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Kajak-kenu vb 
< 

Magyarok a dobogón 
Az 5. fordulóban: Szeged SC—VeszprémiSE 

Bizakodva, 
de nem elbizakodottan 

Hétközi forduló lesz ismét röl oly sokat beszélgettem 
a labdarúgó NB II-ben; velük. Számunkra most a 

Tízszer álltak a magyarok kérdés: egyszemélyes lenne piai számban győztünk. Nem 
a pódiumon a duisburgi a csapat? lehet többé hét aranyérem-
kajak-kenu világbajnoksá- — Szó sincs erről — til- ben gondolkodni, mert olyan 
gon A szombati es vasárna- takozott Parti János szövet- erős sportágunkban a riva- holnap"~Izerdán még int "pá- lVgfontosabb."'högy "a"pozi" 
pi dontok utan kilencszer segi kapitány. — Csipes lizálás, mint még soha. Az | v á r a lép valamennyi csa- tivumokat átmentsük a szer-
lepett magyar hajó legeny- mellett ott volt Fidel, Ko- amerikai és az új-zélandi p a t . A szegediek ellenfele az dai és az azt követő mérkö-
sege a dobogora. vács, Gyulay, Hódosi, Helyi, kajakosokat egyre nehezebb ugyancsak 4 pontos, a ven- zésekre. A Veszprém elleni 

Új — vagy legalábbis vi- Petrovics, Berkes és Böjti, — sőt majdnem lehetetlen déglátókat jobb gölkülönb- összecsapást bizakodva, de 
szonylag ú j — sztárok ne- akik szintén éremmel vagy — feltartóztatni. De ez már séggel megelőző Veszprémi cseppet sem elbizakodottan 
vét kellett megtanulni Duis- érmekkel térnek haza a vb- nem annyira szakmai, mint SE lesz. A dunántúli együt- várjuk. 
burgban. Hol vannak már a ről. inkább pénzügyi és mene- tes legutóbb a Ganz-MAr A várható összeállítással 

n O l y u S Z V e r seny nyolcvanas évek elejének — Mit csinálna másképp, dzselési kérdés. 
nagyságai: Helm. Parfeno- ha újra „lejátszhatná" ezt a _ . W i n c _ i a P á t r a gon-
vics, Sarusi, Vaskúti, vagy világbajnokságot? — szólt a d o ] , 
Macarencu? Az első kettő következő kérdés a kapi-
már régen visszavonult, az tányhoz. — Arra. Bármennyire is 
utóbbi három pedig most, — Szinte semmit. Talán drága az ú j csodaevező, 

zi horgászvcrsenyét. A sport- különböző okok miatt, nem csak a nőket indítanám más nekünk is be kell szerezni Vicsék önmaguknak is bizo- sítményével nem voltam eíé-
barátsúg, tapasztalatcsere lehetett ott Duisburgban. felállításban, ugyanis job- belőle néhány tucattal. Ket- nyithatták, ha hajlandók gedett, ő sem volt elragad-
jegyében zajló vetelkedón A 2 , világbajnokság b a n kellett volna .sakkoznom tő egyébként már útban is jogcsikorgatásra", ha képe- tatva önmagától. Némi ma-
Baranya, Bács-Kiskun, hőseit úgy hívták hogy halukkal, mert végül is csak van Magyarorszag fele. Saj- sek küzdeni, ha akarnak, gyarázat játékára, hogy lég-

Birgit Fischer Olaf Heuk- n é 8 y e n jutottak szóhoz. nos, hazai gyartasa egyelőre kevésbé jó játékkal is ki le- zési panaszai vannak, amik 

Nemzetközi 
lászverseny 

A Szegedi Hermán Ottó 
HE augusztus 30-án, vasár-
nap rendezi hagyományos 
Szabadtéri Kupa nemzetkö-

VAG-ot „fektette" kétvállra kapcsolatban a kővetkezőket 
(3-1), míg a kék-fehér-feke- jegyezte meg az edző: 
ték a Metripond otthonában — Nincs miért megboly-
diadalmaskodtak. gatnom a szombati csapa-

Értékes volt az a győze- tot, nem tervezek nagy vál-
lem azért is, mert Grubortv toztatdsokat. Kisistók telje-

Csongrád megye válogatott-
ja (megyénket a Hermán Ot-
tó HE versenycsapata kép-
viseli) és a Szabadkai Sport-
horgász Szövetség legjobbjai 
mérik össze tudasukat hal-
fogásból. 

Az eseményre a régi Ti-
sza-híd és az árvízi emlék-
mű közötti szakaszon kerül 
sor, reggel 6-tól délelőtt 11 
óráig, az eredményhirdetés 
deli 12 órakor lesz. Az em-
iilett partszakaszon a jelzett 
időben mások nem horgász-
hatnak. A rendezőség ezúton 
is kéri a motorcsónakoso-
kat, a verseny alatt lehető-
leg a túlsó part mentén és 
lassan közlekedjenek. 

rodt, Csipes Ferenc, Greg 
Barton és Paul Mac-Donald. 
Az előbbi kettő képviseli az 
állandóságot, az utóbbi ket-
tő pedig — bár a maguk 27 
évével már távolról sem 
kezdők — az ú j hullámot. 
Csipes valahol a középúton 
jár: még csak 22 éves, de 
már három vb-n szerzett öt 
arany-, két ezüst- és egy 
bronzérem van a dicsőség-
listáján. 

A Bp. Honvéd kajakosá-
ról egyébként 
áradozott Duisburgban. Az 
egyik nagy előd, a szintén 

léggel? 
— Igen. Ez a reális he-

lyünk a világban. A Wax-
holm pontversenyt fölénye-
sen megnyertük, két olim-

alapanyagokat — kevlár, 
karbon, epoxigyanta — nem 
tudja előállítani a magyar 
ipar, a behozatal pedig ne-
hézségekbe ütközik. 

az het csikarni a sikert. Mert viszont nem újkeletűek! A 
Vásárhelyen ez történt! Jó napokban tüzetes orvosi 
lenne ezt a fajta hozzáállást vizsgálatnak vetik alá a lab-
„jegelni", tartósítani, és bi- derúgót, ami után minden 
zonyos, hogy a csapatnak bizonnyal okosabbak le-
arcot, fazcfct adó folyamatos, szünk. Takó még mindig 
jellegzetes stílust magában fáj lal ja a lábát, ha nem 
hordozó ' j á tékra nem kell tudná vállalni a játékot, 
várni sokáig. Tóth játszik középpályást. A 

— Küzdelmes. élvezetes tervezett csapat: Leboniczky 
mérkőzésen szereztünk két — Fábián, Bogdán, Szabó, 
pontot, de szó sincs arról, Polyvás — Varga, Kántor, 
hogy túlértékeljük a gyö- Gruborovics, Takó vagy 

Szolnokon rendezték meg dik Gaál Zoltán (100 és 400 zelmet — minősítette a vá- Tóth — Hegyeshalmi, Ko-
az alföldi olajbányászok méter), egy alkalommal sárhelyi sikert Pataki Ta- vács. 

».!. munkahelyi olimpiáját. Ezen (4X100-as váltó) az első he- más. a Szeged SC vezető A találkozó szerdán dél-
a hagyományos versenyen lyen végzett. A váltó tagja edzője. — A játékosok valar után 5 órakor kezdődik, a 
az NKFV és a KV dolgozói volt még:' Kapoía és Gal- mit már megcsillantottak Tisza-parti stadionban. 

A szegedi olaj-
bányászok sikere 

ötszörös világbajnok Szabó v e télkedtek egymással. A góczi. 
..Istvu ' mondta CsiDesrol: ....... .. 

Tájfutás 
Balassagyarmat környé-

kén rendezték meg a Hun-
gária Kupa nemzetközi táj 

„Istyu mondta Csípésről: s z o k a s n a k megfelelően, ez-
— Jo uton halad afele, u t t a l i s tari>ltak a z NKFV 

hogy minden idok legna- w e g e d i üzemének dolgozói, 
gyobb kajakosa legyen. Sze- A v e r s e n y e n 200 fő vett 

részt. 
Eredmények: 
Férfi kispályás labdarú-

rintem már most felülmúl-
ja a mi egykori kajakkirá-
lyunkat, Csapó Gézát, s még 

azokból a dolgokból, amik-

Áz evezésről 
Gy, E. 

futóversenyt. Az SZVSE a l j g tépett ki a juniorkor- g á s : , NKFV szegedi üzeme 
sportolója, az ifjúsági válo-
gatott Balogh Piroska, a 
női elit kategóriában a 3. 
helyet szerezte meg. Az 
ugyancsak Vasuta»futó, 
Sindely Pál a szeniorok kö-
zött szintén 3. volt. 

ból! Csodálatos versenyzői ( R a d i c S i K j s s j . . Földeák', 
adottságokkal rendelkezik. R á c z M > P < t n g r a c Z i vajda. 
Nem hiszem, hogy bárki Galgóczi, Matuszka). 
mas veghez tudta volna Férfi kézilabda: l. NKFV 
vinni azt, amit ö. Kis tul- &zegedi üzeme (Bogdán L„ 
zassal „átmulatta" a telet- Kapota, Miké, Adok. Mészá-
tavaszt, aztán amikor kel- r o s L Fekete L„ Kun-Sza-

Szárligeien bonyolították lett, mégis hozta szuperfor- b ó Boros, Varga). 
le az Eötvös Loránd-emlék-
versenyt, melyen jól szere-
peltek az SZVSE futói. Kö-
zülük Zádori Gabriella (N, 
17, A) első, Zádori Adrián 
(F, 13, B) és Csamangó Fe-
renc (F, 55, B) a harmadik 
helyen végzett. Az ifjúsági 
váltó bronzérmet szerzett 

májat : negy számban in- F é r f i atlétikai versenyen a 
dult, s két aranyat, egy-egy v o l t 5,z e oio s atléta. Balogh 
ezüstöt és bronzot nyert. László remekelt, ö t szánv 

Ez a tény egyébként el- ban is rajthoz állt, négyszer 
gondolkodtató: a magyar győztes lett (100 méteres 
válogatott kajakos részlegé- síkfutás, 400 méteres sík-
nek öt érméből négy rész- futás, 4Xl00-as váltó, távol-
ben vagy egészben Csipes ugrás), súlylökésben harma-
nevéhez fűződik. Adódik a dik lett. Kétszer lett máso-

Hátha érdekel valakit-
Augusztus 14. és 16. között 
Szegeden rendezték meg az 
evezősök ifjúsági és serdülő-
bajnokságát. ahol a Vízügyi 
SE 17 versenyhajója kózül 
13 érmet nyert Alig hat éve 
annak, hogy a szegedi eve-
zősök a magyar élvonalba 
való felzárkózást tűzték ki 
célul; most már csak a 

hogy ha guruló ülést szer- Még mindig felüti a fejét 
kesztenek, akkor a láb mun- az az ultrabalos nézet, hogy 
kája is haj t ja a hajót. A az evezés „úri" sport. „Mi-
modern evezőshajó úgy van csoda úri dolog az, hogy 
kialakítva, hogy a test min- zokniban eveznek!" — hal-
den izma dolgozik, adja át lom. Hát kérem: egy-egy fu-
teljesitményét a lapátokon tótól (Zola Budd) és egy-egy 

fél-mezítlábas magasugrótól 
eltekintve mindössze három 
sportág sportolói versenyez-
nek mezítláb (kajak-kenu, 
cselgáncs, karate). Az evezős 
hajó lábtartójára pedig egy 

Úszó és vízilabda £6 

Európa válaszolt Amerikának 

át a hajónak. 
Az evezés célja: minél 

gyorsabban haladni emberi 
erővel a viz felszínén. Ezért 

nemzetközi színvonal elérése sem a hajó, sem a lapátok 
lehet a2- Ez persze nem egy- mérete, formája, súlya nincs 
szerű, mintegv 120 ország- megszabva, azokat semmi- pár cipő szereltetett fel, a 
ban úzik ezt a spoctot. Nem lyen (sem eszkimó, sem in- cipőbe pedig zokni való. 
olyan az evezés helyzete, dián) hagyomány vagy sza- Több szempontból is. 
mint egy-két más sportágé, bály nem korlátozza. Kétségtelen, hogy egy k ét -
ahol aki magyar bajnok, az Egy televíziós vetélkedőn kilométeres táv versenysze-
már nagy valószínűséggel az evezős hajók méretére rú ieevezésehez ész kell, tak-
világ bajnoki döntős is. Er- adott helyes választ a vezető lika kell, crö beoszt ás kell; 
demes azt is figyelembe ven" sportriporter („micsoda drá- ez nem hajrá-verseny. A 
ni, hogy egy bizonyos sport- ma!") így kommentálta; „Az villák, a lapátok belső karja 
ágat hány országban művel- evezős hajó akár két kilo- beállításához mechanikai ls-
nek, és ennek a tükrében méter hosszú is lehet, és igy mcretek szükségesek; toeh-
lehetne reálisabban értékel- a rajt pillanatában már a nikaj sportágról van szó. 

célban is van!". Egy sportri-
porter nem tudja, hogy a 
raj t pillanatában a verseny-
ző hajók orrának kell egy-
vonalban, a céltól azonos ta-

ni az eredményeket. 
A 13 szegedi érmes hajó-

ból 6 serdülő egység volt; az 
összesen 26 érmes lány és 
f i n tf Ö7IÍI a z 1 9 8 9 - h e n S z a . 

Az evezés csapatsport. 
Még az egypárevezős is 
„csapat"-nak minősül: a 
győztes az egyesület (világ-
bajnokságon az ország), a 

A strasbourgi úszó és ví- lett lassan mellen is „nagy- — Nehéz úgy fejlődni, 
zilabda Európa-bajnokságon hatalommá" válunk, hiszen tapasztalatot szerezni, ha a 
a magyarok még a tavalyi a világ-, és Európa-bajnok vb és az EB között egyetlen 
madridi világbajnoki szerep- Szabó József mellett Szabó külföldi nemzetközi tornán 
lést is túlszárnyalták. Nem- Péter, s Güttler is helytállt, sem tudunk részt venni 
csak azért, mert öt érmet és ugrásra kész az ifi EB-n nyilatkozta. — Pedig min 
nyertek (3, 1, 1), hanem remekelt Debnár Tamás is. denki tudja, hogy sorozatos - - . * — — - - ^ w 

Öröm. hogy bővült az olim- erőpróbák nélkül nem lehet lesz. Milyen szép lenne, ha ^ S ^ f * azért is, mert két világ-, há-
rom Európa- és kilenc or- piai keret, remélem, jövőre jól felkészülni. Biztos va-

a nyári játékokon is hason- gyok abban, hogy ha ked-szagos felnőtt csúccsal já-
rultak hozzá a rekordter-
méshez. A magyar úszók Ili 
raj t juk közül 13 alkalommái 
kerültek döntőbe, de úgy, 
nogy minden versenyző leg 
aiabb egy fináléban szere-
pelt. Darnyi Tamásról külön 

lóan sikeresek leszünk. 
Férfi vizilabdázásban a 

magyar válogatott az 5. he-
lyet szerezte meg, s ez meg-
felel az erőviszonyoknak. 

— Valóban ez a helyzet, 
is szólni kell, hiszen az. d e Magyarországon egy vi-
egész EB kiemelkedő úszója 

vezőbb lehetőségeket élve-
zünk, legalább döntetlenül 
végzünk a hollandokkal. 

A magyar sportolók még 
a műugrásban is érdekeltek 
voltak (Magyarországon mű-
úszó szakág nincs). Haász 
Katalin és Kovácsné Kele-
men Ildikó is döntőbe ju-
tott, ahol a 12., illetve a 10. 
helyet szerezték meg. Ennél 
a szakvezetés ugyan egy ki-

zilabda-kapitány sohasem 
volt, az egyetlen, aki két l ehet elégedett egy ilyen he-
világcsúcsot állított fel, s a lyezéssel — vélekedett Ká-
férfiaknál csak a szovjet s a s Z'útan szakvezető. — A 
Zabolotnov nyert raj ta ki- további előrelépéshez azon- v á r t d e k u _ 
vül egyéni aranyat. Nem ban ido kell, egyik napról a ó l Q 
sokkal maradt el Darnyi masikra nem lehet minden 
teljesítményétől Szabó Jó- hiányosságot pótolni. Talán 
zsef sem, Európa-csúcsán m a r m o s t is jobban végez-
kivül egy-egy 1„ 2. és 4. hettünk volna, ha nincs az 
helynek örülhetett:' ~ ' a sokat emlegetett olasz— szereplését eevetlen 

Meg egy b.ztató Jel: hosz- magyar mérkőzé^ Eré yunk 
szú idő után újra két olyan V°H legalabb a döntetlenre, 
úszónő tűnt fel, akik talán s a vb-ezüstérmes elleni 
egyszer az NDK-belieket is Pontrablás biztosan nagyot 
legyőzhetik. Idejük erre még lendített volna a csapat sze-
bőven van, hiszen Egerszegi kerén. Több mérkőzésen is 
13, Csabai pedig 14 éves erőnléti hiánypssag — es az 
csupán. ezzel járó dekoncentráltság 

— Bebizonyosodott, hogy — okozta bukásunkat, 
több olyan versenyzőnk van, emiatt játszottunk az utolsó 
akiknek érdemes " bizalmat k<?t fordulóban az addigiak-
szavazni — mondta Hargi- gyengebben. 

ten Gerlach Ágnessel az 
olimpiai csapatba kerülésre 
is eséllyel pályázhatnák. 

A magyar sportolók stras-

ugy 
ne összefoglalni: csalódást 
senki sem okozott, kellemes 
meglepetést viszont többen 
is. (MTI) 

a szegediek éppen Szegeden 
törnének be a világ élvona-
lába! A lehetőség adott. 

Minden érmes lányunk és 
fiúnk szegedi, nem „impor-
tált" versenyzőkkel értük el 
eredményeinket: sokat jelent 
a sportban az egyesülethez, 
a városhoz való kötődés. 

Az evezős sportot 1826-
ban Széchenyi István hono-
sította meg Magyarországon, 
Szegeden 1870-ben alakult 
meg az első evezős egyesü-
let. Maga az evezés sokkal 
régebbi: eleinte szabad la-
páttal eveztek, mint most a 
kenusok. Később rájöttek 
arra, hogy jóval nagyobb 
sebességre képes a hajó, ha 
a lapát szárát egy. a hajó 
oldalperemébe mélyített vá-
jatban helyezik el: így a 
pát kétkarú emelőként mű-
ködik. Ebből alakult ki a 
maj villa. Arra is rájöttek, 

Népszerűek a sikersport- tulajdonává válik. Tobbülé-
ágak. és népszerüek azok, ses hajóban minden ver-
amelyeket a sajtó (tv, újság) senyzőnek megvan a maga 
népszerűsít. Az. első érlhetó, külön szerepe, feladata: iga-
a második kevésbé. Miért z, csapatszellemre nevelő 
érdekesebb egy helyi lapban sport ez. 
páldául a Formula 1 mogyo- Eddig négy szegedi evezős 
ródi futama, mint a Szege- hajó nyert felnőtt bajnoksá-
den immár rendszeresen got: egy 1896-ban, egy 1985-
megrendezett evezős felnőtt- ben és ket tö 1986-ban. Szep-
és ifjúsági országos bajnok- tember 4-töl 6-ig Szegeden 
ság? Itt is vannak érdekes rendezik meg az 1987. évi 
történetek, amelyek érdekel- felnőtt evezősbajnokságot 
hetik az embereket annyira, 
mint az, hogy nyer-e a pro-
fi Prost. Ha jól írják meg. 

Feltűnt-e valakinek, hogy 
például Mázán Csaba három 
ezüstérmet nyert?' Mind a 
három napon — a sok indu-
ló miatt — három távot 

Folytatódik a sorozat? 
Simády Béla 

Kézilabda MNK 
A kézilabda Magyar Nép-

Totónyeremények 

_ e v e z e t t le; a második n a - k ó z t á r s a s a g i Kupa legjobb 
la- P° n v a l ° l n d u l á sava l vesze- n é g y c s a p a t a közé jutasert 

lyeztetve a harmadik napi játszik a Tisza Volán SC 
„biztos" aranyérmét Helye- legénysége a Budapesti Hon-
sen döntött az edző, mert a v e d gardájával. A mérkó-
második napon, az egypár- zésre a Juhász Gyula Ta-
evezősben elért második he- nárképző Főiskola sportcsar-
lyet mindenütt jegyzik. Nem nokában kerül sor, szerdán 
lett volna igazán érdekes az délután, 18 órakor, 
edzői toprenges megírása? 

A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint 
34. heti totónyeremények, az illeték levonása után, a kö-

tay András szövetségi kapi- A nőknél is érvényesült a vetkezők: 13 plusz egy találatos szelvény 2 darab, nyere-
tány. — Nemcsak az egé- papírforma, e. címvédő hol- menyük egyenként 2 millió 451 ezer 442 forint; 13 talá-
szen fiatalokra gondolok, hi- landok győztek, a magya- latos szelvény 1 darab, nyereménye 1 millió 634 ezer 295 
6zen Güttler Károly fénye- rok, akárcsak a legutóbbi forint; 12 találatos szelvény 160 darab, nyereményük 
sen bebizonyította, hogy ki- EB-n, a második helyet sze- egyenként 20 ezer 429 forint; 11 találatos szelvény 2 ezer 
tartó munkával 19 évesen is rezték meg. Konrád János 238 darab, nyereményük egyenként 1460 forint; 10 találu-
be lehet kerülni a vúloga- szuvetségi kupitány mégis tos szelvény 20 ezer 370 durab, nyereményük egyenként velő tanáruk irányítja őket 
tuttbu. A vegyes úszás mel- zsórtólödott. 241 forint. Az okot nem firtatom. 

Baj van az evezősok után-
pótlásával. A 12-14 éves gye-
rekek nem olyan sportágat 
választhatnak az esetek egy 
bizonyos százalékában, ami-
lyet szeretnének, vagy ami-
hez meg van az adottságuk, 
hanem azt, ahova a testne-
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