*3 kwietnia 1927 - Ruch znalazł się w gronie klubów założycieli Ligi. Pierwszy
mecz Ruchu w lidze, przegrany 0:7 z 1. FC Katowice

Instynkty łyżwiarskie na... boisku w Katowicach

W grudniu 1926 roku utworzono Ligę Polską. Reformatorzy (początkowo głównie
przedstawiciele klubów z Lwowa) chcieli, aby o tytuł mistrza kraju walczyło więcej
drużyn i aby spotkania były rozgrywane system „każdy z każdym – mecz i rewanż”.
Ruch początkowo nie był zwolennikiem utworzenia nowych rozgrywek. W Wielkich
Hajdukach obawiano się, że nie podołają finansowo, bo związane to było z dalekimi
wyjazdami. Koszty przejazdów były wysokie i na dodatek piłkarze częściej musieliby
brać urlopy z pracy. Zawodnicy pracowali w hucie, zajezdni tramwajowej czy ślusarni.
14 marca 1927 roku podjęto jednak decyzję o przystąpieniu do Ligi, która w
międzyczasie odłączyła się od Polskiego Związku Piłki Nożnej (działacze centrali byli
przeciwnikami reform). Ruch znalazł się w 14 najlepszych drużyn w kraju.
Przystąpienie do rozgrywek było ogromnym krokiem do przodu, bo przecież klub z
Wielkich Hajduk powstał zaledwie 7 lat wcześniej i błyskawicznie stał się
rozpoznawalną marką w kraju. Pierwsze problemy napotkano jednak zanim liga
ruszyła. Zespół nie mógł grać na swoim boisku „na Hasioku”, bo murawa była... za
mała, a w mieście nie było lepszego stadionu. Działacze doszli do porozumienia z
1.FC Katowice i swoje mecze ligowe rozgrywali właśnie w sąsiednim mieście. Z
katowiczanami dzielili się zyskiem ze sprzedanych biletów. Pierwszym rywalem
„Niebieskich” był... 1.FC. Mecz oglądało aż siedem tysięcy widzów. Była to w tamtym
okresie bardzo wysoka frekwencja. Miejscowi sprawili naszym tęgie lanie. Ruch
przegrał aż 0:7. Do dzisiaj tylko raz (0:8 z Polonią Bytom – 5.09.1964) zdarzyła się
„Niebieskim” wyższa porażka w lidze! Bramkarz Herman Kremer miał często
problemy z... utrzymaniem równowagi. Jak relacjonował „PS”: „... obok momentów
doskonałych, miał bardzo kiepskie. Przytem ślizgał się na boisku, co najmniej – jak
na ślizgawce. Cztery bramki można zapisać na konto tych instynktów łyżwiarskich”.

Pierwszy mecz w nowo utworzonej Lidze Polskiej
3.04.1927 (spotkanie rozgrywano w Katowicach)

RUCH WIELKIE HAJDUKI 0
1.FC KATOWICE 7 (2)
RUCH: Kremer – Kuc, Kusz, Badura, Gensior, Katzy – Kałuża, Czernikowski, Loewe,
Sobota, Frost.
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