Končano IV. prvenstvo
Jugoslavije v malem nogometu
BANJALUKA — Minuli ponedeljek se je v Banjaluki končal
play-off četrtega prvenstva Jugoslavije v malem nogometu. Zmagovalci štirih skupin so postali Mostarske kiše iz Mostarja, Beograd iz
Beograda, Zlatne školjke iz Skradina ter Kompred iz Tuzle. V polfinalu je Beograd z rezultatom 4:3
premagal Mostarske kiše, Kompred pa z 1:0 Zlatne školjke. V
tekmi za tretje mesto sta ekipi Mostarske kiše in Zlatne školjke igrali
neodločeno 3:3, po izvajanju sedemmetrovk pa so bile uspešnejše
Zlatne školjke. V velikem finalu
državnega prvenstva je Beograd, ki
ga vodi selektor YURK-a Dragan
Božinovič, vodil proti Kompredu
še dve minutj pred koncem, vendar
so Tuzlanci vseeno uspeli izenačiti
rezultat na 1:1. Zadetek je dosegel
jubljenecbanjaluške publike, nekdanji igralec Borca Abid Kovačevič. Najboljši vratar turnirja Said
Idriz iz Kompreda, ki je v štirih
tekmah prejel samo en got, se je izkazal tudi pri sedemmetrovkah.
Tako so Tuzlanci, ki so v play-off
prišli šele kot sedma ekipa, postali
letošnji prvaki Jugoslavije. Za
njimi so se zvrstili Beograd, Zlatne
školjke in Mostarske kiše. Ljubljanski Setnikar je delil 9—12.
mesto. V ekshibicijskem programu
so nastopili pionirji banjaluškega
BSK in mariborskega Kovinarja.
Mariborčani so bili po treh zaporednih zmagah v tekmovanju
YURK (proti Ljubljani. Lištici in
Zagrebu) tokrat prvič poraženi,
vendar velja ob tem povedati, da so
bili Banjalučani v povprečju približno dve leti starejši, pa tega poraza ne gre jemati kot prevelik neuspeh. Ob tem prvenstvu je bil v Banjaluki tudi sestanek Skupščine
YURK, na katerem je slovenskim
amaterskim športnim delavcem

zaupana oiganizacija prvega prvenstva Jugoslavije v malem nogometu za pionirje. Tekmovanje
bo v Maribom ob koncu junija, sodelovali pa bodo pionirji registriranih malonogometnih klubov iz vse
Jugoslavije. Prireditelj je NK Kovinar iz Maribora, v sodelovanju z
DTV Partizan Novo Polje pri Ljubljani. Nogometni klub Kovinar je
to kandidaturo dobil na podlagi dosedanjih nastopov skupne ekipe
Maribora in Ljubljane na YURK,
Ljubljančani pa so se odpovedali
organizaciji
zaradi negativnega
stanja za pionirski mali nogomet v
Ljubljani, saj članske ekipe, združene v koordinacijski odbor. niso
zainteresirane za delo s pionirji.
klubi velikega nogometa (še posebej NK Slovan) pa so bili tako vseskozi nenaklonjeni razvoju te
mlade in atraktivne športne panoge. Žal je mali nogomei za mnoge
še vedno rekreacija veteranov, razvoj na področju Jugoslavije pa
kaže, da upravičeno postaja samostojen šport. Tak je bil tudi najpomembnejši zaključek Ietne konference YURK. ki se glasi: »Želimo
pod okrilje Telesnokultume skupnosti Jugoslavije in ne Nogometne
zveze Jugoslavije. Želimo obvestiti
SZDL Jugoslavije o razvoju in dosedanji organizaciji malonogometnih klubov in čimprej ustanoviti
Zvezo malonogometnih klubov )ugoslavije.« Vsi so poudarjali, da je
mali nogomet prepoln problemov,
da se stalno nahaja v »čmi kroniki«, malonogometaši pa ne želijo iti
po tej poti. Ob tem lahko še povemo, da YURK kot tekmovalni
sislem obstaja dve leti, neuradno
državno prvenstvo pa že štiri leta.
Zanesenjaki — amaterji pa so pripravili tlaza nadaljnje organizirano
jn, upajmo, kmalu tudi družbeno
priznano delo. TOMAŽ COKAN

