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Tömegsport 

Borgazdasági vállalatok 
fiataljainak versenye 

361 sikerült 
gyalogló-
verseny 
Szegeden 

A 28. vasutasnap tisztele-
tére az SZVSE jól sikerült 
országos gyalaglóversenyt 
rendezett az újszegedi liget-
ben 40 atléta részvételével, 
melyen érdekes küzdelmek 
alakultak ki. 

Az országos Ifjúsági válo-
gatott Kéri Ferenc nagy küz-
delem után, a végső szakasz-
ban biztosan nyert 20 km-en 
az idei legjobbját teljesítő 
Grandpierre Csaba ellen, mig 
10 km-en a két szegedi vas-
utas atléta, Mityók Géza és 
Sipos István aranyjelvényes 
eredményt produkált. 

Az értékes díjakat Bárká-
nyi István, az SZVSE atléti-
kai szakosztályvezetője adta 
át a versenyzőknek. Részle-
tek: 

20 km: 1. Kéri (Bp. Hon-
véd) 1:34:24.2, 2. Grandpierre 
(SZVSE) 1:35:03.6, 3. Daru 
(ózdi Kohász) 1.38:31.8, 4. 
Gyárfás (Tatabányai Bá-
nyász) 1:41:21.0, 5. Bálint 
(Nyíregyházi VSE) 1:44:28.2, 
6. Tari (SZVSE) 1:46:32.4, 7. 
F.ngli (Móri SE) 1:46:58.6, 
8. Gasparik (Szombathelyi 
Haladás) 1:50:54.0. 

10 km ifjúsági: 1. Mityók 
(SZVSE) 48:53.0, 2. Sipos 
(SZVSE) 49:17.2, 3. Major 
(Szombathelyi Haladás) 
49:52.0. 4. Veréb (Diósgyőri 
VTK) 51:19.2, 5. Vágó (Gö-
döllői EAC) 51:44.0, 6. Baj-
zát (Egri SE) 52:29.2. 7. Sza-
bó (SZVSE) 53:35.0, 8. Kánya 
(Diósgyőri VTK) 53:35.8. 

10 fctn serdülő, A: 1. Kol-
lár (Diósgyőrt VTK) 52:06.0, 
2. Nagy (Diósgyőri VTK) 
53:12.0, 3. Vég (Gödöllői EAC) 
543)0.0, 4. Boczonádi (Kin-
csesbányái BSK) 55:30.0, 5. 
Egei (Kincsesbányai BSK) 
58:30.0, 6. Kacsug (Gödöllői 
EAC) 59:35.0. 

8 km serdülő, B: 1. Ere-
miás (Móri SE) 56:45.0. 2. 
Heim (Móri SE) 57:35.0. 3. 
Purger (Kincsesbányai BSK) 
60:4a 0. 

Monostori Tibor 

Labdarúgás 

Az elmúlt hét végén Sze-
geden, a DÉLÉP SC Szóre-
gi úti stadionjában bonyo-
lították le a Borgazdasági 
Vállalatok Trösztjénél és 
vállalatainál dolgozó fiata-
lok másodízben megrende-
zett sportvetélkedőjét. A 
kétnapos versenyen nyolc 
vállalat több mint kétszáz, 
egyesülethez nem igazolt, 
sportolni vágyó fiatalja atlé-
tika, asztalitenisz, kispályás 
labdarúgás és sakksportágak-
ban küzdött a helyezésekért 

Eredmények. Asztalitenisz. 
Nők. Egyéni: 1. Zágoni Eni-
kő (Pécs). 2. Ördögh Lász-
lóné (Szeged), 3. Szigeti Ka-
talin (Pest megye). Páros: 
1. Zágoni, Csontos (Pécs), 2. 
Horváth. Kovács (HUNGA-
ROVIN), 3. Lesenkó, Varga 
(Kecskemét). Férfiak. Egyé-
ni: 1. Gáspár Sándor (Kecs-
kemét), 2. Horváth Ernő 
(Kecskemét), 3. Tóth Sándor 
(Eger). Páros: 1. Horváth, 
Gáspár (Kecskemét), 2. For-
gó, Berényi (HUNGARO-
VIN), 3. Zengő, László (Ba-
latonfüred). Vegyes páros: 

1. Gáspár, Lesenkó (Kecske-
mét). 2. Berecz, Szigeti (Pest 
megye), 3. Horváth, Bör-
csök (Szeged). A vállalati 
pontversenyben: 1. Kecske-
mét 47, 2. Pécs 33, 3—4. 
Pest megye és Eger 27—27 
pont 

Atlétika. A női és férfi-
számok (100, 200. 400 és 800 
m-es síkfutás, súlylökés, ma-
gasugrás, távolugrás) alap-
ján az összetett pontver-
senyben: 1. Szeged 80,5. 2. 
Kecskemét 78, 3. HUNGA-
ROVIN 76,5 pont 

Sakk. Férfiak: 1. Wolford 
István (Szeged) 9, 2. Kovács 
György (Szeged) 8, 3. 
Schaum Béla (HUNGARO-
VIN) 7 pont 

Kispályás labdarúgás: 1. 
HUNGAROVIN 10 pont, 2. 
Szeged 9 pont (8-4-es gólkü-
lönbség), 3. Pest megye 9 
pont (8-5-ös gólkülönbség). 

Az összesített pontver-

seny végeredménye: 1. Sze-

ged 138,5, 2. Kecskemét 135, 

3. HUNGAROVIN 125,5 

pont 

flBe!grádban győzni 
akarunk!" 

Elmondja Svidró József és Kovács László 

Vasutasnapi 
sporteredmények 

A 28. vasutaenap tiszteleté-
ne az elmúlt szombaton ée 
vasárnap Szegeden, az 
SZVSE-pályán rendezték meg 
a területi kispályás labdarú-
gó-bajnokságot A kora ta-
vasz óta tartó mérkőzéssoro-
zaton mintegy 120 csapat vett 
részt, közülük a legjobb nyolc 
jutott el Szegedre. Itt két 
négyes csoportban küzdöttek 
szombaton, ahonnan az első 
két-két helyezett került a 
vasárnapi döntőbe. 

A döntő eredménye: Szen-
tesi Vontatási Főnökség— 
MÁV Igazgatóság 7-0, Békés-
csabai Vontatási Főnökség-
Vésztői Vontatási Főnökség 
4-0. 

Végeredmény: 1. Szentesi 
Vontatási Főnökség, 2. MÁV 
Igazgatóság, 3. Békéscsabai 
Vontatási Főnökség, 4. Vész-
tői Vontatási Főnökség. A 
győztes szentesiek bekerültek 
az országos vasutas döntőbe, 
amelyet augusztus végén 
rendeznek meg Balatonkene-
sén. 

A tömegsport keretében 
sakk, asztalitenisz és teke 
sportágakban mérték össze 

tudásukat a szegedi vasuta-
sok. 

Eredmények. Sakk: 1. Ár-
va Pál (Vontatási Főnökség), 
2. Máró György (Számítás-
technikai üzem), 3. Seres 
László (Számítástechnikai 
üzem). 

Asztalitenisz. Egyéniben: L 
Gáspár Mihály (Számítás-
technikai üzem), 2. Oláh Jó-
zsef (Gépállomás), 3. Papp 
László (Számítástechnikai 
üzem). Csapatban: 1. Számí-
tástechnikai üzem, 2. Gép-
állomás. 

Teke: 1. Slajchó Pál (Gép-
állomás), 2. Tóth Tibor (Gép-
állomás), 3. Berek Tibor 
(Vontatási Főnökség). 

Az „Edzett ifjúságért" moz-
galom keretében vasárnap 
délelőtt az SZVSE-pályán kö-
zel 100 fiatal versenyzett. A 
KISZ-esek kispályás labda-
rúgótornáján: 1. Gépállomás, 
2. Vontatási Főnökség, 3. 
Épület- és Hídfenntartó Fő-
nökség. Ezenkívül magas- és 
távolugrásban, kötélhúzás-
ban, célbadobásban és más 
számokban mérték össze tu-
dásukat a fiatalok. 

MNK-mérkőzések 
a bajnoki rajt 

ETMszült a labdarúgó MNK 
csoportmérkőzéseinek menet-
rendje A küzdelmek július 
26-án kezdődnek és a döntő, 
re augusztus 20-án kerül 
majd sor. 

Jelenleg a csoportmérkő-
zésekből még öt forduló van 
hátra, egyet tavaly decem-
berben lejátszottak. 

A menetrend: 

Július 26, szerda (17 óra): 
L csoport: Eger—SZEOL, 
Békéscsaba— Ű. Dózsa. II. 
csoport: Csepel—PVSK, R á -

ba ETO—FTC. III . csoport: 
Kazincbarcika—Tatabánya, 

Videoton—Vasas. IV. csoport: 

PMSC—Haladás, MTK-VM— 

Bp. Honvéd. 

Július 29. szombat (17 óra): 

L csoport: Ű. Dózsa—SZEOL, 

Eger—Békéscsaba. I I cso-

port: FTC—Csepel, Rába 

ETO—PVSK- IIL csoport: 

Vasas—Tataibánya, Kazinc-

barcika—Videoton. IV. aura. 

port: Bp. Honvéd—Haladás, 

PMSC—MTK-VM. _._. 

Augusztus 2, szerda (16.90): 
L csoport: SZEOL—Eger. Ü. 
Dózsa—Békéscsaba, I I cso-
port: PVSK—Csepel, FTC— 
Rába ETO. III. csoport: 

Tatabánya—Kazincbarcika, 
Vasas—Videoton. IV. cso-
port: Haladás—PMSC, Bp. 
Honvéd—MTK-VM. 

Augusztus 9, szerda (16.30): 
I. csoport: Eger—U. Dózsa, 
Békéscsaba—SZEOL. II. cso-
port: PVSK—FTC, Rába 
ETO—Csepel- ÜL csoport: 
Kazincbarcika—Vasas, Vi-
deoton—Tatabánya. IV. cso-
port: PMSC—Bp. Honvéd, 
MTK-VM—Haladás. 

Augusztus 16, szerda (16): 
L csoport: SZEOL—Ü. Dó-

zsa, Békéscsabai—Eger. II-
rsoport: Csepel—FTC. PVSK 

—Rába ETO. ü l . csoport: 
Tatabánya—Vasas, Videoton 

—Kazincbarcika. IV. csoport: 
Haladás—Bp. Honvéd, MTK-

VM—PMSC. 

Augusztus 18, samnbat: A 
csoportelső a Népsta-

dionban 15 és 17 órai kez-
dettel, a döntőbe jutásért 
játszik. 

Augusztus 28, vasárnap: A 
Népstadionban 15 órakor a 
3. helyért, 17 órakor az 1. 

helyért játszanák a csapatok. 

A csoportok állása az I. 

forduló után. 

I. csoport 
1. Ü . D ó z s a 1 1 - _ 8-1 2 

2. B.-csaha 1 - 1 - 2 - 2 1 
SZEOL 1 - 1 - 2 - 2 1 

4. Eger 1 - - 1 1-9 -

I I csoport 
1. FTC 1 1 . . 

2. Csepel 1 1 - -
3. Rá ba ETO 1 - - 1 
A PVSK 1 - - 1 

III. csoport 
1. Vasas 1 1 . . 
2. Tatabánya 1 - 1 -

Videoton 1 - 1 -
A Kazincb. 1 - - 1 

IV. csoport 
1. Bp. Honvéd 1 1 - -
2. Haladás 1 - 1 -

MTK-VM 1 - 1 -
A PMSC X--X 

2-0 2 

3-2 2 
2-3 -
0 - 2 -

5-0 2 
0-0 1 

0-0 1 

0-5 -

1-0 2 
2-2 I 

2-2 1 
0-1 . 

Egy hónappal a belgrádi 
kajak-kenu világbajnokság 
előtt a két szolnoki válogató-
versenyen eldőlt, hogy kik 
képviselik a magyar színeket 
az Ada Ciganliján. A váloga-
tott csapatban két szegedi — * 
Csapó Géza és Svidró József 
— ismét rajthoz áll a világ-
bajnokságon. Nem is akár-
milyen eredménnyel vívták 
ki a jogot, hiszen K—II. 1000 
méteren a tavalyi világbaj-
nokokat, a Szabó—Bakó pá-
rost győzték le mindkét vá-
logatón. De nem adták alább 
az 500 méteres sprinttávon 
sem. 

így aztán főhet a feje dr. 
Parti János szövetségi kapi-
tánynak, kiket indítson 
Belgrádban 1000 méteren. 
A válogatóversenyen elért 
eredmény egyértelműen Csa-
póék mellett szól. A tavalyi 
világbajnoki cím viszont a 
Szabó—Bakó párost helyezi 
előtérbe Ha az utóbbi fel-
vetés mellett döntene a ka-
pitány, nincs szükség válo-
gatóversenyre! Ez persze egy 
hónappal a VB rajtja előtt 
kellemesebb gond, mintha 
csak egyetlen páros jöhetne 
számításba. 

Reggel 8 óra. Benépesedik 
az Ifjúsági Vfzitelep környé-
ke A két VB-kerettag, 
Svidró József és Csapó Géza 
két nap pihenőt kapott a 
megterhelő válogatóverseny 
után. Néhány perc múlva 
Svidró mégis befut. A gyors 
gratuláció után azon vesszük 
észre magunkat, hogy a ter-
vekről, a válogatóversenyről 
és a világbajnokságról be-
szélgetünk. 

— A válogatóversenyen fő-
leg az 500 párosra készül-
tünk Gézával. Ezen a távon 
akartuk kivívni a világbaj-
noki csapatba kerülést Ké-
sőbb aztán közösen megbe-
széltük Kovács Lacival, hogy 
ezren ls elindulunk. Ügy 
terveztük, hogy a 10 ezer 
egyessel is megpróbálkozom, 
később azonban a két páros 
érdekében lemondtam a 
hosszú tévróL 

— Szabóék ellen milyen 
taktikával versenyeztetek? 

— Előtte megbeszéltük Gé-
zával, hogy csak annyit ad-
junk ki, ami könnyedén 
megy. Menet közben aztán 
láttuk, hogy Szabóék iram-
ban 6em tudnak tőlünk el-
menni, így aztán a finisre 
robbantani tudtunk. A má-
sodik válogatóversenyen ezt 
a taktikát már tudatosan 
csináltuk. 

— A Népsportnak úgy nyi-
latkoztál, hogy mi már meg-
tettük a magunkét, a többi 
már a szövetségi kapitányra 
tartozik. Mit gondolsz. 500-on 
és 1000-en is ti indultok 
Belgrádban? 

— Igazat kell adnunk dr. 
Parti Jánosnak, bárhogy is 
dönt ö van a legnehezebb 
helyzetben, hiszen egyik pá-
rost sem akarja elveszíteni. 
Az már szinte biztos, hogy 
500-on mi indulunk. Erre ké-
szültünk, tavaly harmadik 
helyen végeztünk a VB-n, és 
az idei nemzetközi versenye-
ken is a rövid távra kon-
centráltunk. Hogy ezren is 
mi induljunk, még az eluta-
zás előtt, augusztus 7-én egy 
úgynevezett kontrollverse-
nyen is szeretnénk bebizonyí-
tani, hogy jelenleg jobbak 
vagyunk Szabó Istyuéknál. 

— Igazságtalanságnak tűn-
ne, ha két válogatóversenyen 
kivívott győzelem után mégis 
Szabóék mellett döntene a 
kapitány. Mi értelme van ak-
kor a válogatóversenyeknek? 

— Az mindenképp, hogy 
ha nem indulunk ezren Sza-
bóék nyugodtan pihenhetnek 
babérjaikon. Így azonban 
hajtaniok kell. Lehet mi tet-
tünk jót velük. 

— Melyik távot választa-
nád, ha megkérdeznének? 

— Szívesebben mernénk 
ezer métert Itt ugyanis az 

Ács S. Sándor felvétele 

Svidró József és Csapó Géza a pancsarevól dobogón 

érmes helyezés szinte biz-
tos. Három egység versenyez-
ne a világbajnoki címért. 
Mégpedig a szovjet, az NDK-
beli és a magyar páros, öt-
százon már teljesen együtt 
van a mezőny. Sőt, egy 
gyengébb rajt megpecsétel-
heti bárki sorsát. Ezren még 
menet közben is van módunk 
korrigálni. 

— K—ÍJ. 1000 méteren új 
szovjet páros, Sedov—Kono-
nenko tűnt fel. Nottingham-
ben ők nyertek. Mi a véle-
ményed róluk? 

— Szenzációsan ment a 
szovjet páros. Az a vélemé-
nyem, hogy amit most a Sza-
bó—Bakó páro6 tud, kevés 
ellenük. Lehet, az is, amit 
mi tudunk. Ez persze majd 
Belgrádban eldől. Egy biztos: 
Gézával kitűnően együtt va-
gyunk — és mondanom sem 
kell, Belgrádban győzni aka-
runk! 

Egyébként Osapő Géza és 

Svidró József is régi sikerei-

nek színhelyére tér vissza 

az Ada Ciganlijára, hiszen 

mindketten Belgrádban nyer-

tek először világbajnoki cí-

met. Igaz, Csapó azóta már 

ötször megismételte ezt a 

ritka bravúrt. A tamperei 

triplázás után pedig méltán 

kiáltották ki kajakkirálynak! 

Kovács László vezető ed-
zővel már a szerkesztőségi 
szobában beszélgettünk. 

— Milyen elvek alapján 
készültek az idei válogató-
versenyekre? 

— Párosban, a szófiai 
bronzérem után, az 500 mé-
teres távot céloztuk meg. 
Emellett Csapó 1000 és Svid-
ró 10 ezer méteres indulását 
terveztük. Ezekre a távokra 
készültünk a válogatóverse-
nyekig. Menet közben aztán 
közösen döntöttünk az ezer 
páros mellett. Az előzetes 
nevezésünket módosítva, sze-
rencsére dr. Parti János el-
fogadta a helyszínen, hogy 
Csapó ne ezer egyest, hanem 

ezer párost menjen. Ezt a 
Szabó—Bakó páros edzője, 
Urögi László nehezményezte 
is. A mi párosunknak volt a 
legnehezebb dolga, hiszen 
világbajnoki kettőst kellett 
legyőzniük. Mindkét váloga-
tón Csapóék másfél hajóval 
verték Szabóékat. A világ-
bajnoki rajtig biztos javul-
nak még Szabóék, de meg-
győződésem, hogy a Csapó—. 
Svidró páros is. Ezt pedig 
arra alapozom, hogy eddig 
Géza főleg az egyesre ké-
szült. Most viszont csak a 
két párosra fog koncentrál-
ni. Ezen a válogatón nem 
titkolóztunk. Mindenki lát-
hatta a Csapó—Svidró páros 
versenyzését. Négyszer álltak 
rajthoz a két számban és 
négyszer győztek! 

— Milyen program vár * 
két versenyzőre a VB rajt-
jáig? 

— Július 18-án háromhetes 
edzőtáborozásra utazunk Du-
navarsányba. Itt az elsődle-
ges cél már a formaidőzítés, 
formabeállítás lesz a VB 
időpontjára. A két utazó 
versenyző mellett azonban 
meg kell említenem öt fiatal 
szegedi kajakost, akik előtt 
nyitva a kapu a moszkvai 
olimpiára. Ezek: Gaál Fe-
renc, aki a 10 ezer négyes 
után 3 órával 10 ezer egyes-
ben is elindult és az ezüst-
érem mellé, egy negyedik 
helyezést is szerzett, vala-
mint Nagy László, Korom 
Ferenc, Kiss Gyula és Far-
kas István. Az ifjúságiak kö-
zül Lichtenstein József győ-
zött két számban, ő k a jövő 
nagy reménységei. 

A szegedi kajakosok for-

mája tehát biztató, az eddigi 

legnehezebbnek ígérkező 

belgrádi világbajnokság előtt. 

Ez a VB ugyanis már a 

moszkvai olimpia főpróbája 

lesz. Sok sikert a startpisz-

toly dörrenéséig Viszont-

látásra az Ada Ciganliján egy 

hónap múlva. 

Bagaméry László 

V á r o s i MN'( - rr íé í£ c z é s e k 
e r e d m é n y e i 

DELÉP SC—Algyő 2-0, hálytslek—Deszk, 1-0, KSZV 
Szőreg—Kossuth SE 5-2, Do- SE—Kinizsi Hús^s 2-2, Sz. 
rozsma—Alsóváros 4-1, Mi- Postás SE—Tápé 2-2. 


