
Az 4el|enőrzésekr6l"

A Postagalambsport több számában, különösen a Basel-i olimpia után elszaporodtak az e|Ienőizetlen ered-
ményekról szóló írások. Ebben a gÁRovt P volt afőszereplő.

Mi magyarok ebbe ltánozhatatlanok vagyunk, képtelenek vagyunk örülni egy másik magyaÍ sikerének.
(Tisztelet a kivételnek!)

Mit tesz erte a gyanuba kevert? Természetesen előkészül arta, hogy még tisztább, még alaposabb képet
kapjon a külvilág. A gatambászok esetében pl. bejelenti a fíhatóságnak (Szövetségnek), kéá e\Ienőiize
helyszínen a versenyeket. A reakció: teljes hallgatás' Úiauu próbálkozás BIII. kerület kért fel ellenőröket.
Ellenőrök megjelentek, végignézték a versenyt. Jegyzíkonyveztek az előírások szerint. SZVB elnökének
reakciója: kit érdekelnek ezek ajkv., teljesen szükségtelenek voltak az eI|enőrzések. Két közismert szövetsé-
gl vezetőnek egyenesen megtiltották az ellenőrzést.

Ki ér1i ezt! Amennyiben valóban szükségtelenek az e\lenőrzések, mert meggyőződtek arról, hogy szabá-
lyos korülmények között születtek az eredmények. Akkor viszont felelősségre KELL vonni a gyánúsítót,
gyanúsítókat!

Sajnálatos, hogy erre kevés az esély! Ráadásul néhiány keverő szavamégmindig áttőr a jóérzésű emberek,
vezetík véleményén.

Így fordulhatott még mindig elő, hogy egy ülésen még mindig aZ ott töltött 5-6 órábóI4-5 &aa három P-
ről szől.

99-ben újabb olimp ia, bar ha erről megfeledkeztek volna az erősödő klzárásivágyakról érezhették!
Most az olvasók elé trárjuk az ellenőrzési jkv_et, a felkéréseket. Lássuk!
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