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Labdarugó örvendetes az a tény, hogy az uj Államrendőrség 
támogatása az Xagjai és vezetői körében őszinte érdeklődés nyilvá-
Ogstálynál. nul meg a gport - éspedig elsősorban a tömegsportok -

iránt. Ez kétségtelenül egyik, jele a rendőrség demok-
ratizálódásának; amig a régi rendőrségnél az exclusiv 
sportágakat űzték - de ott is csak a tisztikar, - ad-
dig az uj rendőrség labdarugó, kézilabda, stb. csapa-
taiban együtt sportolnak a fogalmazók ás altisztek, 
felügyelők és rendőrök. 

A Politikai rendészeti osztály tagjai között igen 
sok kiváló sportember van. Vonatkozik ez főleg a labda-
rugókra. Az osztály futtballcsapata igen komoly játék-
erőt képvisel, a csapat tagjai között több országos 
nevü, válogatott játékos van. Az osztály futtballcsa-
pata eddig minden mérkőzését megnyerte és reménye lehet 
arra, hogy a budapesti Rendőr kapubajnokságot megnyeri. 

Egy ilyen értékes sportegyüttes összetartására kü-
lönös gondot kell fordítani, mert a sport nemcsak a 
fiatal politikai rendőrségnél annyira fontos a testü-
leti szellem megteremtését segiti elő, hamm elisme-
rést, sőt nemritkán rokonszenvet vált ki a tömegspor-
tok közönségéből, moly közönség a magyar dolgozókból 
tevődik össze, akiknek rokonszenve az osztály részére 
nem közömbös. 

Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy egy sport-
együttes összetartása anyagiak teljes hiányaban"- lehe-
tetlenség. A szükséges fölszerelés beszerzése, fenn-
tartása, pótlása, közlekedési költségek, stb,, mind 
olyan kiadások, melyeket a mai viszonyok között 11 em-
berre áthárítani nem szabad. Itt az osztálynak kell 
segiteni. 

Felkérem az osztálynak minden egyes tagját, hogy 
önkéntes hozzájárulásával támogassa á PRO labdarugó-' 
együttesét. Kórom a beosztottakat, hogy a mindenkori 
közlekedési segély havi összeg 10 A-ának, jelenleg 
tehát havi 20 /;Husz:/ pengőnek az illetményekből való 
levonásába egyezzen bele. Xnden szerv vezetője Írás-
ban közölje a gazdasági hivatallal, hogy a fenti 20.-P. 
levonásába beosztottjai beleogyeztek-o, vagy nem? Az 
Írásbeli értesítések összegyűjtéséről a Sportalap pénz-
tárkezelőju gondoskodjon. 

Gazdasági hivatal gondoskodjon a fenti "Sportalap-
hozzájárulásinak az illetményekből való levonás ét'ól 
és ennek a Sportalap pénztárkezelője részére való ki-
fizetéséről. A folyó havi Hozzájárulást a megbízott 
pénztárkezelő minden szerv által szerkesztett névszerin-
ti "Kinutat ás" alap ján szedje be. 

A Sportalap pénztárának kezelésével az aktiv sporto-
lok megkérdezése és azok egyhangú javaslata után Mudri 
István nyomozót bizora meg, a pénz tár ellenőri teendők 
ellátásával pedig Répássy Béla előadót és Hauf József 
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g á p k o o ö i v o 2 0 b őt,akiit kö b e l e sok a pénztári d l l a d é k o t é& 
a helyes kezolést havonta legalább egyszer váratla-
nul ellenőrizni, A sportüjyek-lránylt4.ai^X.az'T«al-
osztályvezetőt bizQa ne a. 

Az osztály labdarugóválogatott keretűbe tartozó 
be osztottak ketonként kot izben - 13 órától küzdve -
edzéseikre távozhatnak, mig a mérkőzések napjain 3 
órával a mérkőzés időpontja előtt távozhatnak el hiva-
tali helyükről. Vezetők gondoskodjanak arról, hogy az 
osztály válogatott keretbe tartozó beosztottak a mérkő-
zések napján és az azt megelőző napon éjszakai szolgá-
latba ne osztassanak be. 

Fentiek természetesen csak aagukra a játékosokra 
vonatkoznak , a mérkőzéseken más ni nőségben "szereplőikre 
/:pl, játékvezető, partjelző, rendező, stb.:/ nern 

A mérkőzéseket a jövőben a napiparancs "Nem hiva-
talos rész "-ében fogon közölni és megengedem, hogy ab-
ban az esetben, ha a délutáni mérkez ésokre a hivatalos 
idő miatt az osztály beosztottjai nem jelenhetnének meg 
nézőként, .mindenki - a szolgálatban lévők és a különös 
feladatokkal megbízottak kivételével - egy órával a 
mérkőzés kezdető előtt elhagyhatják a hivatali helyü-
ket , amennyi ben v aló ba n végignézik a mérkőzést. 

Minden beosztottat felkérek, hogy a sport ós sporto-
lok iránt tanúsítson megértést és a mérkőzéseken, -
amely egyébként mindig ingyenes - az osztály tagjai mi-
nél számosabban jelenjenek meg. 

Knft. Péter Gábor sk. 
osztály ve zo t ő 

Ibapjak: Belső- és külső főcsoportok, alosztály és 
osztályközvetlen szervek. 
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NEM HIVATALOS RÉSZ! 
/Király/ 3.R.E. nyerte Magyarország 1945 »évi 25 ka.ker ékpárver senyét * 
A teljes magyar élgárda részvételével megtartott kerékpárbajnoksúg 

25 km-e s egyéni bajnoka Király János /3.R «E»/ lett, maga mögött hagyva 
Zsellért, Nagy Bélát többszörös magyar bajnokokat. 

A 25 km-es egyéni bajnokság 3 .helyezettje szintén rondőrversenyző 
volt: Lovas B.R.EÚ 

Rendőr Kupa Labdarugó bajnokság; sorsolása: 
Október 3. /szerda/ Hóvisi ut d.u. 3 óra 
III.kor.-Politika 
Oltóber 5 ./pénte k/ 
Buda-Pál-XIII.ker.kap. Csóka u. d.u, 3 óra 
Detektivek-IX.ker, Halom u, d.u, 3 óra 
Kispe st-VI.ker. IC. A.C „pálya d.u. 3 óra 
XIV,ker.-Csepel intézői kötelesek a mérkőzés helyének és időpontjá-

nak megbeszélése végett érintkezésbe lépni egymással. 
Sport Bizottsági értekezlet. 

Ny ómat ékosa n fe Ihivom va lano nnyi szakom ályvozc tő f igye lmot arra, 
hogy minden hétfőn d.u. 3 órakor a 13.Ii.Br helyisé.góbén V,Nádor utca 15. 
I.erm. 115.tartandó sportbizottsági értekezleten feltétlenül jelenjék inog. 
Labdarugó játékosok igazolása a Rendőr Kupa nérkőzésekern 

Á csapatok intézői a mérkőzés megkezdése előtt rendőri arcképes 
igazolvánnyal tartoznak igazolni, hogy a csapatjátékosai a testület ál-
lományába tartoznak. 

Rendőr Kupa intézőinek értekezlete. 
A rendőr Kvpa Bajnokságaira nevezett csapatok intézői f .hó 8.-án /hét 

főn/ d.u, 3 órakor /V.Nádor utca 16.1,116./ alatt a 3.R.E. helyiségben 
feltétlen megjelenni tartoznak. Akadályoztatás esetén helyettesről gondos-
kodni kötelesek. 

Az V. és VIII.ker. labdarugó intézői minden körülmények között je-
lenjenek meg. Űhabada s.lc.dtv.főn.h. a 3.R.E. sportbizottság elnöke. 

/196/1945 .fk.npcs./ 

i fifisg^ar qtm 
£ 0 

\ \ a p s y k - j h / í h f ~ 1 




