati szakszervezeti ta- mes lemondani. Kezdetnek
te nem is hallani semmit ar- — Mi a helyzet jelenleg? nácstól; am it tételesen az it- hasznos a term észetjárás is, 
ról, van-e egyáltalán sport- — Pillanatnyilag nem ál- leni szakszervezetnek kell fel- hiszen az ország gyönyörű tá^ 
élet a cipőgyárban. Tájékozó- lünk a legjobban. E.sósorban osztani. Véleményem szerint, jainak megismerésén kívül a 
dósunkat Kiima Zoltánnál, a vezetésre alkalm as em ber egy három tagú vezetőséggel „legegészségesebb” sportágak 
gyár párttitkáránál kezdtük. hiányzik. Az üzemi gondnok létre tudunk hozni egy sport- egyike.

— Néhány m ondat erejéig volt a sportosunk is, de olyan kört, eddigi * információim Persze. szerettünk volna
visszatérnék még a rra  a bt- sokágú az elfoglaltsága, hogy alapján az érdeklődés meg- még valam iről hallani Kiima
zonyos NB Il-es női kézilab- keveset tudott törődni azzal van. Zoltántól. M ert az rendben
da-csapaíra. Akkoriban az is, később le 1 is mondott. Sok A szakszervezet és a KI=Z van, hogy a gyár sportéletét
volt a legnagyobb baj, hogy a társadalm i funkció. Az üze- sportfelelőse László Margit, igyekeznek fellendíteni, l'el-
elvették tőlünk azt a kézi-- m űnk létszáma 630, de a nem- Az ő véleményét is meghall- mérést végeznek, és szorgal- 
labdapályát, am ire rengeteg term elők száma nagyon ala- gattuk. lát-e lehetőséget ko- mázzák a term észetjáró szak- 
penzt költöttünk, és legalább csony. Azonkívül — lévén molyabb sportélet kialakításé- osztály létrejöttét. Ami ki
olyan eríekű társadalm i mun- könnyűipari üzem — sok a ra_ és m iyen szakosztály fe- m arad t az ő nyilatkozatából,
kát végeztünk, helyette vi- nődolgozónk, akiknek kévé, 
szont nem kaptunk megfeie- idejük m arad a sportra. A 
lő pályát. A másik dolog; a fiatalok férjhez mennek, ha 
csapat tagjai közül kevesen születik egy gyerek, utána 
dolgoztak a gyárban, akik vi- m ár eszükbe se jut, 
szont a mi dolgozóink voltak, sportoljanak. A másik pedi. 
azoknak a vidéki mérkőzé- az, hogy 25 és 40 éves ko- 
sek olyan nagy munkakiesést rúak között „szünet” ' van. 
jelentett, hogy azt szintén A férfiak között kevés a fia
nem tudtuk pótolni, hiszen tál. A 150 férfi dolgozó nyolc
szalag m ellett dolgoztak. Sú- van százaléka túl van a negy- 
lyos anyagi gondjaink is vol- vénén.
tak, a szakosztály 50 ezer — Terveink természetesen 
forintos költségvetését a 70 vannak. Végzünk egy felmé- 
ezer forintos jóléti alapunk- rést, megkérdezünk m inden
ből nem tudtuk biztosítani, kit, kíván-e sportolni vala-

lelne meg a leginkább a dől- az az, hogy mit tesz az üzem 
gozóknak. a város sportéletéért. Tatán

— Tömegsporttal foglalkoz- a kisvároshoz m érten — 
hivrv hatunk az adott lehetőségeken 5, a ■í’ó,ar’ a különböző üzem. 

helül. Azt hiszem, rövidesen E,s a város sportéleté mégsem 
lesz egy szakosztályunk is,
a term észetjáró. Abban az
idősebbek is részt tudnának . ,

Ha az éves karbanlar- ai!ci m ert nem érzik sa ját

olyan intenzív, m int am ilyen 
lehetne. Ebben nagy szerepet 
játszanak az üzemék, épp

tási szünetre leáll a gyár, 
tehetnénk egész szép túrákat. 
Eddig a 
rendeztünk sportversenyeket, 
címkén kislabdadobás, úszás, 
futás szerepelt. Sőt, volt a

még a megyei TS támogatása milyen szakosztály keretén gyárnak m ár női labdarúgó-
m ellett sem. mert bevételünk belül, van-e kedve valamihez. csaPata is.
ióformán semmi nem volt. Lehetőségként itt van a sakk, Sókat várnak az illetéke- 
Szóval a sportkör fe'oszlott. az asztalitenisz, a labdarúgás sek a felméréstől, am inek

azft, és újdonságként a természet- nl rpján komolyan munkához ne!^  ),el] törődni
kai? A v a j

ez viszont nem jelenti,
hogv a gyárban meghalt a járás. A felmérés körülbelül lehet látni. M ert azért, ahol
sport. A város töm egsportjá- két hónaoot vesz igénybe, több, m int hatszáz em ber
ban rendszeresen részt ve- M ire feldolgozzuk az ered- dolgozik, az nem igaz, hogy

juknak a város gondjait. Hi
vatkozni lehet sok minden-

kirándulásainkon ÍG: Elsősorban, arra, hogy a 
központ nem itt van, nem is 
a megyében, nem kapnak rá 
pénzt. Dehát a dolgozók akik 
a gyár term ékeit előáll! iák, 
azok a városban laknak. Es 
a dolgozóknak a gyermekei is 
a városban élnek, tanulnak. 

Vagy a gyárkapun kívül 
a gondok- 

n m csak a  
cip”g. ái iáktól \ árjuk.

szünk, rendezünk üzem részek ményt, arra  kiderül az &  ne igényelnék a sportot. Még zrküss i


