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Baráti hadseregek kézilabdatornája 

Kialakult a elöntő mezőnye 
Félidejéhez érkezett a küz-

delemsorozat, a tegnap dél-
után játszott mérkőzések 
után eldőlt, hogy a döntőbe 
a román, a csehszlovák és a 
magyar csapat mellett a 
Szovjetunió együttese került. 
A csoportmérkőzések után 
megkértük az említett négy 
csapat edzőjét, mondjon vé-
leményt az eddig tapasztal-
takról, s hogy milyen sor-
rendet vár. 

Corne l Otelea, a román 
csapat edzője: — A színvo-
nal igazolja leginkább, mily 
nagyszerűen felkészített csa-
patok érkeztek Szegedre. 
Szinte valamennyi együttes-
ben találunk válogatottakat, 
játékuk üde színfoltja a tor-
nának. 

Jurij Solomlco, a szovjet 
csapat edzője: — Fokozato-
san lendültek játékba a csa-
patok, a selejtező végére 
igazán jó mérkőzéseket 'hoz-
tak az összecsapások. Az el-

pihenő után siettek a hajó- ső napon szokatlan volt a 
tárolóba, előkészíteni, vízre- környezet, a világítás, de ez 
tenni a „járműveiket". A csak kezdetben gátolt ben-
csapat hangulata bizakodó niinket. Érdekes, jó mérkő-
volt, ennek ellenére csak a zéseket várok a döntőben. 

Evezős VB 

Remény-
futamban 
a magyar 
hajók 

Ragyogó napsütéses, de 
kissé szeles idő fogadta csü-
törtökön az evezős-világbaj-
nokság valamennyi részt-
vevőjét 

A magyar nők ezúttal ko-
rán ebédeltek, majd rövid 

Evezés 

Centenáriumi Kupa 
verseny Szegeden 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi hogy első számként az 50 
Igazgatóság és sportegyesüle- évvel' ezelőtti- Tisza Szegedi 
te az 1879. évi szegedi árvíz Evezős Egylet egykori csapa-
100 éves évfordulójára Cen- iának férfi kormányos né-
tenariumi Evezős Kupa elne- gyese ül hajóba, hogy leevez-
vezéssel vándordijat alapí-
tott. Az első ízben kiírt nagy-
szabású versenyre az Agárdi 
MEDOSZ, a Bajai Spartacus-
Vízügyi SE, a Győri Vízügyi 
SE, a Mohács-Vémend TE, a 
Szolnoki Vízügyi SE, a Ve-
lence tavi Vízi Sportiskola és 
a Szegedi Vízügyi SE nevez-
te sportolóit. A kétnapos erő-
próba szeptember 1-én kez-
dődik délután 4 órakor, más-
nap 9 órakor folytatódik az 
Ifjúsági Vizitelepen. 

A verseny érdekessége lesz, 

Motorcsónak 

ze a 350 méteres távot. A 
csapat tagjai : dr. Rácz Jenő 
vezérevezős, dr. Baja József, 
Bokor Mihály, dr. Rády Ká-
roly, kormányos: dr. Vártai 
István. 

Az összetett versenyben 
legtöbb pontot elérő egyesü-
let egy évig őrizheti a ván-
dordíjat, véglegesen a há-
romszor egymás után, vagy 
sorrendhez nem kötötten öt-
ször elsőként végző klub 
nyerheti eL 

S o m o g y i R á r o l y n é f e lvé t e l e 

Csemaev (sötét mezben 10-es számmal) a lengyel Bur-
zynski mellett felugrásból próbál Mietus kapujába beta-

lálni 
reményfutamra telt a lányok 
erejéből. 

legyek 
elővételben 

A Szegedi Dózsa NB Il-es 
labdarúgó-csapata vasárnap 
a Hunyadi téren a BVSC-vel 
játszik bajnoki mérkőzést. A 
torlódás elkerüléséért valq-
m»nnyl hazai találkozó előtt 
elővételben ls árusít Jegye-
ket a szakosztály. Belépőket 
elővételben minden alkalom-
mal a Centrum Áruházban 
Kalmár Györgynél, és a Dó-
zsa-pályán levő büfében le-
het vásárolni. 

Teke 

Jlri Vicha, a csehszlovák 
csapat edzője: — Igazán nem 
lehet panasz a színvonalra, 
hiszen az ittlevő csapatok 
országaik legjobbjait hozták Cheli, Draganita 1, VOINA 
el. Vannak olimpiai és vi- 8, Kicsid, STINGA 5, Neagu. 
lágbajnok játékosok, úgy Csere: Solomon (kapus), Bir-
gondolom, nem túlzok, ha talan 3, Croitaru X. Edző: 
azt mondom, világviszony- Cornel Otelea. 
latban is nagyszerű mérkő- Csehszlovákia: WINTER 
zések zajlanak. — Vondrejc 2, Homolka 2, 

Kovács László, a magyar CERNY 1, Szalivar 2, Benda 
csapat edzője: — A románok 3, LISKA 4. Csere: Kra-
egységes játékukkal igen jó tochvil 1, Kotrc 1, Bartek 1. 
benyomást tettek rám, de Brestovansky. Edző: Jiri 
ugyanez elmondható a cseh- Vicha. 
szlovákokról is. Első talál- Voina nyitotta meg a gó-
kozónkat éppen ellenük lok sorát, amire a csehszlo-
játsszuk a döntőben, nehéz vákok gyorsan válaszoltak, 
egy óra vár ránk. Meghatá- majd vezetést szereztek, 
rozó lehet kapusaink for- Mindkét együttes biztonsági 

dúlás után sem csökkent az megbízhatósági versenyt ren-
iram, Zsukék erőteljes játé- dezett a Tisza—Maros-torok 
kukkal olykor megoldhatat- és 

MUNTEANU — lan feladat elé állították a 

Románia—Csehszlovákia 
18-17 (10-6). Vezette: Leja 
(lengyel), Lipov (szovjet). 

Románia 

Megbízhatósági 
verseny 

Á Szegedi Építők-Sparta- SE kategória 850 kSbcenti-
cus motorcsónak-szakosztálya méter: Czakó Zoltán (Szente-

si Spartacus), területi bajnok. 

híd közötti 

lengyelek védőfalát 
A csoportok végeredménye: 

A - c s o p o r t : 
1. M a g y a r o r s z á g 2 1 1 - 51-50 3 
2. S z o v j e t u n l o 2 1 - 1 52-49 2 
3. L e n g y e l o r s z á g 2 - 1 1 52-56 1 

B - c s o p o r t : 
1. R o m á n i a 3 3 - - 79-58 6 
2. Csehsz lovák i a 3 2 - 1 70-62 4 
3. B u l g á r i a 3 1 - 2 74-80 2 
4. K u b a 3 - - 3 68-91 -

A' mai nap programja. 

régi vasúti 
szakaszán. 

A kategóriák győztesei: 
SA kategória 250 köbcenti-

méter: Gyetvai Antal (Épí-
tők-Spartacus), területi baj-
nok. 

SB kategória 350 köbcenti-
méter: Tóth István (Építők-
Spartacus). 

SC kategória 500 köbcenti-
méter: Papp György 

SF kategória 1000 köbcen-
timéter: Kertes János (Épí-
tők-Spartacus), területi ba j -
nok. 

Az Épftfik-Spartacus 1—3L 
helyezett versenyzői szep-
tember 2-án, vasárnap Buda-
pesten az országos, bajaoki 
döntőn vesznek részt * 

mája. játékra törekedett, kevés ka-
puralóvést láthattunk. En-
nek következménye, hogy a 
16. percben még csak 3-3 
volt az eredmény! A 27. 
perctől felülkerekedett a ro-
mán együttes, és Voina egyé-
ni alakításai révén 4 gólos 
előnnyel zárhatta a félidőt. 
Fordulás után is tartani tud-
ta előnyét a román csapat. 

Bulgária—Kuba 32-25 
(13-15). Vezette: Kiiment, 
Papp. 

Bulgária: Lazarov — NI-
KOLOV 7, Mitev 2, Blazsev 
2, Dzsenev 3, Marinov 6, 

Egy győzelem, 
két vereség 

Az elmúlt hét végén az Pontszerzők: Gombos 471, 
őszi Idény I. fordulójának Tompáné 458, Révész dr. 428, 
mérkőzéseit rendezték meg Szombathelyi 394, illetve Pe-
a teke NB I-ben és NB II- téné 427, Szabó E. 414. 
ben A SZEOL AK NB l-es Férfiak: BKV Előre—DE-
női csapata hazai pályán biz- LEP SC 6:2, 5279:5074. Pont- NACSEV 7. ^Csere: JVposzto-
tos győzelmet aratott a BKV szerzők: Rákos 929, Scher 
Előre ellen, a DÉLÉP SC és 894, Deáky 89t, Mede 877, 
az SZVSE férfiegyüttese vi- illetve Révész 889, Deák 880. 
szont vereséget szenvedett — NB II. Férfiak: Epitők SC 
idegenben. Eredmények: —SZVSE 6:2, 2644:2527. A 

NB I. Nők: SZEOL AK— vasutasok pontjait Hallai 448 
BKV Előre 6:2, 2522:2354. és KratochvUl 446 szerezték. 

Az Edzett ifjúságért 

Tömegsporfnap 
a KSZV-nél 

i~wm 

Komlóéi József (Építők -
(Épí- Spartacus), mint válogatott 

Lengyelország—Kuba, 15., tők-Spartacus). Berlinben az OB 500 köbcen-
Magyarország—Csehszlo- SD kategória 700 köbcenti- timéteres papucs kategóriá-

vákia, 16.30, Romania—Szov- méter: dr. Németh Péter ban 6. helyezést ért él nem-
jetunió, 18. (Építők-Spartacu6). zetközi versenyen, 

„Ha már nem örülök úgy 
a gólnak. 

lov 5. Edző Szpasz Bonev. 
Kuba: Lazaro — AGRO-

MONTE 5, • Zulveta 1, Na-
ninger 3, Lanes, Casusa 3, 
PRENDES 7. Csere: Coppin-
ger (kapus), MEDINA 6, Ri-
hardoson, Tedruso. Edző: 
Manuzl Oeiola. 

Meglepetésre a kubaiak 
kezdtek jobban, 5-1-re, majd 
8-2-re elhúztak! Ebben az 

A baráti hadseregek kézi-
labda-bajnokságán számos 
világklasszis lép pályára az 
újszegedi Sportcsarnokban. 

Birtalan István kilencedik 
éve tagja a román váloga-
tottnak, 190-szeres váloga-
tott. A pályafutása során 
szerzett érmeinek, sikereinek 
leltára: két világbajnoki 
arany, olimpiai ezüst. és 
bronzérem; tagja volt a két-
szeres BEK-győztes és nyolc-
szoros országos bajnok 
Steaua Bukarest együttesé-
nek, az Universiádékon há-
rom alkalommal állhatott 
társaival a dobogó középső 
fokára. Az 1974-es világbaj-
nokságon és az 1976-os 
olimpián gólkirály 43, illetve 
32 góllal. 

A 31 éves, 194 centi ma-
gas, 100 kilogramm súlyú 

időszakban a bolgárok sok sportember fiatalkorában 
hibával játszottak, ^ rosszul röpiabdázott, kosárlabdázott 

' és atletizált. csak viszonylag 

A Kenderfonő és Szövőipari Vállalat KISZ-bizottsága há-
rom éve augusztus 20. tiszteletére Alkotmány Kupa elne-
vezéssel vándordíjat Irt kt. A versenyeket a szegedi gyár-
egységek dolgozóinak évenként vállalati sportnapok kereté-
ben rendezik meg. Az idén az Fdzett ifjúságért tömegsport-
mozgalom jegyében bonyolították le a vetélkedőt, női és 
férfi kispályás-labdarúgásban, atlétikai és ügyességi szá-
mokban. A jól sikerült versenyen 180-an — köztük 75 nő! 
— vettek részt. Az első helyen az Újszegedi Szövőgyár vég-
zett, a további sorrend: Konfekciógyár, Kenderfonógyár, 

Központi Javítóműhely 

védekeztek, támadásaikat 
pedig elkapkodták. A 21. 
percben egyenlítettek Bla-
zsevék (9-9). de a félidő ha j -
rá jában ismét a kubaiak ke-
rekedtek feül. Szünet után 
sokáig fe j - fe j melletti küz-
delem alakult ki. míg a 48. 
perctől egyre inkább kidom-
borodott a bolgár csapat ru-
tinja, szinte tetszés szerint 
érte el góljait az elfáradt 
kubaiakkal szemben. 

Szovjetunió—Lengyelország 
29-25 (15-12). Vezette: Kosz-
tov (bolgár), Paunesku (ro-
mán). 

Szovjetunió: Tomin — 
Csemaev 4, ZSUK 4, Baran, 
Fediukin 2, Kuljov 5, CSI-
KAJEV 9. Csere: Szavin 
(kapus), LOSZOVIK 2, Ko-
szik 3. Edző: Jur i j Solomko. 

Lengyelország: MIETUS — 
Burzvnski, KLEMPEL 17. 
Dybol 1. KOWACKI 4, 
Ratajcza, Faleta 1. Csere: 
Lesnicza (kapus), Moczulski 
1. Kuleczka, Jaszczuk 1. Ed-
ző: Aleksander Wiecanowski. 

Végig nagy iram, remek 
küzdelem jellemezte ezt a 
találkozót is. Az első 20 perc-
ben egyik csapat sem tudott 
jelentős előnyre szert tenni, 
a későbbiekben viszont a 
szovjet együttes két-három-
gólos vezetést szerzett For-

későn, 17 éves korában is-
merkedett meg a kézilabdá-
zással. 

— Mi vonzotta annak ide-
jén a kézilabdához? 

— Minél többet néztem a 
nagybányai kézilabdázók ed-
zéseit. annál magányosabban 
éreztem magam a salakon. 
Egy szép napon aztán ko-
pogtattam az öltözőjük aj-
taján. 

— Ami azt illeti, „szelí-
debb" sportágnak fordított 
hátat. Nem túl nagy a sé-
rülés veszélye ebben a küz-
delmes játékban? 

— Tény: az utóbbi időben 
nagyon eldurvult a játék, 

— Ok? 
— A játékvezetők nem 

tartottak lépést a sportág 
fejlődésével, kirívó durvasá-
gok felett is szemet huny-
nak. Hirtelenjében nem is 
emlékszem, mikor zártak ki 
valakit végleg a játékból. 

— Elkerülhetetlenek a sé-
rülések? 

— Azt hiszem, igen. Az 
átlövők kevesebb inzultusnak 
vannak kitéve, mégis gyak-
ran vagyok sérült. A közel-
múltban például felugrásból 
lőttem kapura — bordatö-
réssel értein t a l a j t 

Birtalan István 

— Véleménye szerint a 
versenyben maradáshoz fel-
tétlenül szükséges a maga-
sítás? 

— Feltétlenül! A román 
válogatott azóta tartozik a 
világ élvonalához, amióta 
veszélyes átlövőket tud a 
pályára küldeni. Elég ha 
csak Gruia nevét említem, 
vagy utódomét, Stingáét. 

— Mi a véleménye az el-
múlt évi dániai világbajnok-
ság legvitatottabb góljáról? 

— Dureu másodpercekkel 
a találkozó lefújása előtt ta-
lált a magyar kapuba. Sza-
bályos gól volt! 

— Olimpiai ezüst. és 
bronzérem után mire számít 
Moszkvában? 

— Kevés esélyt adok csa-
patunknak. A Csoportunkban 
raj tunk kívül a Szovjetunió, 
az NDK, Lengyelország, 
Svájc és az afrikai csoport 
győztese küzd ma jd az ér-
mes helyekért. A kitűnő 
szovjet együttes megvédi 
olimpiai bajnoki címét. 

— Ügy tudjuk. Romániá-
ban csak az a kézilabdázó 
kap rajtengedélyt, aki tel-
jesiti a szövetség előírásait... 

— A rendelkezés az I. és 
II. osztályú együttesek tag-
jaira vonatkozik. A bajnok-
ság előtt a szövetség illeté-
kesei Bukarestben végzik a 
„tesztelést". 

Milyen követeimé nyek-
nek kell eleget tenniük? 

— Tízszer harmincméterói 
futás, Cooper-teszt, távolba-
dobás és védekezőállásbaa 
futás szerepel a feladatok 
között. 

— Az alacsonyabb és fia-
talabb Voinának is ugytfp 
azt a pontszámot kell eléA 
nie, mint Birtalannak? 

— Az alacsonyabb terme-
tűek nek és az idősebbeknek 
jobban kell igyekezniük. Én 
360 pont elérése esetén ju-
tok rajtengedélyhez, Voítuí-
nak viszont 430 pontot kell 
gyűjtenie. 

— Vannak gondjaik a tel-
jesítésnél? 

— Voina 500. én p e d f j 
450 pontot „hozok össze". 

— Több mint tíz éve sze-
repel a nemzetközi élvonal-
ban. Az egykori és jelenlegi 
ellenfelek, illetve társak kö-
zül jelölje meg a legjobba-
kat! 

— Annyi kitűnőséggel is-
merkedtem meg pályafutá-
som során, hogy egy-egy 
posztra két-három azonos 
képességű kézilabdázót tud-
nék állítani. Az én világvá-
logatottam így fest: Perm 
(román) — Kigyajev (szov-
jet), Klempel (lengyel), Hor-
váth és Popovics (mindket-
tő jugoszláv), Kovács Péter 
(magyar), Kravcsov (szovjet). 

— További tervei a sport-
ban? 

— A moszkvai olimpia 
után befejezem pályafutáso-
mat. 

— Harminckét évesen már 
nem lenne hasznára a csa-
patnak? 

— Döntésem megmásítha-
tatlan, éspedig azért, meri 
ma már nem örülök úgy a 
gólnak, mint évekkel ezelőtt. 

Birtalan István a szegedi 
közönségnek is bizonyította: 
játékával, emberi magatar-
tásával változatlanul a sport 
ág legnagyobb egyénisége 
közé tartozik. Példamutat ' 
lelkesedésére, mérkőzéseket 
eldöntő góljaira még sokáig 
szüksége lenne a román vá-
logatottnak és klubcsapatá-
nak. 

Thékes István 


