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Atlétika 

Hármas lengyel 
siker a maratonin 

Hungar-
hotels 
Kupa 

Tegnap, szombaton délután 
az újszegedi Sportcsarnok-
ban tovább folytatódott a 
nemzetközi kézilabdatorna, 
amely ma délelőtt ér véget. 
Az első mérkőzésen Magyar-
ország Lengyelország csapa-
tával találkozott. 

Magyarország—Lengyelor-
szág 18-18 (9-8). Vezette: 
Varga, Wolf (Csehszlová-
kia). 

Magyarország: Éliás, Csaj-
bókné, Lelkesné, Sterbinszky, 
Nagy M., Vadászné, Angyal. 
Csere: Nagy 1., Csulikné, 
Berzsenyi, Samus. Ihász. 

Lengyelország: Zaleska, 
Skupin, Lowczynska, Rza-
zewska, Zurawska, Duda, 
Krefft. Csere: Deda, Pniak, 
Siodlák, Ciesla, Galus. 

Góldobók: Nagy M. (5), 
Sterbinszky (4), Vadászné 
(3). Angyal (3), Csulikné (2), 
I^elkesne (1), iU. Zurawska 
(6), Rzazewska (4). Krefft 
(4), Skupin (2), Siodlak (2). 

Hollandia—Norvégia 14-13 
(0-6). Vezette Ischer, K iL 
chen manón (Svájc). Jugo-
szlávia—Románia 19-12 
(11-5). Vezette: dr. Fülöp, 
Márki. A tabella állása: 1. 
Jugoszlávia 8 pont, 2. Ma-
gyarország 7 pont, 3. Len-
gyelország 4 pont. 4. Hollan-
dia 3 pont, 5. Románia 2 
pont, 6. Norvégia 0 pont. 

Párbajtőrben 

Világbajnok 
a magyar 

csapat 
Magyarország—Szovjetunió 

6:6 

Minden Jó, ha Jó a vége — 
tartja a szólás: megszületett 
a második aranyérmünk a 
hamburgi vivó-világbajnok-
ságon. Szombaton késő éjjel 
tetőzött az izgalom; fél l i-
kőr még 5:5-re állt a döntő. 
Fenyvesi és Korczonai követ-
kezett. A rutinos magyar ví-
vó 5:2-re győzött Az arany-
éremhez már egy „tisztes" 
vereség is elegendő volt, Kor-
czonai 5:2-re kikapott. Jobb 
találataránnyal világbajnok 
lett a magyar csapat 

Sport-
műsor 

K é z i l a b d a : 
Hungarhotels Kupa. Válo-

gatottak nemzetközi női tor-
nája. Szeged, városi Sport-
csarnok. 9 órakor Lengyel-
ország—Hollandia, 10: Romá-
nia—Norvégia, 11: Magyar-
csarnok. 8 órakor: Lengyel-
vetítés). 

Üszás : 
Ország r>s meghívásos úszó-

verseny. Ojszegedi verseny-
uszoda, 15. 

Vitorlázórepülés: 
XXIV. nemzeti vitorlázó-

repülő-bainokság, Szeged, Re-
pülőtér, 10. 

Labdarúgás: 
Nyári Totó Kupa. Tisza-

csoport: Hódmezővásárhelyi 
MSE—Tőrökszentmiklós, 

Hódmezővásárhely, 17. H. 
Szabó L. SF.—Csongrádi Épí-
tők, Mezőtúr, ÍZ. 

Képünkön: a versenyzők a rajt után a Széchenyi téren 

A szegedi ünnepi hetek 
sportműsorának keretében a 
városi sportfelügyelőség 
szombaton délután 22. alka-
lommal rendezte meg hagyo-
mányos nemzetközi maratoni 
futóversenyét. A Széchenyi 
téren tartott ünnepélyes 
megnyitó után hűvös (14 
Celsius-fok), szeles időben 32 
külföldi és 30 magyar futó 
vágott neki a távnak, ame-
lyet az idén a Sándorfalva 
felé vezető országúton jelöl-
tek ki. Érdekesség, hogy 
Inge Habel személyében női 
versenyző is indult. Az 
NSZK-beli futónő ezúttal 
harmadszor állt rajthoz Sze-
geden. 

A táv elején a komlói Ho-
moki és a lengyel Chudeczki 
vezetésével 11 fős boly állt 
a mezőny élére. Az 5 km-t 
(14:26) és a 10 km-t (31:50) 
Homokiék érték el elsőként, 
miként 15 km-nél (47:30) is 
ők haladtak az élen. 20 km-
nél (1:04:60) három futóval 
megfogyatkozott a vezető 
boly, ml több a fordulónál, 
Sándorfalva határában 
(1:17:42) az NDK-beli Arnold 
150 m-re leszakadt a Chu-
deczki, Vasowsky, Rebacz, 
Dys, Ordov, Neszitov, HOL. 

moki hetestől. 30 km-hez 
(1:38:00) három lengyel futó, 
Chudeczki, Vasowsky és Dys 
érkezett elsőként, őket 600 
m-re laszakadva követte 
Rebacz, Neszitov és Ordov. 
35 km-nél (1:54:29) a vezető 
hármas tartotta előnyét. 
Ezután Dys leszakadt honfi-
társaitól. 40 km-nél Vasowsky 
és Chudeczki ideje 2:12:22 
volt. A döntés ezután kö-
vetkezett. Vasowsky erősíte-
ni kezdett és csakhamar 30 
m-es előnyre tett szert 
Chudeczkivel szemben, amit 
a Széchenyi téri célig még 
tovább tudott növelni. 

A nemzetközi maratont 
verseny végeredménye: 

1. Janus Vasowsky (len-
gyel) 2:19:01, 2. Chudeczki 
(lengyel) 2:20:19, 3. Dys 
(lengyel) 2:21:36, 4. Neszitov 
(szovjet) 2:23:03, 5. Rebacz 
(lengyel) 2:24:00, 6. Arnold 
(NDK-beli) 2:24:03, 7. Ordov 
(szovjet) 2:24:42, 8. Homoki 
(Komlói Bányász) 2:24:54, 9. 
Mocsári (Bakony Vegyész) 
2:26:40. 10. Gyovai (MTK-
VM) 2:27:03. 11. Tóth Lajos 
(MAFO 2:28:03, 12. Joó 
(MAFC) 2:28:27. 

T. L 

Kilenc sportágban 

Segédedzői tanfolyam 
A Csongrád megyei Test-

nevelési és Sporthivatal ren-
dezésében segédedzői tanfo-
lyam kezdődik több sport-
ágban. Mint megtudtuk, a 
képzésre azok a tizennyolca-
dik életévüket betöltöttek, de 
45. évesnél nem idősebbek 
jelentkezhetnek, akik leg-
alább a nyolc általános is-
kolai végzettséggel rendel-
keznek, és sportegyesületi 
tagok. A következő sport-

ágakban lehet a segédedzői 
képzésre jelentkezni: atléti-
ka, cselgáncs, kajak-kenu, 
labdarúgás, tájékozódási fu-
tás, teke, tenisz, torna és 
úszás. 

A tanfolyamra a városi, 
járási testnevelési és sport-
felügyelőségek várják a je-
lentkezőket, ez év július 30-
ig. ahol részletesen tájékoz-
tatják majd őket a külön-
böző kérdésekről. 

Mihály 
harmadik 

Még mindig 
kozmetika... 

Néhány szó a magyar futballról 
Aludtunk már néhányat az argentínai 

labdarúgó-világbajnokság döntő összecsa-

pása óta. Akkor valamennyien azt hittük, 

nehezen tudjuk elfelejteni a magyar csa-

pattal történteket. Becsapottnak éreztük 

magunkat. Aztán eltelt egy hónap és már 

a magyar kardcsapat szenzációs világbaj-

noki győzelméért lelkesedtünk. Már csak 

néha kerül szóba a labdarúgó-világbajnok-

ság. Azóta a szurkolók is sokkal reálisab-

ban, higgadtabban értékelnek, a teljes 

igazságot azonban még most sem tárják 

a közvélemény elé a magyar labdarúgás 

vezetői. 

Az MLSZ elnökségi ülésén legutóbb 

megtárgyalták a VB-küldöttség vezetőinek 

és szakvezetőinek jelentését. Azt kis ki-

egészítésekkel az elnökség el is fogadta. 

Ismét megállapították, hogy az OTSH-nak 

a labdarúgás fejlesztésére hozott határo-

zata jelentős változásokat eredményezett 

a labdarúgás egészének fejlődésében, csu-

pán a szakmai fejlődés üteme volt las-

súbb a szükségesnél. Ezt a megállapítást 

ugyan mire alapozták? Hiszen a 2. pont 

már kimondja, hogy a válogatott játékosok 

egy része sem szakmailag, sem pedig mo-

rálisan nem volt alkalmas nagyobb fel-

adatok megoldására. Az egyesületek nem 

a felkészítési tervnek megfelelően készí-

tették fel a játékosokat. Az egyesületi 

szakmai munka gyengesége is döntő volt, 

sőt nem sikerült felszámolni a morális 

hiányosságokat sem és a játékosok az 

alapvető sportemberi felkészültséggel és 

magatartással sem rendelkeztek! így 

aztán mégis eredményt hozott a labdarú-

gás fejlesztésére hozott határozat? 

Alapvető hiba volt. hogy a magyar köz-

véleményt nem Informálták a labdarúgók 

viselt dolgairól. Régi gyakorlat ez már ná . 

lünk. Mecénások rajongják körül, nap-

tól, széltől óvó tekintetek kísérik lépteiket, 

és — a játékosok kérése többnyire pa-

rancs! Kimondhatjuk végre egyszer őszin-

tén, hogy Magyarországon a labdarúgó-

sportban játékosuralom van! 

Nem tudom, rájöttek-e már azok a sport-

vezetők, gazdasági vezetők — akik érdem-

telenül is „kalácsot" osztogattak —, hogy 

valamennyien okozói a magyar csapat VB-

kudarcának? Egyszóval elkényeztették já-

tékosainkat. Mert mi történik, ha valame-

lyik edző fegyelmet követel? Megbuktat-

ják! És ezt évek óta büntetlenül megtehe-

tik a magyar labdarúgók! Szerintem: 

tisztességtelen előnyök egész sorát élvezik. 

Egy-egy átigazolási időszakban olyan ösz-

szegeket kérnek, hogy szinte hihetetlen. 

Vagy az érdeklődő egyesülettől, hogy oda-

menjenek vagy saját klubjuktól, hogy ott-' 

maradjanak. A dugipénzek pedig rendre 

előkerülnek a táskák aljából. Az soha nem 

derül ki. hogy kik adják, honnan, milyen 

pénzből, milyen összegben? Üjabban már 

a lakás, a feleség állása, az egyetemi fel-

vételi természetes, ehhez azonban még jár 

valami. Nem „dohány", nem „zsozsó", most 

az új kifejezés a „nóta" lett. (Egy nóta 

10 ezer forint!) De 5—6 nótán alul már a 
tartaléksorban szereplők sem adják! Ugye 
milyen jelentős változások tapasztalhatók 
a magyar labdarúgás házatáján? 

És ami a legsúlyosabb, nem beszélünk 

még most sem őszintén. Érintőleges utalá. 

sokat szerezhettünk a magyar csapat ang-

liai túrájáról, ahol fazék a lat t . . . . illetve 

kalap alatt próbálták intézni a történte-

ket De ugyanígy maradt észrevétlenül a 

Kaposvár—Vasas-, a Kaposvár—PMSC. 

mérkőzés vagy a debreceni sorozatgyőzel-

mek. Igaz, a két csapat megmentette a 

fegyelmi bizottságot a hosszú tárgyalások-

tól, hiszen a Kaposvár kiesett a DVSC 

pedig nem került fel az NB I-be! „A vál-
tozások azonban jelentősek a magyar lab-
darúgás hizatáján!" 

„Az MLSZ elnöksége saját felelősségé-

nek elsődleges hangsúlyozásán túlmenő-

en . . . " — olvashatjuk. Ennyit, és egy gon-

dolattal sem többet. Milyen felelősségről 

van szó, jó lenne tudni. És ha hibák egész 

sorát követték el. hol késik a nyílt önkri-

tika meg a felelősségre vonás? Vagy ezzel 

a mea culpával el van felejtve az egész? 

Kezdjük az új bajnoki szezont ott ahol 

három hónappal ezelőtt befejeztük? 

Meg kellene á r t a n i ezt a folyamatot 

amely most d í i ix igazán labdarúgó élcsa-

patainknál. Egyszer és mindenkorra szigo-

rú következetességgel kellene véghezvinni 

a döntéseket. Munkát követelni labdarúgó-

inktól. és csak a teljesítmények után ju-

talmazni, premizálni. Egyenlővé tenni őket 

a hétköznapok munkásaival, vagy ha ez 

„sértő" lenne számukra, akkor a cirkusz 

artistáival. (Bocsássanak meg a hasonla-

tért az artisták.) Egyszóval, ha fel akarnak 

lépni, produkálniuk is kell. Ha többet 

akarnak keresni, még többet kell dolgoz-

niuk. újat, nagyszerűbbet bemutatniuk! 

Ellenkező esetben olyan foglalkozást kell 

keresniük, ahol jobban kamatoztathatják 

„tehetségüket". 

Addig azonban, amíg lehet magyaráz-

gatni a bizonyítványt, el lehet „intézni" 

labdarúgók törvénybe ütköző cselekedeteit, 

ne számítson senki gyökeres változásokra. 

Amíg a sportvezetés olyan kivételezettsé. 

get élvez, hogy saját privilégiuma és mo-

nopóliuma a tájékoztatás, a labdarúgók 

továbbra is visszaélnek a bizalommal! Pe-

dig már elég mélyen van ez a sportág! A 

címeres mezbe bújtatott játékosok többsé-

ge sem morális, sem pedig sportemberi 

magatartásában nem nő társai fölé! 

Ha következetes szigor érvényesül, meg-

szűnik az a szokás is, hogy a játékos dik-

tál. Ha az egyesületek sportvezetői olyan 

színvonalon tevékenykednének, hogy ér. 

ződne: megbízatásuk fontos, munkát is kö-

vetelhetnének! A labdarúgóknak pedig el 

kellene jutni arra a szintre, hogy önmaguk-

nak is bizonyítsanak, ez már önmagában 

pozitív emberi tulajdonság! 

Kár már kozmetikázni a dolgot. A festék 

könnyen lehámlik. 

Bagaméry László 

Salakmofor-versenypályát épített 
a Szegedi Volán SC 
Hitelesítő versenyt rendeznek 

Belgrádban nagyszabású 
nemzetközi motorcsónakver-
senyt rendeztek hét ország — 
Jugoszlávia, Csehszlovákia, 
Ausztria. Hollandia, Bulgá-
ria, Anglia, Magyarország — 
legjobb versenyzőinek részt-
vételével. A magvar váloga-
tottat Riblzsár Mihály, Pávai 
Péter és Ily Zoltán képvi-
selte. 

Az OB 350 kem-es ver-

senyben az osztrák Kari 

Bohrer (700 pont) szerezte 

meg a győzelmet, a magyar 

Pávai Péter (619 p.) és Ri-

bizsár Mihály (600 p.) előtt 

Ribizsár Mihály biztosan 

vezetett két futam után. A 

harmadik futamban azonban 

— motorhiba miatt — nem 

tudott rajthoz állni, pedig 

egy esetleges utolsó helyezés 

is a végső győzelmet jelen-

tette volna számára. Ribizsár 

versenyzését látva a Bosch 

cég szeptember 16—17-re 

meghívta Attersee-be a sze-

gedi versenyzőt a Bosch 

Grand Prix-re. 

Csapatversenyben Magyar-

ország győzött a jugoszlávok 

és az angolok előtt 

Ismert, hogy Szegeden a 

SZEOL, AK stadionjában 

már tavaly ősszel megkezd-

ték a világító lámpák osz-

lopainak építését, ami azt 

is jelenti egyúttal, hogy a 

korábbi pályán salakmotor-

versenyt nem lehet már ren-

dezni. A Volán SC. illetve a 

Volán 10. számú Vállalatá-

nak vezetői ezért határoztak 

úgy, hogy modern, a mai 

igényeknek megfelelő salak-

motor-versenypályát építe-

nek a megyeszékhelyen. 

A városi tanácstól a béke-

telepi Napos utat kapta meg 

a Volán e célra s a megka-

pott területen hamarosan 

megjelentek a közlekedési 

vállalat do'gozói, illetve 

sportkörének tagjai, majd 

hozzákezdtek a pálya meg-

építéséhez. A munkálatok 

még nem fejeződtek be, de 

a kombinát építése már 

olyan stádiumba érkezett, 

ami lehetővé teszi az első 

verseny megrendezését. 

A pályahitelesítő verseny-

re a jövő hét végén, július 

30-án kerül sor a házigazda 

Szegedi Volán SC rendezé-
sében. 

A Békési Volán SC és a 
Szegedi Volán SC közös csa-
Data veszi fel a versenyt a 
Debreceni Volán motorosai-
val. s már ezúttal is a baj-
noki pontokért Az új rend-
szerű salakmotoros bajnok-
ság kiírása értelmében 
ugyanis ez a verseny már 
OB Il-es minősítésűnek szá-
mit. 

A jövő vasárnapi pálya-

hitelesítő' rendezvényt díj-

mentesen tekinthetik meg a 

sportág kedvelőt 


