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Konzerv SK— 
BÁCSÉP 21-13 
(9-6) 

Női mérkőzés. Kisstadion. 
Vezette: Mámai, Kovács. 

Konzerv SK: Konsza — 
DOBÓ 6, Karip 2, Börcsök, 
Gaál E. 4, Ménesi 3. Bullás. 
Csere: GILICZE, Nagy 3, 
Takács 4, Bors, Szabó. 

Közepes színvonalú játék-
kal is biztosan győzött a sze-
gedi csapat. A Konzerv SK 
18 pontjával továbbra is az 
élcsoportban foglal helyet, 
az éllovas csupán gólkülönb-
séggel előzi meg. 

Úszótanfolyam 
A Magyar Kábel Művek 

szegedi gyáregységének ve -
zetősége és sportköre a nem-
zetközi gyermekév alkalmá-
ból augusztus 10. és 22. kö-
zött úszótanfolyamot szer-
vezett a dolgozók 6—12 éves 
gyermekei részére. Az okta-
tást a SZEOL AK OB l-es 
vízilabdázói vállalták társa-
dalmi munkában, a Szegedi 
Vízművek és Fürdők Válla-
lat pedig a partfürdőn az 
egyik medencét minimális 
térítés ellenében bocsátotta a 
gyermekek rendelkezésére. 

A vívás a legborülátóbb 
időjósokat is túlszárnyalva, 
éjjel egy óráig tartott Ahogy 
az az öttusavilágban gyakor-
ta megesik, a csehszlovák 
Jtri Adam végzett ezúttal is 
az első helyen, 1034 pontot 
gyűjtve. Második némi meg-
lepetésre az amerikai Nté-
mán (1017), harmadik várat-
lanul a francia Bouzou (1000). 
A magyarok a végeíelé, 
mintha elfáradtak volna, bár 
a három fiű átlaga igazán 
minden elvárást kielégített 
(Maracskó 983. Horváth 932, 
Kancsal 864). Sajnos, Kancsal 
Tamás a végefelé hirtelen 
„leeresztett" — az utolsó ti-
zenöt csórtéjéből mindössze 
egyetlen egyet sikerült meg-
nyernie. 

A lövészet után bizony erő-
sen megoszlik az igazi, avagy 
csak műkedvelő szakértők 
véleménye arról, hogy melyik 
gárda lesz a világbajnok. 
A harmadik nap után ugyan-
is együttesünk 143 ponttal 
vezet az NSZK előtt és 191 
pont az előnye az Egyesült 
Államokkal szemben, de hát 
ez bizony nem sok. Vagy 
legalábbis: nem oly nagy 
előny, hogy biztos hazai győ-
zelmet Ígérne. 

A keddi lövészet semmit 
sem döntött el. Tulajdonkép-
pen csak beigazolta azt, ami 
az első nap után sokak véle-
ménye volt: az amerikai, az 
NSZK-beli és a magyar hár-
mas közül kerülhet ki a vi-
lágbajnok. Es a harmadik 

nap után végre minden le-
egyszerűsödött: csak a stop-
per másodpercmutatóját kell 
majd figyelni, ez ad pontos 
és precíz választ a hátralevő 
úszás és futás során. 

Ami a pisztolyeredménye-
ket illeti: Bulgakov 199 kör-
rel lett első (ez a versenyág 
a szovjet fiú erőssége), 
ugyanilyen teljesítménnyel 
(mi ez, ha nem igazi szenzá-
ció?) második a görög Xena-
kis, a harmadik pedig az 
amerikai Niemann 198-cal. A 
csapatot az amerikaiak 3088 
ponttal nyerték, Magyaror-
szág 3000 pontot ért el. Ki-
sebb fajta vihar alakult ki 
az utolsó sorozatban, ahol az 
összetett versenyben két nap 
utáni tizenkét legjobb állt a 
lőállásba. Az olimpiai baj-
nok lengyel Peciak ugyanis 
nemcsak, hogy gyengén kez-
dett (46-os sorozat az ele-
jén), hanem a második soro-
zatban csupán 40 kört jelez-

tek neki. óvás, de döntés 
csak azután született, hogy 
sort kerítettek a harmadik-
negyedik szériára, is. Peciak 
dicséretére legyen mondva, 
ilyen előzmények után is 
48-at, majd 49-et lőtt. Az 
óvást is elfogadták a végén, 
így 193 körrel és az ennek 
megfelelő 978 ponttal fejezte 
be a napot 

Három nap után az össze-
tett eredmény. Egyéni: 
1. Nieman (Egyesült Álla-
mok) 3145. 2. Bulgakov (Szov-
jetunió) 3112, 3. Horváth 3054. 
4. Maracskó 3031, 5. Star-
novsky (Csehszlovákia) 3025, 
6. Hulkkonen (Finnország) 
3019. 7. Peciak (Lengyelor-
szág) 3010, . . . és 10. Kancsal 
2964 ponttal. 

Csapatban: l. Magyaror-
szág 9040, 2. NSZK 8907, 3. 
Egyesült Államok 8853, 4. 
Szovjetunió 8781, 5. Finnor-
szág 8530 ponttal 

Horváth István 

Salakmotor 

Géphibákkal 
és bukásokkal! 

A XI. OB I. csapatbajnoki 
fordulót vasárnap Szegeden 
a Napos úton rendezték. A 
Békés, Szegedi Volán közös 
csapata a Szolnoki, Nyíregy-
házi Volán csapatát fogadta 
3000 néző előtt, 13 futamos 
versenyen. 

Békési, Szegedi V o l á n -
Szolnoki, Nyíregyházi 

Volán 53:25 
A csapatok összeállítása a 

következő volt, (zárójelben 
az elért pontok számóval): 

Békés, Szeged: Fogas (12), 
Farkas G„ Farkas F. (11-11), 
Zombori (7), Szilágyi (5), Da-
rázs (4), Rusz (3). 

Szolnok, Nyíregyháza: Ho-
rog. Földvári (6-6). Mikó (5), 
Mondi (4), Balogh (3), Fodor 
(1), Madura (—). 

Az I. és a X. futam dön-
tetlenre (3:3) végződött, a 
VII. futamot 5:l-re a vendé-
gek, a többi tizet pedig a ha-
zaiak nyerték. (Hatot: 5:l-re, 
négyet: 4:2-re). Egyénileg 
Fogas (4), (Farkas G., Far-
kas F. (£-3). Darázs (1) futa-
mot nyerve szerepltek a 
legjobban, míg a vendégek 
közül Horog kétszer haladt 
át győztesen a célon. Ez a 
kis statisztika mindennél 
többet mond a két csapat 
között levő tudáskülönbség-
ről, ami végül is a hazaiak 
fölényes győzelmét hozta. A 
versenyt többen idő előtt fe-
jezték be, s ebben a vendé-
gek jártak „elöl". Géphiba 
miatt négy esetben csak 
egyik versenyzőjük ért cél-
ba. Sajnos nemcsak géphi-
bák. hanem bukások is elő-
fordultak a versenyen. A 
vendégeknél Madura és Ho-
rog a haza iáknál Rusz bu-
kott, szerencsére komolyabb 
sérülés nélkül. 

Tetszett Fogas és a két 
Farkas motorozása. A IV. fu-
tamban Fogas a nap legjobb 

versenyében győzött Szilágyi 
ellen. 

Az OB 11. (21 éven aluliak) 
verseny végeredménye: 1. 
Petrikovics (Nyíregyháza); 2. 
Hargitai (Szeged), 3. Barta 
(Szolnok). 

Vasárnap, 19-én délelőtt 10 
órakor rangos nemzetközi 
egyéni verseny lesz a Napos-
'úti pályán, ahol: Ausztria. 
Bulgária, Csehszlovákia, Len-
gyelország, NDK, Olaszor-
szág salakosai mérkőznek a 
magyar versenyzőkkel. 

I. L. 

ÜSZŐINK SIKERE 
LONDONBAN 

Az elmúlt hét végén Lon-
donban rendezték meg az 
úszó Európa Kupa döntőjét. 
A második versenynapon 
versenyzőink kitettek magu-
kért, egy első és három má-
sodik helyet szereztek, és 
végül is a negyedik helyen 
végeztek a pontversenyben. 
Eredmények: 200 m hát: 1. 
Wladár Sándor 2:03,31. 1500 
m gyors: . . . 2. Wladár Zol-
tán 15:33,07. 200 m mell: 
. . . 2 . Vermes Albán 2:19,52 
(új országos csúcs). 400 m 
vegyes: . . . 2. Verrasztó Zol-
tán 4:27,36. 

FORMA—1, ZELTWEG 
Vasárnap Zeltwegben bo-

nyolították le a 17. osztrák 
nagydíjat, amely egyben a 
Forma—l-es autók idei ti-
zennegyedik világbajnoki fu-
tama volt. A győzelmet az 
ausztrál Jones szerezte meg. 
Az Osztrák Grand Prix vég-
eredménye: 1. Alan Jones 
Williams—FW—07 autón, 2. 
Villeneuve (kanadai) Ferrari 
312 T—4, 3. Laffitte (fran-
cia) Ligier JS—11. A VB 
állása: 1. Schekter 38, 2. 
Laffitte és Villeneuve 32— 
32, 4. Jones 25. 5. Regazzo-
ni 24. 6. Depailler és Reute-
mann 20—20 ponttal. 

Asztalitenisz 

Odesszai és szegedi győzelmek 
egyéniben 

Rajtra várnak a depóban a versenyhajók 

ÁBRAHÁM MARIA * 
ES REVESZ J Á N O S . . . 
A Magyar Tekeszövetség 

illetékesei kijelölték a férfi 
és a női válogatott keretet 
A női keretben Ábrahám 
Mária (SZEOL AK), míg a 
férfikeretben Révész János 
(DÉLÉP SC) kapott helyet. 
Meglepő, hogy a szakvezetés 
r.em szavazott bizalmat az 
idén kitűnő eredményeket 
elért Tompa Györgynének. 

BOZSIK JÓZSEF 
EMLÉKÉRE 

A Bp. Honvéd, egy eszten-
dővel ezelőtt elhunyt legen-
dás hírű, százszoros váloga-
tott játékosa, Bozsik József 
emlékére „Bozsik kupá"-t 
rendez. Bisi Tibor, a Bp. 
Honvéd elnöke a keddi saj-
tóértekezleten hangsúlyozta: 
a klub — amely mellett Bo-
zsik József mindvégig kitar-
tott — ezzel az eseménnyel 
is méltó emléket kíván állí-
tani felejthetetlen játékosá-
nak. Péntektől hétfőig négy 
ország nyolc ifjúsági együt-
tese küzd a Bozsik kupa el-
nyeréséért. A jövőben min-
den esztendőben megrende-
zik a „Bozsik kupá"-t. 

Mint ahogy az várható volt, 
Szabadka nyerte a szegedi 
asztalitenisz csapatversenyt, 
miután 4:3-ra győzött Szeged 
ellen. Az odesszaiak 5:2-es 
Lódz elleni mérkőzésükkel 
megszerezték a 2. helyet. A 
csapatverseny végeredménye: 
1. Szabadka, 2. Odessza, 3. 
Szeged, 4. Lódz. 

Vasárnap az egyéni verse-
nyekre került sor. A hazánk-
ban tartózkodó algériai válo-
gatottak is bekapcsolódtak a 
küzdelembe, melyben 20 női 
és harminc férfi versenyző 
indult. (A legjobb algériai 
női versenyző: Bennassine a 
nyolcig jutott, a férfiak nem 
kerültek be a legjobb 16 közé.) 
A körmérkőzéses formában 
lebonyolított selejtezők nem 
hoztak meglepetést. Az esé-
lyesek biztosan jutottak nők-
nél a legjobb 8, férfiaknál a 
16 közé. Innen már egyenes 

kiesési rendszerben folyt a 
verseny, melynek első szen-
vedő alanya Rosenberg 
(Odessza) volt, vereséget 
szenvedve Nagytól (Szeged). 
Ezután minden figyelem a 
10-es asztal felé fordult, ahol 
a verseny egyik nagy esélye-
se, Lucsics (Szabadka) mér-
kőzött Kárpáti (Szeged) el-
len a négy közé jutásért. 
Nagy meglepetésre az esély-
telenebb Kárpáti 2:l-re győ-
zött. miután a 3. játszmában 
21:19-re verte a jugoszláv 
fiút. Aztán ugyanilyen arány-
ban kikapott Bénáktól (Sze-
ged). A másik ágon Timár 
győzött Mohai. ellen. A férfi 
döntőt tehát két szegedi ver-
senyző vívta: Bénák—Timár 
2:0 (21:18, 21:18). Nem úgy 
indult az első játszma, hogy 
Bénák nyeri a döntőt, Timár 
már 7:l-re vezetett. Bénák 
fordítani tudott és végül is 

remek mérkőzésen megérde-
melten nyert és ezzel a torna 
férfi győztese lett. 

A nőknél az esélyesek ju-
tottak a legjobb négy közé. 
Csigvinceva (Odessza) bizto-
san győzött a négy között 
honfitársnője, Pancsenova el-
len, míg Jeremenko (Odesz-
sza) 2:l-re nyert Sándor 
(Szabadka) ellen. A női dön-
tő eredménye: Csigvinceva— 
Jeremenko 2:0 (21:16; 21:12). 
A két, védekező stüu6ú játé-
kos közül Csigvinceva meg-
érdemelten, biztosan győzött. 

Az egyéni verseny végered-
ménye: Nők: 1. Csigvinceva 
(Odessza), 2. Jeremenko 
(Odessza), 3. Pancsenova 
(Odessza) és Sándor (Szabad-
ka). Férfiak: 1. Bénák, 2. Ti-
már, 3. Kárpáti és Mohai 
(mind szegediek). 

Imre László 

Az egykori szegedi Európa-bajnok Vasvári Miklós szak-
avatott szemmel figyeli Feil János készülődését 

I f j . Neu László és „par ipá ja" néhány perccel a s tar t előtt 

Tokaji Béla szombati sérülése után, gipszkötéssel a ka r j án 
szomorúan szemléli a sérült „Kőniget" 

Acs S. Sándor felvételei 

A csehszlovák Jozef Syrovy versenyzés közben az SC 500 
kcm-«> géposztályban 

Öttusa VB '79, Budapest Motorcsónakverseny 

A magyar csapat képekben 

a lövészet után is 
, az élen áll 

SPORT 

Kézilabda NB I 

l 


