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Továbbra is 
első helyen 

a magyar csapat 

„Megszerettem 
a várost, a Tiszatff 

— mondja Werner Zappe 

Távúszó-
kísérlet 
a Tiszán 

Egyéniben az amerikai Hieman 
fölényesen vezet 

Szénán Imre többszörös 
távúszóbajnok, a Magyar 
Népköztársaság érdemes 
sportolója levélben jelezte a 
szegedi sportfelügyelőség 
úszó szakszövetségének, hogy 
augusztus 20. tiszteletére 
Kisköre és Szeged között 
távúszókísérletet kíván vég-
rehajtani. A 300 km-es táv-
nak — az időjárástól füg-
gően — augusztus 17-én, 
pénteken vágna neki. Sze-
gedre előreláthatóan augusz-
tus 19-én, vasárnap délután 
2 és 3 óra között érkezne 
meg. Célul a Tisza-hidat je-
lölte. 

Szerdán este legalább 
kétezren figyelték a Komjá-
di-uszoda lelátóiról az öttu-
sa-világbajnokság negyedik 
versenyszámát, a 300 méte-
res gyorsúszást Ezer pontot 
3:54 percért lehetett kiérde-
melni. 

A verseny 11. futamában 
állt rajtkőre az első magyar, 
Kancsal Tamás, az első 100 
méteren Kancsal jól tartotta 
magát, második helyen volt, 
utána viszont fokozatosan el-
fáradt, hiába biztatta ferge-
tegesen a közönség, a futam-
ban hatodikként, utolsónak 
ért célba (3:35,2), minimális 
különbséggel kapott csak ki 
az NSZK-s Khüntöl. Az első 
helyet az olasz Masala sze-
rezte meg 3:2l-es idővel. 

Tenisz 

Kiesési ran 
a SZEOL AK 

Az elAúlt hit végén folyta-
tódlak a tenisz csapatbajnokság 
küzdelmei. Az őszi nyitányon 
a SZEOL AK OB I/B-s íérflcsa-
pata hazai környezetben szere-
pelt. Szombaton a bajnokje-
lölt BSE ü-o-ás különbségiéi 
nyert a kék-feketék ellen. Va-
sárnap a BE AC eUen, a kiesés 
szempontjából fontos mérkőzé-
sen diadalmaskodott a SZEOL 
AK. Eredményt 

SZEOL AK—BEAC S_S- A 
szeqedl együttes pontszerzői: 
Székelyhídi, Gáspár, Sebő. Thé-
kes dr., valamint a Kanalas— 
Lehoczky Gy. és a Székelyhídi 
—Lehoczky B. párosok. 

A SZEOI, AK OB Il-es női 
csapata vasárnap a Kinizsi Hú-

gadót nyert 
férficsapata 
sos pályáján fogadta a Ustave-
zető Békéscsbal TASK együt-
tesét. Eredmény: Békéscsabai 
TASK—SZEOL AK S-4. Pontszer-
zők: Nagy A.. Oulácsi, Imre M., 
Illetve a Nagv A.—Joős páros. 

A Kinizsi Húsos OB m-as 
férfigárdája mindkét mérkőzé-
sét megnyerte. Szombaton hazai 
nályán: Kinizsi Húsos—Honvéd 
Szabó Lajos SE 6-3. Pontszer-
zők : Pokomy dr., Devánszky, 
Balázs, Vatai és a Balázs—De_ 
vánszky. Pokorny dr.—Vatal pá-
rosok. Vasárnap Szarvason lép-
lek pályára: Kinizsi Húsos— 
szarvasi Főiskola Spartacus 6-S. 
Pontszerzők: Pokorny dr.. Ba-
lázs. Vaui, továbbá a Pckorny 
dr.—Vatal. Kovács—Biharvári és 
a Balázs—Devánszky párosok. 

Az utolsó futam követke-
zett, az, amelyben a verseny 
3 szám utáni első 6 helye-
zettje startolt Az utolsó fu-
tamban indult Maracskó és 
Horváth is, akik dicséretes 
teljesítménnyel rukkoltak ki. 
Az első 100 után a két ma-
gyar mindössze 5, illetve 7 
tizeddel volt lemaradva az 
amerikai mögött, 200 méter 
után Maracskónak és Hor-
váthnak is „durván" 7 má-
sodperc volt a hátránya Nie-
man mögött, végül is Ma-
racskó 3:30.68 p-vel lett a 
második, Horváth pedig a 3., 
3:31.38 p-veL 

Az úszás egyéni versenyt 
az amerikai Nieman nyerte 
a lengyel Pacelt előtt, mind-
ketten 1296 pontot értek el, 
az döntött az amerikai ja-
vára, hogy 16 századdal job-
ban úszott Ez azonban nem 
jelent számára egyetlen 
pontelőnyt sem, a harmadik 
helyet 1268 ponttal a svéd 
Christensen érte eL 

Az összetett egyént ver-
seny állása 4 szám után: 

1. Nieman (amerikai) 4441 
pont, 2. Bulgakov (szovjet) 
4280, 3. Masala (olasz) 4267, 
4. Horváth L. (magyar) 4238, 
5. Maracskó (magyar) 4219, 
6. Peciak (lengyel) 4194, 
. . . 13. Kancsal (magyar) 
4116. 

A csapatverseny állása 4 
szám után: • 

1. Magyarország 12 573 
pont, 2. Egyesült Államok 
12 526, 3. NSZK 12 435, 4. 
Szovjetunió 12 321, 5. Fran-
ciaország 12 001, 6. Svédor-
szág 11 951. 

„Mást már szeretnék 
megtanulni úszni *. " 

Beszélgetés Dvorácskó Bélával 
Az Aranyjelvényesek az 

olimpiára akció harmadik 
úszópróbáján augusztus 6-án, 
nem mindennapi izgalmak 
előzték meg a rajtot Az ese-
mény előtt 24 órával támadt 
orkánszerű szélvihar szem-
villanásnyi idő alatt a föld 
színével tette egyenlővé a 
balatonfüredi versenyköz-
pontot. Vasárnap reggel 8 
órakor nem lehetett elkez-
deni az úszópróbát, mert bár 
a nap bőségesen szórta a 
sugarait, a szél erősen fújt, 
a Balaton déli partján ötös-
hatos erősségű volt. Végül 9 
óra 50 percko^ az első indu-
lók nekivághattak a Bala-
tonfüred—Tihany négy kilo-
méteres távnak, s ezután 
ment minden, mint a kari-
kacsapás. Ezerháromszázhet-
venegyen kértek és kaptak 
rajtszámot, köztük Dvorács-
kó Béla, a Kiskunfélegyházi 
Városi Kórház segédorvosa. 

A megbeszélt időben halk 
kopogás hallatszott a szer-
kesztőségi szoba ajtaján. A 
bebocsátást kérő jelt követő 
harmadik percben — több-
ször is biztosítottuk afelől, 
hogy nem zavar — átlépte a 
küszöböt, majd egy komoly 
erőpróbát jelentő szabadfo-
gású birkózás keretében 
hellyel kináltuk. Kifújtuk 
magunkat, és ettől kezdve 
semmi akadálya nem volt 
beszélgetésünknek, hacsak 
azt nem számítom: a szobá-
ba belépő kollégákat korra 
és nemre való tekintet nél-
kül helyéről felállva, udva-
rias meghajlás kíséretében 
köszöntötte. 

Dvorácskó Béla 1969. szep-
tember 15.—1979. május 23. 
között tíz boldog évet — 6 
mondta — töltött városunk-
ban, az orvostudományi 
egyetem hallgatójaként. Még 

mielőtt kétségbe vonná a 
kedves olvasó riportalanyom 
szellemi képességét, sietek 
leírni: a dékán: hivatalban, 
vizsgahalasztási kérelmét in-
tézendő többször fordult 
meg, mint néhány intézet 
előadótermében. A hafasztas 
oka, bár erre sohasem hivat-
kozott a különböző kérvé-
nyekben, a sport volt. 

— Csengődön nőttem fel, 
ahol úgyszólván semmi lehe-
tősegem nem volt a sporto-
lásra. Vizet például csak a 
kútban, vagy a pohárban 
láttam. Amikor-Szegedre ke-
rültem, első utam az Ady 
téri sportpályára vezetett, 
ahol Tori János bácsinál, a 
SZEAC-atléták akkori edző-
jénél jelentkeztem, ö azt ta-
nácsolta, hogy a diszkoszve-
téssel próbálkozzak, de nem 
ártana, ha előtte súlyt emel-
nék. Ebben maradtunk — 
kezdte a beszélgetést arany-
jelvényes-jelölt beszélgető-
partnerem. 

Szó ami szó, megszívlelte 
a tanácsot, roppant felsőtes-
te erről árulkodik. Az Ady 
téri „testépítő műhelyben" 
egyébként ő tartja a fekve 
nyomás „világcsúcsát" 175 
kg-mal. 

— A súlyemelés mellett a 
futás és az úszás is kedvenc 
sportjaim közé tartozik. Ti-
zenegy éves koromban egy 
miskolci nyaralás alkalmá-
val tanultam meg úszni. Is-
meretségemet a cseppfolyós 
közeggel csak Szegeden ele-
veníthettem fel. Sok-sok órát 
eltöltöttem az újszegedi 
uszodában, minek következ-
tében évfolyamtársaim úgy 
néztek rám, mint valami 
mániákusra, akinek inkább 
a spirituszban a helye. 

— Sokak szerint nem is a 
Wesselényi-táv megtétele — 
Wesselényi Miklós, az árvízi 

hajós úszta végig elóször ezt 
az útvonalat, közel 150 év-
vel ezelőtt —, hanem az azt 
megelőző várakozás volt a 
nehezebb... 

— Ebben az állításban 
nincs túlzás. Sok próbázó 
négy-öt órát ácsorgott a fü-
redi parton a tűző napon. 
Én a szerencsésebbek közé 
tartoztam, 180 perc elteltével 
sorra kerültem. 

— Voltak pillanatok a 
vízben, amikor kilátástalan-
nak ítélted meg a küzdel-
met? 

— Az első kétszáz métert 
vacogva tettem meg, arra 
gondoltam: jó lenne görcs 
nélkül megúszni az ügyet. 
Féltávnál kissé elbizonytala-
nodtam, mert nem tudtam 
mennyi ideje úszom, a tiha-
nyi apátság tornyai viszont 
a távolból incselkedtek ve-
lem. 

— Mit éreztél a célban? 
— Legszívesebben elölről 

kezdtem volna az egészet. 
— Időeredményed? 
— Hetven perc alatt értem 

át a tihanyi partra. 
— Eddig hány országos 

vetélkedőn vettél részt? 
— „Kétpróbás" vagyok, a 

kerékpározás és az úszás kö-
vetelményeinek tettem ele-
get. 

— Legközelebb hol állsz 
rajthoz? 

— Velencén, a futópróbán. 
— Mi a leghőbb vágyad az 

életben? 
— Jó lenne egészségesen 

élvezni nyugdíjas éveimet. 
— Sportterveid? 
— Most már szeretnék 

megtanulni úszni. Ha elrú-
gom magam az uszoda falá-
tól és pillangón, háton vagy 
gyorson próbálkozom, úgy 
elsüllyedek, mint a balta. . 

Thékes István 

Az elmúlt hét végén Szege-
den megrendezett XVII. nem-
zetközi motorcsónakverseny 
legbiztosabb győztese Werner 
Zappe (NSZK) volt, vala-
mennyi futamban állva hagy-
ta ellenfeleit. A tavalyi Euró-
pa-bajnok csak önmagával 
versenyzett. Imponáló fölény-
nyel győzött a siklóhajók 
(papucsok) 500 kcm-es kate-
góriájában. Mivel beszélge-
tésre akartam invitálni, de a 
versenyzőket sportszerűtlen 
dolog a depóban zavarni, a 
Tisza-szállóban kerestem fel. 
A találkozót megbeszélni sem 
lehetett volna jobban. Egy-
szerre érkeztünk a Wesselé-
nyi utcába. Miután kiszállt a 
924-es Porschéből, majd si-
került megszabadulnia ez 
autógramvadászoktól, és a 
tűzpiros „csodát" körülálló 
tömegtől, „megkörnyékez-
tem". Nem volt kifogása az 
ellen, hogy a szálloda presz-
szójában üljünk le beszél-
getni. Csupán annyi időt kért, 
amíg rendbe szedi magát, 
mivel I. osztályú helyre nem 
szívesen megy kalappal a 
fején, pólótrikóban, kopott 
farmersortban ós mezítláb. 
Werner Zappe az öltözködés-
ben is gyorsnak bizonyult. 
Alig negyed óra múlva el-
foglalta helyét az asztalnál, 
ahol meglepően szerényen és 
közvetlenül nyilatkozott. . . 

— Kérem, néhány szóval 
mutatkozzon be. 

— Ausztriában születtem 
1910-ben. Jelenleg az NSZK-
ban élek. Foglalkozásom: 
aranyműves: 1974-től ver-
senyzek aktívan. Korábban 
vízisíztem és horgásztam. 
Legnagyobb sikeremnek az 
elmúlt esztendőben — az OC 
kategóriában — szerzett 
Európa-bajnoki címet tar-
tom. 

— Hogyan értékeli a me-
zőnyt? 

— Több nagymenő adott 
egymásnak találkozót, de én 
mégis foghíjasnak tartom a 
gárdát. Sajnos, szinte lehetet-
len elérni, hogy egy időben 
valamennyi klasszis rajthoz 
álljon. 

— Kit tart a motorcsónak-
sport legnagyobb egyéniségé-
nek? 

— Az osztrák Erwin Zim-
mermannt, aki sajnálatos sé-
rülése miatt nem vehetett 
részt ezen a versenyen. 

— Milyen feltételei vannak 
a kimagasló eredménynek? 

— Nagy versenyt csak az 
tud nyerni, akinek összejön-
nek a dolgok. De a technikai 
felkészültséget már nem le-
het a szerencsére bízní. 

Kézilabda 

Werner Zappe 

— Az ön „technikája" mi-
re képes? 

— Gyári tunigolású König-
motorral versenyzek. A hen-
gerűrtartalma 500 kcm, tel-
jesítménye hozzávetőlegesen 
107 lóerő, a végsebessége pe-
dig 160 km/óra. 

— Mennyi ideig használ 
egy motort? 

— Jó esetben hat versenyt 
is végig tudok menni egy 
motorral. Mivel az OC mel-
lett az OD kategóriában is 
indulok, évente átlagosan 
20—25 összecsapáson veszek 
részt. 

— Mibe kerül ez anyagi-
lag? 

— Egy csónaktest, amit 
évekig lehet használni, 5 ezer 
márka. Ugyanennyit kérnek 
a motorért is, de azt legalább 
ötször kell cserélnem. Sze-
rencsére, amikor a motor-
csónaksportról van szó, a 
pénzről megfeledkezem. 

— Ez azt jelenti, hogy nem 
kap támogatást? 

— Nálunk minden spor-
toló két lehetősé"? közül vá-
laszthat. Vagy profi lesz, 
vagy amatőr marad. Harma-
dik variációt nem ismerünk. 
Mivel én a második mellett 
döntöttem, mindennap ledol-
gozom a munkaidőmet, a 
költségeket pedig saját zseb-
ből fedezem. Szerelőm, aki 
„civilben" is munkatársam, 
szintén szabadságot kért, 
hogy eljöhessen Szegedre. 

— A Bosch-reklámok azért 
csak hoznak valamit a kony-

hára? 

— Szabályzatunk világosan 
előírja, hogy anyagi juttatást 
nem fogadhatunk el, ezért 
csak alkatrészekkel tudnak 
segíteni. 

— Az Önök sportágában 
létezik felső korhatár? 

— Szerencsére nem. Ezt az 
állításomat a 68 esztendős 
Zöller példája igazolja, mivel 
ő még ebben a korban i6 ko-
moly sikereket ér el. 

— Jövőre ismét láthatjuk? 
— Megszerettem a várost, 

a Tiszát A XVITI. nemzet-
közi versenyen szintén itt a 
helyem. Ennek csak egy aka-
dálya lehet: a szállodai szo-
bahiány — tréfálkozott az 
Európa-bajnok, majd felál l t 
mosolyogva kezet nyújtott és 
elindult a kijárat felé. Hogy 
frissen szerzett „nyelvtudá-
sát" is bemutassa, az ajtónál 
megállt és visszaszólt: Sze-
vasz . . . 

Pavlovics László 

Olimpiai 
sportlottó 

Tegnap, szerdán este Prá-
gában rendezték meg a nem-
zetközi olimpiai lottóműsort 
amelyet a televízió közvetí-
tett. A Sportfogadási és Lot-
tó Igazgatóság közlése sze-
rint, ebből az alkalomból 
megtartott sorsoláson a kö-
vetkező számokat húzták ki: 

9, 57, 64, 75, 80 

Nemzetközi Volán Kupa Szegeden 
A Szegedi Volán SC NB I-

es férfi kézilabdacsapata 
négynapos nemzetközi tornán 
szerepelt Csehszlovákiában. 
A hatos tornán 4 csehszlo-
vák (köztük három I. osztá-
lyú), 1 lengyel és a Volán SC 
mérte össze tudását. A sze-
gediek 5 mérkőzésből 3 győ-
zelmet arattak, két alkalom-
mal pedig vereséget szenved-
tek. Legyőzték az I. osztály 
ezüstérmesét, a Lokomotív 
Trnavát, a 8. helyezett T. J. 
Gotwaldovót és a lengyel 
Olympia Elblag csapatát. Ki-
kaptak egy góllal a Strojar-
ne Martintól és a másodosz-
tályú kuparendező Dubnicá-
tól. 

Eredmények: Dubnica— 
Volán SC 19-17. Volán SC— 
T. J. Gotwaldov 23-21, Stro-
jarne Martin—Volán SC 
17-16. Volán SC—Lókomotiv 
Trnava 18-14, Volán SC— 
Olympia Elblag 34-18. 

A szegediek a torna har-
madik helyét szerezték meg. 

* 
Szombaton kezdődik Sze-

geden, az újszegedi Sport-
csarnokban a Nemzetközi 
Volán Kupa küzdelemsoro-
zata. A rangos tornára a ren-

dező egyesület mellett az 
Egyesült Államok olimpiai 
válogatottja, a csehszlovák 
Strojarne Martin és a Bp. 
Honvéd küldte el nevezését. 
A program: 

Augusztus 18. 16.30: Ünne-
pélyes megnyitó. 17: S. Mar-
tin—USA, 18.30: Volán SC— 
Bp. Honvéd. 

Augusztus 19. 17: Volán 

SC—S. Martín. 18.30: Bp. 
Honvéd—USA. 

Augusztus 20. 9: S. Martin 
—Bp. Honvéd. 10.30: Volán 
SC—USA. 

* 
A férfikézilabda NB I baj-

noki küzdelme augusztus 
25-én folytatódik. A Volán 
SC első mérkőzésén Duna-
keszin játszik. 

Egyetemisták és főiskolások 
IV. országos turisztikai 

találkozója 
Mozogjanak, túrázzanak 

többet az egyetemisták és a 
főiskolások — ennek jegyé-
ben rendezi meg a KISZ KB 
az egyetemisták és főiskolá-
sok IV. országos turisztikai 
találkozóját. Augusztus 22-e 
és 26-a között Nyíregyháza-
Sóstón az ifjúsági parkban 
ver sátrat a több mint 1200 
résztvevő. 

Az ország minden tájáról 
érkező lányok és fiúk ezer-
nyi formában tesznek majd 

tanúságot ügyességükről. Így 
többek között tájékozódási 
futóversenyen, és éjszakai 
természetjáró akadályverse-
nyen. Ezenkívül politikai fó-
rumon ejtenek szót az őket 
foglalkoztató bel- és külpo-
litikai kérdésekről. A város-
ismereti versenyen Nyíregy-
háza nevezetes helyeit kere-
sik fel és ellátogatnak a vá-
ros dolgozó fiataljainak klub-
jaiba is. 

« I 


