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Historie německé kopané v Čechách
Další, mimořádné zasedání svazu (3. dubna téhož roku) přineslo
nejen změnu názvu na "Deutsche Schiedsrichtervereinigung für
die ČSR" (Svaz německých soudců v ČSR), ale další podstatné
kroky ke zlepšení organizovanosti svazu a řízení zápasů : byla vydána herní pravidla pro DFV a DSchVg, v Liberci vycházející
Allgemeine Sportblatt ze stal oficiálním listem svazu ( o pár let později se stal dalším oficiálním listem také brněnský
"Sportwoche"). Bylo také rozhodnuto, že do 24 hodin musí být zasílány zápisy o utkání na příslušné župní svazy.
Tato rozhodnutí velkou měrou přispěla nejen k uspořádání vnitřních organizačních a administrativních záležitostí svazu rozhodčích, ale především se takto rychle dostávaly výsledky jednotlivých
Dlouholetý funkcionář a rozhodčí
Funkcionář a rozhodčí
zápasů k široké čtenářské a divácké veřejnosti a fotbal se následně
Dr.Walter Näbe
Arthur Brünell
Čestný člen DSchVg od roku 1922
Čestný člen DSchVg od roku 1926
popularizoval.
Jak je obecně známo, tak v tomto období dvacátých let vrcholila
ve fotbalovém dění první československé republiky snaha o celkové uspořádání fotbalových poměrů v zemi, připravovalo se
založení jediné fotbalové asociace na základě národnostního systému. Stejně tak i rozhodčí ve svých jednotlivých národnostních svazech si dávali do pořádku své vzájemné vztahy a tak probíhala čilá jednání mezi DSchVg a Sborem čs. soudců footballových (tedy mezi dvěma nejpočetnějšími a tudíž nejvlivnějšími svazy), která nakonec ustanovila pětičlennou komisi obou
společenství (pod vedením českého rozhodčího Heritese) k řešení všech sporných záležitostí.
Konečně v roce 1922 (28. května) byla nalezena společná řeč, konalo se ustavující zasedání rozhodcovské vrcholové organizace v ČSAF - "Svazu soudců footballových v ČSR“, když tento následně sdružoval jednotlivé národní svazy rozhodčích velmi silný český "Sbor soudců", DSchVg a židovskou rozhodcovskou
jednotu (Sbor židovských soudců footballových v ČSR - Jüdische
Schiedsrichter-Verieinigung in der ČSR- Agudath šofté hahachrah hajehudim be-Čechoslovakia) do jedné organizace. Do předsednictva byli mj
zvoleni za DSchVg Paul Lehnert (Lobositz), Arthur Brünell (Karlsbad),
Dr. Willy Tschakert a Ernst Hebak (Prag), tedy osvědčení a zkušení funkcionáři německého fotbalu.
Oceněním odborných rozhodcovských kvalit německých soudců bylo
již v roce 1923 obsazování řízení mezistátních zápasů Maďarska proti
Rakousku (rozhodčí Emil Grätz - Prag) a Polsku (rozhodčí Ernst Hebak Prag).
V roce 1923 došlo také k rozhodnutí, podle kterého se rozhodčí jednotlivých národních svazů měli sdružovat v autonomním svazu rozhodČlenská legitimace rozhodčího - Richarda Schmolla
čích, příslušejících k danému národnímu svazu a tak došlo k další a již
poslední změně názvu - "Deutscher Schiedsrichter Vereinigung beim
DFV".
V průběhu první poloviny třicátých let minulého století došlo k mohutnému zvýšení počtu fotbalových klubů, které následně vyvolalo rozdělení fotbalových soutěží do několika výkonnostních tříd a tudíž i zvýšené množství fotbalových zápasů v těchto soutěžích. Stejně tak
opětovně, jako tomu bylo předtím v období těsně po skončení první světové války, vyvstal požadavek na pronikavé zvýšení počtu soudců k řízení těchto utkání. Nábor nových rozhodčích, po složení odborných
zkoušek, zaznamenal úspěch ve zvýšení počtu členské základny až na
úctyhodných 452 členů z původních 165 členů!
Pro názornost uvádíme počty zápasů konaných v náhodně vybraných
letech a počty rozhodčích, kteří tyto zápasy odřídili:
1920 - 914 zápasů a 165 rozhodčích
Ligový rozhodčí Rudolf Matzke mezi kapitány mužstev Burgrem (AC
1927 - 2434 zápasů a 313 rozhodčích
Sparta Praha) a Stříbrným (SK Viktoria Plzeň)
1933 - 5 364 zápasů a 452 rozhodčích
A tak z této členské rozhodcovské základny, neustále proškolované
a setkávající se na různých odborných kurzech a školeních zákonitě vzešel nejeden velmi kvalitní fotbalový soudce - jedním
z nich byl také i Rudolf Matzke (Bodenbach), který byl jako první německý rozhodčí několikrát nominován i pro vedení zápasů
tzv. Mitropa Cupu (Středoevropský pohár).
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