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A legnehezebb edzői feladat Karpov „beiktatása"

SPORT
*

KSC—Sz.
Tanárképző

63:49 (36:23)

NB l-es női kosárlabdamérkőzés. Űjszegedi Sportcsarnok, 300 néző. Vezette:
Kardos, Bacsfay — jól.
KSC: KIRÁLY
(12), Domokos (6), T. Szabó (10),
ZAKIJÁN (19), Jurászik (3).
Csere: Farkas (9), Termesz
(—), Mohai (4).
Sz. Tanárképző: KLAVORA (6). Kapás (6). Dombi
(12), LÁZÁR (18), Mészáros
(—). Csere: Lakatos
(—),
Dunay (—), Kiss (7), Bittér
(—), Laukó (—).
A vendég kecskemétiek
kezdtek jobban. Zakiján kos-araival a 3. percben 6:2-re
elhúztak. A főiskolás lányok
bátortalanul dobtak, ha megszerezték a labdát saját palánkjuk alatt, támadásaiknál
többször is rossz
átadást
vétettek. A lendületesebben,
határozottabban
védekező
KSC tartani tudta 5—6 pontos előnyét, sőt a 14. percben már 10 ponttal elhúztak. Az embert fogó főiskolás lányok mellett távolról
Zakiján.
Király és Mohai
szinte tetszés szerint dobhatták pontjaikat.
A fordulás utáni első percekben Lázár
kosaraival
előbb 36:27-re, majd az 5.
percben 38:32-re alakult az
eredmény. A későbbiekben a
szegediek főleg rossz védekezésük miatt képtelenek
voltak ledolgozni hátrányukat, ráadásul igen pontatlanul dobtak. A vendégek
ügyes elzárások ulán tiszta
helyzetből érhették él kosaraikat.
A végig vezető KSC mind
védekezésben, mind
támadásban felülmúlta a sok hibával játszó ellenfelét.

Továbbképzés
A SZEOL SC Módszertani Bizottságának szervezésében április 28-án, hétfőn
délután fél 5 órakor a J á rási Hivatal (Széchenyi tér
9.) előadói termében valamennyi sportág szakvezetői
részére edzői továbbképzést
tartanak.
Az előadást dr. Apor Péter,
az
orvostudományok
kandidátusa, a Testnevelési
Főiskola Élettani Osztályának vezetője „Az állóképesség fejlesztése, a kondicionális állapot mérése" címmel
tartja.
Az előadásra valamennyi
egyesület edzőjét elvárja a
rendezőség.

Ha bárhol szóba kerül a
SZEOL SC kajak-kenu szakosztálya, sikereik analizálása, önkéntelenül az ötszörös
világbajnok Csapó Géza, a
szintén válogatott
Svidró
József, meg mesterük,
Kemecsey Imre neve villan elő
a képzelet sűrűjéből. Nem
csoda, hiszen
eredményeik
fényesen jelzik a szakosztályban folyó munkát. Ritkán esik szó viszont a majdani „nagyokról", a jövő generációjáról. pedig érdemes
körbenézni
a vízitelepen.
Mennyi, de mennyi szorgalmas
gyerek, leány és fiú
forgatja az evezőlapátokat,
hogy egykoron méltón képviseljék hires elődeik hagyományait.
Szervezett,
tudatos
az
utánpótlás-nevelés a
szakosztálynál. A SZEOL sportiskolájában hat edző. Hingl
László, Kása Ferenc, Kovács
László, Mészáros József, Váradi Márton és Vörös Teodóra foglalkozik 44 leánnyal
és 90 fiúval.
*

Egyik borongós délutánon
találomra kilátogattam a vízitelepre.
Éppen
Kovács
László edző és csoportja készülődött a
vízreszállásra.
Kapva az alkalmon, velük
tartottam,
bár
öltözékem
nem éppen vízitúrához volt
választva. Kölcsönbe kaptam
egy anorákot, így aztán semmi akadálya sem volt, hogy
útra keljünk. Azaz, mégiscsak volt. A csónaktároló
betonlépcsőit nyaldosó, megáradt Tisza vizén ringó motorcsónakban kellett helyet
foglalni,
akrobatamutatványok árán. Miután ez is sikerült, elindultunk a méltóságteljesen hömpölygő vízen Algyő felé, követve a tíz
fős kajakos csoportot.
Melléjük
érve,
Kovács
László közölte velük: a napi adag 40 kilométer lesz.
Ebből
20 kilométer árral
szemben, 20 pedig „csorgás"
lefelé, ami
természetesen
egyáltalán nem jelentett lazsálást.
— Bemelegítésként tízszer
egyperces távokat megyünk,
olyan 85 százalékos iramban — mondta Császár Ferencnek és Tóth Lacinak az
edző, aki több mint egy évtizedes versenyzőt múlttal a
háta mögött (nyolc évig volt
állandó válogatott,
három
EB-n
indult,
számtalan
nemzetközi viadalon vett
részt) nemrégen hagyta abba az aktív kajakozást, s jelenleg is I. osztályú minősítésű versenyző. Ha a csapat úgy kívánja, „beugrik"
egy-egy versenyre a pontokért.
A bemelegítés után miniintervallumos folytatás kö-

Pályázati felhívás!
Ipari vállalat
GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTESI
munkakör betöltésére pályázatot hirdet.
Pályázati feltétel: közgazdasági egyetemi, vagy főiskolai végzettség. 5 éves közgazdasági gyakorlati munka.
Szükség esetén, megfelelő vállalati segítséggel, lakás
biztositható. Pályázatot: „Vezetői munkakör 291753"
jeligére, önéletrajz csatolásával a hódmezővásárhelyi
Hirdetőbe kell benyújtani.
xH 291 753
N Y S A 5 2 1 . vegyes használatú

gépkocsi
(a motor kisebb javítást igényel)

közületnek

eladó.

Érdeklődni: SZEGEDI BŐRDÍSZMŰ ISZ.
SZEGED, KÖLCSEY U. 10.

vetkezett, ami 10x20 másodperces iramevezésből
állt,
öt-öt másodperces pihenőkkel. Egy ilyen szakaszban
tíz hosszt eveztek, amit még
kétszer megismételtek
—
közben
a két intervallum
között egy-egy perces pihenést engedélyezett az edző.
*

Anatolij Karpov személyében ú j sakkvilágbajnokot
avattak tegnap Moszkvában,
miután Róbert Fischer nem
volt hajlandó megvédeni világbajnoki címét a nemzetközi sakkszövetség által jóváhagyott szabályok alapján.
A 23 esztendős szovjet nemzetközi nagymesternek, a leningrádi állami egyetem közgazdász-hallgatójának
mellére a kékszalagos világbajnoki aranyérmet dr. Max
Euwe, a nemzetközi sakkszövetség (FIDE) holland elnöke
tűzte ki. Ugyancsak a FIDE
ményekkel büszkélkedhesse- elnöke akasztotta a babérnek az időközben eltávozot- kcezorút a sakktörténet 12.
világbajnokának nyakába.
tak.
A Szakszervezetek Központi Házának oszlopcsarnoMindent figyelembe véve,
megállapíthatjuk,
könnyű
helyzetben van a szakosztály, ami az utánpótlás nevelését illeti. A világ első
számú kajakosának ' munkáját, edzéseit figyelhetik közvetlen közelről, naponta. Felmérhetetlen ösztönző erő ez
a fiatal, ambíciódús gyereKét csuromvizes
„fiatalkeknek. Láthatják, mi min- ember" zuhan le mellém a
dent kell tenni azért, hogy székre a zsombói művelődévalaki a jók között a leg- si házban, amikor a tollasjobb legyen.
labdaedzésen az
országos
— Aki képes túljutni azon serdülő bajnok páros felől
vérre
a bizonyos holtponton; aki érdeklődöm. (Éppen
képes tűrni, szenvedni
— menő derbyt vívtak egymáskiváló versenyzővé
válhat. sal.) Kiss Lajos és Dudás
Ha ezt a nagyon nehéz, buk- László, a zsombói általános
tatókkal teli utat sikerül vé- iskola 8-os tanulói, érték el
gigjáratni a gyerekekkel — ezt a szép sikert. Kifújják
„kap
persze, erre nem mindenki magukat, majd Laci
képes —, előbb-utóbb saját előbb lábra" és ezt mondja:
— Nagyon szeretünk játnevelésű SZEOL-kajakozókból is lesz válogatott. Ezt a szani, edzés hetente kétszer
tudatot, érzést kell beléjük van, de mi majdnem mindig
itt vagyunk.
oltani, elhitetni velük.
Talán
ez a legnehezebb
— Mióta ismeritek ezt a
edzői feladat.
sok mozgást igénylő játékot?
— Tavaly szeptember óta
Míg ezeket mondta
Korendszeresen,
vács László, ismét a vízite- versenyzőnk
de
lep elé érkeztünk, ahol az azelőtt is ütögettünk,
esti szürkületben nagy sür- csak olyan strandos módra,
gés-forgás fogadott bennün- nem ismertük a poénokért
ket. A hajókat tisztogatták, menő harcot.
— így, utólag visszatekintápolták, hogy a másnapi edzés előtt már ezzel se kell- ve, milyen volt az út a döntőig?
jen bíbelődniük.
Gyiirki Ernő
— Bizony nagyon nehéz.

Cél

Az Úttörő Olimpia

A monoton zúgású Chrysler-motor hajtotta műanyag
csónaktest tarajos hullámomokat hasítva siklott a sima
víztükrön.
Az edző egyik
kezével a kormányt, a másikkal a stopperórát tartva
figyelte, hányszor
merítik
evezőlapátjukat vízbe Nagy
Laci, Balázs Antal és az ifjúsági válogatott Gál Ferenc
(a Radnóti gimnázium kitűnő tanulója), aki
minden
valószínűség szerint ott lesz
a Rómában rendezendő ifi
EB-n.
— Látszik a gyerekeken,
hogy korán, már februárban
vízre
szálltunk — jegyzi
meg
Kovács
László, fél
szemmel a fiúkat nézve. —
Naponta átlagban 35—40 kilométert eveznek, de hétvégeken nem ritka, hogy 60
kilométert is lapátolnak.
Miközben beszélgettünk, s
az evezőlapátokat sűrűn merigető ifjú kajakosokat néztük, észrevétlenül teltek a
percek: a parti füzek vízbe hajló lombkoronája övezte folyón 20 kilométert csónakáztunk. A forduló után
párokra
osztva
evezett
Lichtenslein József, Bereczki Sándor, s a többi, szép reményekre jogosító sportiskolás. A megtett víziút, az említett edzésmennyiség hallatán
felvetődött
bennem,
nem sok-e ez ilyen
fiatal
gyerekeknek?
BEK
— Nemcsak te vagy ezzel
Bayern München—St. Etienne 3:0 (1:0). Összesítésígy, de nagyon sok szülő is
— válaszolt az edző. — Fe- ben 2:0.
Leeds United—Barcelona 1:1 (1:0). Összesítésben: 3:2.
lesleges aggódni, nem hajtPárizsban: Bayern—Leeds.
juk le a gyerekeket.. A foKEK
kozatosság elve alapján terPSV Eindhoven—Dinamó Kijev 2:1 (1:0). Összesítésheljük, s állandó megfigyelés alatt tartjuk őket. Aki- ben: 2:4.
FTC—Crvena Zvezda 2:2 (1:0). összesítésben 4 A
ket most itt látsz, azokkal
Bázelban: FTC—Dinamó Kijev.
már
az előkészítő korcsoportban, mint minikajakosokkal is én foglalkoztam.
Kemecsey Imre vezető edző
szakmai irányításával dolgozunk valamennyien. Gondolom, felesleges bizonygatni,
mennyire jók az ő módszerei.

A döntőkig jutottak
a labdarúgókupák

*

Időnként meg-megszakadt
beszélgetésünk, hangos jótanácsok, utasítások röppentek
a gyerekek felé, akik fáradhatatlanul
húzták
az
evezőket.
Ha
néha-néha
egyik-másik maga elé fektette a lapátot, máris hangzott a kérdés:
— Fáradtak vagytok? —
nézett Valkusz Palira
és
Dani Miskára.
Rövid hallgatás után, sejtelmes mosolytól
kísérve,
jött a válasz:
— H á á á t . . . Kicsit...
— Nem baj, a versenyeken majd ezért lesz könynyebb — így az edző, s a
gyerekek újult erővel vágtak
neki a még hátralevő pár kilométernek.
A sok egyéb között megemlítem, több bírálat érte a
szakosztályt, mert
„idegen
tollakkal" ékeskedik.
A mondottakra
felkapta
fejét, indulatos lett.
— Valóban bíráltak bennünket, csak éppen arról felejtkeztek
el a véleményt
mondók, hogy az ide jöttek
közül többen azután lettek
„nagyok",
világbajnokok,
helyezettek, miután Szegeden eltöltöttek egy időszakot. Hiába akarná bárki is
tagadni, az itteni körülmények. az edzői munka döntően befolyásolta, hogy ma
már figyelemre méltó ered-

kában megrendezett ünnepségen a FIDE
vezérkarán
kívül 15 európai ország —
köztük Szerényi Sándor személyében Magyarország —
sakkszövetségeinek
vezetői
vettek részt.
Max Euwe beiktató beszédében, amely általános tetszést aratott a jelenlevő több
mint ezer szovjet sakkrajon,
gó körében, egyebek között
kijelentette, hogy csodálatraméltónak tartja azt az önuralmat, amelyet Karpov a
világbajnoki párosmérkőzés
előkészítésének időszakában
tanúsított, s emlékeztetett:
Karpov a maga részéről
Fischer valamennyi feltételét
elfogadta-

A Budapesti
Kőolajipari
Gépgyár
azonnali belépésre

keres

KÖZPONTI TELEPHELYÉRE, továbbá MŰSZER- és
TECHNOLÓGIAI SZERELÉSI MUNKAHELYEKRE
(Algyő, Százhalombatta) KŰLSZOLGÁLATOS MUNKAKÖRBE:

lakatos, villanyszerelő,
esztergályos,
asztalos, kőműves, kovács, lemezlakatos, ív- és lánghegesztő,
marós,
csőszerelő szakmunkásokat,
továbbá
öltözőőröket, őröket és férfi segédmunkásokat.
Vidéken minden szombat szabad. Jó kereseti lehetőség.
Munkásszállás, üzemi konyha van. Munkásszállás vidéken ingyenes, a központban havi 75,— Ft térítésért.
Felvétel esetén az útiköltséget megtérítjük. Próbaidő
alatti kilépés esetén az útiköltséget visszavonjuk.
Segédmunkások részére hegesztőképzés.
Jelentkezés: a vállalati üzemgazdasági és munkaügyi főosztályon: BUDAPEST XVIII., GYÖMRÖI ÚT 79—83. SZÁM, vagy a vidéki munkahelyek vezetőinél.
Megközelíthető: a 95-ös, a 17-es, a «7-ea és 35/Y
jelzésű autóbuszokkal.

Az országos serdülő bajnokságra az eredményeinket figyelembe véve, meghívásos
alapon jutottunk el. Ez év
februárjában 18 induló közül a harmadik helyen végeztünk mindketten. Egy hét
múlva párosban
bajnokok
lettünk.
— Milyen érzés volt?
Lajos veszi át a szót:
— Nem is tudom,
mit
éreztem, izgultunk, mert a
nehezebb meccs a döntőbe
jutásért volt, ott hosszabbításbari nyertünk. Nem tudom elmondani, hogy
mit
éreztem a boldogságon kívül.
— Továbbra is itt játszotok?
— Igen. — Ha bejárók leszünk Szegedre, akkor is itt
maradunk, mert apu az edző, és mindent biztosit a további fejlődéshez.
Közben dr. Kiss
István,
„az apu" játéktérre küldi a
két suhancot.
Öt a srácokról kérdezem
— Most minden erőnkkel
az úttörő-olimpiára
készülünk, nem titkoljuk, szeretnénk megnyerni, és ahhoz a
két fiú nagyban hozzájárulhat. Addig még sok a csiszolnivaló.
Ahogy láttam, az elszántságban, akaratban nincs hiány, és úgy érzem, ha csak
ezen múlik, nem lesz baj.
Majoros Tibor
MA DÉLUTÁN:

Nemzetközi
»/• f

r

•

ifjúsági
mérkőzés
Makón

A közelmúltban Romániában járt Csongrád megyei
ifjúsági
labdarúgó-válogatott ma, pénteken délután
visszavágó múéközésen
fogadja Arad megye ifjúsági
válogatott csapatát. A találkozó 16 órakor kezdődik arz
MSVSE sporttelepén.

EXPRESS
társasutak
GÖRÖG KÖRUTAZAS
11 n a p a u t ó b u s s z a l
október hónapban
5250,— F t +
költőpénz.
FEKETE-TENGEBI
HAJÖÜT
12 n a p o d a r e p ü l ő v e l ,
vissza
vonattal
Odessza—Batumi—
Szuhuml

vn. 15—30-lg

4500.-

Ft

+

költőpénz.

KIJEV—TBILISZIJEREVÁN—MOSZKVA
15 n a p
gyorsvonat
és repülő
V . 26-tól VT. 9 - l g
4560.- Ft +
költőpénz.
LIPCSE—DREZDA
VI.
4-11-tg.
B nap vonattal
1550,— F t +
költőpénz.
Jelentkezés és felvilágosítás:
E X P R E S S Ifjúsági és Diák
U t a z á s i I r o d a 6720 S z e g e d ,
K í g y ó u . 3. T e l . : 11-792,
11-095.

