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10. Szegedi Nemzetközi Regatta 
Károly, Dézsi és Lődi a válogatottba evezett 
Egy szegedi nagyon hiányzott 

fi nevet tovább kell fényesíteni 

A szegedi evezős regatta is 
bizonyította, hogy ma már óriási 
a konkurenc iaha rc . Aki ezt 
nem veszi komolyan az lema-
rad a nemzetközi mezőnyben. 
Ugyanis még az idén is meg-
látszott, hogy tavalyelőtt el-
maradt a Maty-éri randevú. Az 
elmúlt esztendőben pedig a ju-
goszláviai események szabtak 
korlátot a versenynek. 

- A 10. Szegedi Nemzetközi 
Regattával egyidőben Európa 
öt helyszínén vetélkedtek még 
az evezősök. Ha nem igykez-
tiink volna a szervezésben, ak-
kor a sportág nemzetközi vér-
keringéséből máris kimaradna 
Szeged, igaz most meg a víz 
körüli huzavona nyomta rá a 
rendezvényre a bélyegét - val-
lotta be dr. Domonkos Anna, a 
Magyar Evezős Szövetség fő-
titkára. Azonban így is volt 80 
külföldi, aki szerencsét próbált 
-ezt meg már én teszem hozzá. 

Még mielőtt a két napos ver-
seny főbb eseményeit felvil-
lantanám had emlékezzek meg 
arról az emberről, aki nélkül 
nem lett volna Maty-ér, sze-
gedi evezés, de még ez a nem-
zetközi regatta sem. Dr. Simá-
dy Béla a 10. erőpróbán már 
nem lehetett ott, mert pénteken 
a sok-sok barát, ismerős, spor-
toló, tisztelő utolsó útjára kí-
sérte őt. Emlékét a Szegedi 
Vízügyi SE v e r s e n y z ő i n e k 
gyászszalagja őrizte. A sport-
ágban szerzett hatalmas érde-
meit egyébként a főtitkárasz-
szony is hosszan és érzéklete-
sen ecsetel te a megnyi tóbe-
szédében. Talán ez a verseny a 
jövőben az ő emlékét is szol-
gálhatná... 

Izrael, Kis-Jugoszlávia, Lett-
ország, Románia versenyzői 
mellett ott volt a hazai élme-
zőny. Sőt, szombaton a szövet-
ség két számban is külön válo-
gató futamot tartott a csehor-
szági felnőtt világbajnokságra 
szóló repülőjegyért. A női egy-
pá revezősök cé lbaé rkezése 
után sem le t tek okosabbak 
azonban a szakemberek, mert a 
Ferenczy-Kapócs párharc ál-
lása 1:1 lett. A férfi kormányos 
nélküli kettesben a szegediek 
is érdekelve voltak a Károlyi, 
Dézsi duó jóvoltából, akik tu-
lajdonképpen most nőttek bele 
ebbe a korosztályba. A végered-
mény csakúny, mint az előző 
két összecsapáson: 1. Magyar, 
Schneider (Csepel), 2. Károlyi, 
Dézsi (Szegedi Vízügyi SE), 3. 
Kiss, Benyó (Ferencvárosi EK). 

Sebesvári Mihályról, a sze-
gediek edzőjétől érdeklődtem: 
mit ér ez az újabb második hely? 

- Azt, hogy Tamásnak és 
Péternek biztos helye lesz a 
vb-n induló magyar nyolcas-
ban. 

- A többi szegedi eredmé-
nyével mennyire elégedett? 

- A körülményeinket figye-
lembe véve azt kel l , hogy 
mondjam, nem szerepeltünk 
rosszul. Elmaradtak a koráb-
ban megszokott szegedi arany-
érmek, de a Károlyi, Dézsi duó 
mellett Lődi Robi is kivívta a 
csehországi világbajnokságon 
való indulás jogát, ő pedig az 
egypárevezősben Tett 2., s így 
tagja lesz a magyar négypár-
evezősnek. A harmadik máso-
dik helyet a serdülő korcso-
portban kétpárevezősben indu-

ló Danyi Róbert, Lele László 
páros szerezte meg. A Hansel 
Balázs, Szél Attila ifjúsági kor-
mányos nélküli kettes pedig 4. 
lett. Nyilván, hogy a júliusi 
szegedi országos bajnokságon 
létszámban és érem vonatkozá-
sában is többről számolhatok 
be. 

A szegediek megcsappant 
lé tszámának az okairól Tri-
polszky Imrével, a Szegedi 
Vízügyi SE elnökével beszél-
gettem. Az eszemecserébe be-
kapcsolódott Wolf Mihály szak-
osztályvezető is.' 

- Az utánpőtlásnevelés hát-
országának hiánya most jelent-
kezett. Egyébként is nemzet-
közi versenyen csak olyanokat 
indíthatunk, akik megállják a 
helyüket . Az OB-n már na-
gyobb létszámmal vonulunk 
fel. Ami pedig a szereplést il-
leti ki kell emelni a Károlyi, 
Dézsi párost, akiktől már az is 
nagy dolog, hogy első éves 
f e lnő t t l é tükre bele tudtak 
szólni a nagyok küzdelmébe. 
Sőt, ezen a versenyen már 4 
másodperc volt a csepeli, s a 
szegedi hajó között a különb-
ség a célbaérkezéskor. 

A szakemberek véleménye 
szerint a tavalyinál nemcsak 
létszámában, hanem minőségé-
ben is fejlődött a szegedi re-
gatta. A válogató, no meg a 
belgrádiak és a bukares t iek 
indulása miatt ez az esemény a 
hétköznapi versenytől sokkal 
rangosabb volt. Reméljük, ez-
zel Szeged megtette az újabb 
lépéseket, hogy visszaszerezze 
nevét a nemzetközi evezős ver-
senyek sorában, s nem csak 

egy lesz a FISA-naptárában 
szereplő sok rendezvény kö-
zött. Ehhez azonban nem sza-
bad olyan bizonytalan helyze-
tet teremteni, mint amilyet az 
idén a tározó vízfeltöltése oko-
zott... 

X. Szegedi Nemzetközi Re-
gatta. Maty-éri, Széchenyi Ist-
ván evezőpálya (5 ország, 180 
versenyző). 

Eredmények. Nők. Egypár-
evezős. Első futam: 1. Punk 
( M T K ) 7 :55 .0 , 2. Németh 
(MTK) 8:05.7, 3. Karajovics 
(Crvena Zvezda) 8:09.8, Máso-
dik futam: 1. Kapocs (Agárdi 
MEDOSZ) 7:51.0, 2. Ferenczy 
(Danubius NHE) 7 :53 .5 , 3. 
Tóth E. (Palics) 8:48.3. Köny-
nyűsúlyú egypárevezős: 1. Da-
róczi (MTK) 8:23.1, 2. Tóth V. 
(Csepel SC) 8:26.6, 3. Jovanov 
(Bege j ) 8 :34.8 . Kormányos 
nélküli kettes: 1. Riga (Lidere, 
Kl imase ) 8:00.4 , 2. Csepe l 
(Molnár, Gubanek) 8:48.2, 3. 
Győri Vízügy (Vadász, Néma) 
8 :48 .9 . Ké tpá revezős : 1. 
DNHE B (Ferenczy, Kulifai) 
7:24.9, 2. MTK (Reiter, Punk) 
7:34.2, 3. MTK-Csepel (Tóth, 
Németh) 7:36.0. Könnyűsúlyú 
egypá revezős : 1. Németh 
(MTK B) 8:19.4, 2. Daróczi 
(MTK A) 8:26.7, 3. Jovanov 
(Begej 1883.) 8:40.5. 

Férfiak. Egypárevezős: 1. 
Szögi (Győri Vízügy9 6:42.9, 
2. Lődi (Szegedi V ízügy ) 
6:50.6, 3. Fazekas (Győri Víz-
ügy) 6:51.9. Könnyűsúlyú egy-
párevezős: 1. Darvas (MTK) 
7:06.7, 2. Jasinszki (Crvena 
Zvezda) 7:13.4, 3. Buday (Cse-
pel SC) 7:25.5. Kormányos 
nélküli kettes. Első futam: 1. 
Sztojics Vasziljevics (Patrizan 

:nnetaer, 
Magyar (Csepel SC) 6:34.9, 3. 
Károlyi, Dézsi (Szegedi Viz-
ű é i SE) 6:51.9. Második fu-
tam: Balogh, Polgár (Csepel 
SC) 7:00.8, 2. Mátrai, Dobro-
nyi (Csepel SC) 7 :03 .1 , 3. 
Thék, Pekarek (Ferencvárosi 
Evezős Klub) 7:05.8. Könnyű-
súlyú kétpárevezős: 1. Keresz-
tes, Buday (Csepel SC) 6:26.6, 
2. Ba logh , Darvas ( M T K ) 
6:30.9, 3. Horváth Cs., Peszleg 
(MET Danubius NHE) 6:34.8. 
Kormányos nélküli négyes: 1. 
Riga (Rosenwald, Jeksevics, 
Kivi t is , L iep ins) 6 :27.1 , 2. 
Csepel SC (Balogh, Polgár, 
Dobronyi, Mátrai) 6:42.4. Két-
párevezős: 1. MTK (Balogh, 
Darvas ) 6 :32 .1 , 2. MEC-
D N H E (Horvá th , Pesz leg ) 
6:35.1, 3. Tel-Aviv Rowing 
Club (Golob ik , B i l l emann) 
6:55.8. Kétpárevezős: 1. Cse-
pel SC A (Schneider, Magyar) 
6 :50 .7 , 2. FEC A (Benyó , 
Kiss) 6:59.4, 3. MTK (Bartal, 
Szulovszky) 7:01.2. Könnyű-
súlyú egypárevezős: 1. Jasinski 
(Crvena Zvezda) 7:15.4 , 2. 
Bánfalvi (DNHE) 7:24.2, 3. 
Darvas (MTK) 7:26.9. 

SÜLI JÓZSEF 

Életben maradtak a röplabdások 

Évzáró a Papironnál ás a Postásnál 
Pénteken este a Fesztivál ételbár különtermében jöttek 

össze az 1992/93-as bajnokság utolsó jelentősebb eseményé-
re a Papíron SC röplabdásai. Nyári Sándor és Nusser Elemér 
fiait - akik, ugye, a bajnoki ezüst mellé a Magyar Kupát is 
megszerezték - dr. Farkas László köztársasági megbízott, 
dr. Ványai Éva alpolgármester valamint Koha Róbert, a 
sportszeretetéről ismert képviselő is köszöntötte. Az évzáró 
vacsorán az is kiderült: a jó ideje létbizonytalanságban élő 
röplabdások megnyugodhatnak, hiszen az önkormányzat az 

eddiginél jelentősebb támogatásban részesíti a város hírnevét 
is öregbítő csapatot. 

* 
A Kisbojtár étteremben randevúztak a hét végén a Szege-

di Postás férfi és női tekézői. A Szuper Ligában negyedik he-
lyen végzett fiúk, illetve a hatodik helyet megkaparintó hölgyek 
teljesítményét Karsai Ferenc szakosztályvezető értékelte, 
majd arról is szólt: a két, gyakorlatilag amatőr gárda a kö-
vetkező idényben is részt vehet a legjobbak vetélkedésében. 

Rádiós tájékozódási futók a II. Diána Kupáért 
A ruzsaiak dobogós helyezései 

Világbajnoki mezőny 
Ásotthalmon 

Elfogadható időjárás, világ-
bajnoki mezőny, jó küzdelem, 
népes részvétel - kell-e több 
egy versenyhez? A II. Diána 
Kupa nemzetközi rádiós tájé-
kozódási futóverseny szervezői 
pedig rögtön rávághatták, hogy 
nem, h i szen ná luk mindez 
együtt volt. Ez a még mindig 
kuriózumnak számító sportág-
nak ismét az ásotthalmi Ne-
mesudvarház fogadó adott ott-
hont és főhadiszállást , vala-
mint szponzorálást. Azt pedig, 
hogy P a s k u j Mátyás , ez a 
sportági megszállott nem güri-
zett feleslegesen, az a verseny 
minőségében és zökkenőmen-
tességében csapódott le. De en-
nek bizonyítására had idézzünk 
egy véleménynyilvánításra leg-
inkább illetékest, Orosi János 
világbajnokot. 

- Rövid idő alatt az ország 
egyik legerősebb klubrendez-
vényévé vált a Diána Kupa. 
Szívesen indult a világbajnok-
csapat összes tagja, köztük én 
is, nekem kutya kötelességem 
volt most is elindulni. Egyéb-
ként nagyon szeretem az alföl-
di terepet, ez pedig igencsak 
próbára tett valamennyiünket. 

Nem csodá lkozha tunk az 
OTP Nyíregyháza szineiben 
versenyző Orosi véleményén, 
hiszen neki tavaly, s az idén is 
kellemes emlékei maradtak a 
versenyről, ugyanis mindkét-
szer győztesen utazott haza 
„szabolcsország fővárosába". 
Sőt, sikeresen vágott vissza 
Lukács Józsefnek - az RH-t ő 
nyerte — a tavalyi magyaror-
szági világbajnokságon elszen-
vedett vereségért. 

Még egy dolog érdemel kü-
lön is említést, mégpedig az, 
hogy a nyílt kategóriában olya-
nok álltak rajthoz, akik már ré-
gen letették kezükből a rádió-
vevőt, most azonban a kedves 
invitálásra ismét kipróbálták 
tudásukat. Ezek közé tartozik a 
63. évét taposó Deák János 
(Hódmezővásárhely) is. 

- Kutyául elfáradtam, de jól-
esett. Nagyon nehéz volt a pá-
lya, s a nagy meleg is cefetül 
kivette az erőmet. 

A legnépesebb mezőny a 
férfi felnőtteknél és ifjúságiak-
nál gyűlt össze, egyben ezek-
nél volt a legszínvonalasabb is 
a küzdelem. A világbajnok ma-
gyar csapat tagjai között az 
RH-ban még Lukács József 
vezetett, de a vasárnapi ultrarö-
vid versenyben már Orosi bi-
zonyult jobbnak, s az összetett-
ben is ez utóbbi szerezte meg 
az első helyet. A női felnőttek-
nél az első napon Tonkáné Sá-
vai Mária volt a legjobb, de a 
kecskemétiek válogatottja, Ho-
durné úgy össze szedte magát 
az URH-s ve r senyszámban , 
hogy húsz percet vert riválisá-
ra. Dicséret illeti a rúzsai ver-
senyzőket, akik értékes dobo-
gós helyeket szereztek. 

E r e d m é n y e k . F - 1 4 : 1. 
Venczel Gábor (OTP Nyíregy-
háza), 2. Laskai Imre (Túrke-
ve), 3. Lakatos János (Nyer-
gesújfalu). F-16: 1. Péter And-
rás (Budapest), 2. Halmay Ba-
lázs (OTP Nyíregyháza) , 3. 
Takács Antal (Érd). F-18: 1. 
Tanács Tibor (Rúzsa), 2. i f j . 
Venczel Miklós (OTP Nyír-
egyháza) , 3. Szedlár Károly 
(OTP Nyíregyháza). F-19: 1. 
Orosi János (OTP Nyíregyhá-
za), 2. Lukács József (OTP 
Nyíregyháza), 3. Papp János 
(Rúzsa). F-40: 1. Börcsök Ist-
ván (Recskemé i ) , 2. Hodur 
Károly (Kecskemét), 3. Szűk 
Zoltán (Budapest). F nyílt: 1. 
Farkas Imre (Kecskemét), 2. 
Gubancsik János (Miskolc), 3. 
Péczeli Tibor (Cegléd). N-14: 
1. Kocsis Gabriella (OTP Nyír-
egyháza ) , 2. S imon Beáta 
(Túrkeve). N-18 : 1, Wenzel 
Andrea (Budapest), 2. Héjjas 
Tünde (Nyergesújfalu), 3. Sző-
ke Anikó ( D u n a ú j v á r o s ) . 
N-19: 1. Horváth Judit (Eger), 
2. Ladikné Zar lóczay Klára 
(OTP Nyíregyháza), 3. Venc-
zelné Bartha Ildikó (OTP Nyír-
egyháza) . N nyílt: 1. Hodur 
Károlyné (Kecskemét), 2. Ton-
káné Sávai Mária (Budapest 
APEX), 3. Szuromi Éva (Szé-
kesfehérvár). 

S. J . 

A négy, rajthoz álló Venczel közül a legöregebbik. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 


