A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG SPORTMELLÉKLETE
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Haller, Pető:
zseniális d u ó !

EVEZÉS
Evezésben 1 9 6 2 óta
rendeznek világbajnokságot. A sportág történetének harminckilenc éve
alatt még egyszer sem fordult elő, hogy m a g y a r
egység vb-t nyerjen. Most
ez a rossz h a g y o m á n y
szakadt meg, amikor
szombaton, délután negyed ötkor véget ért a kétpárevezősök fináléja. A
szegedi, váci Haller, Pető
duó ugyanis első lett a luzerni világeseményenl
Ha csak azt nézzük, hogy
2000-ben olimpiai ötödikek
voltak, majd idén három világkupán indulva háromszor nyertek, és az összetett aranyérem
is az övék lett, akkor, a fejlődést
figyelve, nem váratlan a siker.
Ám a vb előtti napokban, a szegedi Maty-éren még mindketten óvatosan nyilatkoztak, kitérő választ adtak a vb-aranyra
vonatkozó kérdésekre. - Már a
dobogónak is örülnénk - mondták szinte egyöntetűen az utolsó edzések egyikén.
Aztán elérkezett a luzerni
világbajnokság első napja,
Hallerék a hajóba ültek, és ma-

gabiztosan véve az akadályokat, bekerültek a fináléba.
Francia, olasz, kubai, szlovén
és német egységek vártak rájuk - semmi meglepetés, akikre számítottak. Az előjelek abszolút kedvezőek voltak, hiszen a honfitársaik - a könnyűsúlyú egypárban Remsei Mónika a B döntőben második,
ezzel összetettben a nyolcadik, a Kulifai, Barz duó kétpárban kilencedik, Varga Tamás
könnyűsúlyú egypárban ötödik lett - kitettek magukért,
hozták a Melis Zoltán szövetségi kapitány által elképzelt
eredményeket.
Haller Ákosé s Pető Tibor a
start után nem hagyta magát leszakítani, a német és a francia
párossal tartva a lépést, a harmadik helyen haladt 500 méternél. Ezer méternél jött a ritmusváltás, ezerszáznál már
Hallerék eveztek az élen. Hiába erősködött a francia, majd
az olasz duó, a szegedi, váci
különítmény a megfelelő időben robbantott, az akkor szerzett előny révén pedig esélyt
sem hagytak a riválisoknak.
- Még mindig voltak apró
hibáink, ám a lényeg az első
hely. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a megbeszélt taktikánk, miszerint az első ezer

méteren együtt kell haladnunk
az élcsoporttal, majd azt követően egészen a célig apaitanyait beleadva kell lapátolni, nagyszerűen bevált mondta a verseny után a Démász-Szeged VE sportolója,
Haller Ákos, akin bizony látszott, hogy alaposan kihajtotta magát. A technikáról csak
annyit: a kívülállónak tökéletesnek tűnt a duó mozgása. S
jó arra gondolni, mindketten fiatalok ahhoz, hogy tovább
folytassák a sikereket.
Természetesen a pezsgőzés
és az ünneplés sem maradhatott el, később pedig következett a magyarok számára szinte kötelező svájci hagyomány:
a Luzern belvárosán keresztülhaladó, gyors folyóba ugrás, majd közel ötszáz méteres,
tempós sodródás, kiabálás és
levegőért való küzdés után a
partot érés.
A magyarok luzerni eredményei, nők, B döntők, könynyűsúlyú egypár: ...2. Remsei
Mónika (összetettben 8.). Kétpár: ...3. Kulifai Krisztina, Barz
Gitta (összetettben 9.).
Férfiak, A döntők, könnyűsúlyú egypár: ...5. Varga Tamás. Kétpár: 1. Haller Ákos,
Pető Tibor.
M . J.

Ünneprontó pólógála
Munkatársunktól
Igazi vízilabdás ünnepet
varázsolt a margitszigeti Hajós
Alfréd uszodába a Zwack
Unicum-gála eseménysorozata, amelyre - a júniusi Európabajnokság hangulatát idézve —
ismét m e g t e l t e k a l e l á t ó k .
Négyezer néző előtt felvonult
a múlt, a jelen és a jövő a sikersportág képviseletében.
Előbb két öregfiúk válogatott játszott egymás ellen, soraikban olyan egykori klasszisokkal, mint az olimpiai bajnok Sudár Attila, vagy az Európa- és világbajnok Kásás
Zoltán, Magas István, Steinmetz János. Az eredmény igazán másodlagos volt, örömpólót mutattak be a kilóban meglehetősen sokat gyarapodott
hajdani k e d v e n c e k , a fehér
sapkások lőtték a több gólt, és
10-3-ra nyertek.
Még mielőtt a pólós ünnep
fő produkciója, a Magyaror-

szág-Világválogatott összecsapásra került volna sor, hosszasan ünnepelte a közönség az
elmúlt hetek sikercsapatait: az
Eb-arany- és vb-ezüstérmes
női, az Európa-bajnok ifjúsági
és a világbajnoki 3. helyezett
juniorválogatottat.
A gála fénypontját jelentette a Világválogatptt vendégszereplése az olimpiai bajnok
magyar együttes ellen. Folytatódott azonban az idei „pechszéria", nyertek a vendégek.
MagyarországVilágválogatott
6-9 (3-2,0-2,1-2,2-3)
4 ezer néző. Vezette: Kosztolánczy, Németh A.
M a g y a r o r s z á g : Kósz Fodor, Steinmetz B., Kásás 2,
Kiss G. 2, dr. Molnár, Benedek. Csere: Szécsi (kapus).
Székely, Márcz, Vári 2, Biros,
Varga T. Szövetségi kapitány:
Kemény Dénes.
V i l á g v á l o g a t o t t : Rollan

(spanyol) - Hatciteodoru (görög) 2, Hagiu (román), Angelini (olasz) 1, Gorskov (orosz),
Uskokovic (jugoszláv), Perez
(spanyol) 2. Csere: Afrudakisz (görög) 1, Gyurcsi (szlovákiai) 1, R. Calcaterra (olasz)
2, Florin (román), Sostar (jugoszláv - kapus). Szakvezetők: A l e s s a n d r o C a m p a g n a
(olasz), Neven Kovacevic
(horvát).
Ahhoz képest, hogy 4 perc
alatt 2-0-ás előnyt szerzett a
magyar csapat, a folytatás
nem sok örömet hozott a lelkes nézőseregnek, mert a vendégek n e m csak k o m o l y a n
vették a játékot, hanem időnként m e g l e p ő e n látványos,
eredményes pólót is produkáltak. Mintha ők lettek volna az
összeszokottabbak. A második játékrésztől ők irányították
a mérkőzést, és tőlük függött,
hogy miként alakul az eredmény.
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Szegedi világbajnokok: Fehérvári Vince és Hegedűs Róbert

Poznan is aranyváros
KAJAK-KENU

Történelmi tett: a luzerni evezős vb-n a Haller (balról), Pető (Démász-Szeged,
Vác) duó aranyérmet szerzett a kétpárevezősök közöii. (Fotó: Gyenes Kálmán)
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A magyar kajak-kenu
válogatott a poznani világbajnokságon 8 arany-, 4
ezüst- és 4 bronzérmet
szerzett. Tehát ismét van
okunk a vigalomra. Külön
öröm a sportág Tisza-parti barátainak, hogy a „termelésből" a Démász-Szeged VE versenyzői is kivették a részüket. Fehérvári
Vince és Hegedűs Róbert a
K4 2 0 0 méteres egység
tagjaként világbajnok lett,
míg Storcz Botond (K4,
1000 m) egy ezüsttel gyarapította éremkollekcióját.
Egy kis szerencsével (Fehérvári és Hegedűs K2
200-on a cél elölt elsüllyedt,
Fürdökék ismét lemaradtak a dobogóról) még több
medált nyerhettek volna.
Remek rajt - mondhattuk
még szombaton, amikor elkezdődtek az ezerméteres finálék.
A női kajaknégyesek párharca
először szerepelt a vb műsorán,
és rögtön magyar győzelemmel
végződött a finálé. A mieink
250 méternél az élre álltak, kétséget sem hagytak afelől, hogy
ők a legjobbak ebben a számban. Kolonics Cl-ben katasztrofálisan kezdett, hetedik is volt,
aztán szépen lassan araszolt felfelé, ám a cseh Doktort és örök
barátját, egyben riválisát, a
győztes német Dittmert nem
tudta lehajrázni. - Dittmert nem
győzhettem le, szomorú, hogy
Doktor is közénk furakodott nyilatkozta Koló. Szintén későn hajrázott KI-ben Vereckei
Akos, neki azonban még érem
sem jutott, mivel negyedikként
ért a célba.
Kovács Katalin másolta Vereckei produkcióját, szintén a
negyedik helyen zárta az egy
kilométert. A szegedi Hüttner,
Fürdők duó is a nagy hajrának
köszönhette a negyedik helyet,
más kérdés, hogy a mozgásukon
még látszott az új hajó „szokatlansága". Bártfai és Veréb az
általuk óhajtott kilences pályán
rajtolhatott, a tülekedést kikerülve araszoltak előre, ám a norvég
Larsen, Fjeldheim egység odafigyelt rájuk, és nem adta át az
elsőséget.
Nem ismételte meg a milá-

nói Eb-n megszerzett, nagyszerű eredménynek számító harmadik helyet a K2-es Fazekas,
Szabó A. duó, és végül hetedik
lett. A nap meglepetését okozta viszont a C4-es egység,
amely 500 után az élre állt, majd
meg sem állt az aranyéremig. Minden úgy történt, ahogy elterveztük, méterre, másodpercre
betartottuk a taktikát - elemezte a teljesítményüket Zala
György. A Kammerer, Storcz,
Kökény, Horváth kvartett ugyan
nagy csatában a németek mögött második lett K4-ben, de az
idei versenyek közül most teljesítettek a legjobb formában.
Az ezer méterek után tehát kétkét arany és ezüst, míg egy
bronz állt a magyar csapat eredménylistáján.
Az ötszáz méteres finálékat,
akárcsak az ezreseket, a női
kvartettek kezdték. Ismétlés a

tudás atyja - tartja a mondás, és
a mieink a hagyományokhoz
híven itt is győztek. Bóta az Ebn és a vb-n összesen hat számban indult, és hat aranyéremmel zárt. Nem csodálkozhatunk,
ha a következőket nyilatkozta:
- Kifacsarva érzem magam...
A kenus Kolonics féltávnál a
hatodik helyen haladt, hajrázott, de az orosz Opaljevet nem
előzte meg. Vereckei a negyedik
helyről indította el a hajóját,
hogy aztán kiderüljön: ő a világ
legjobbja fél kilométeren. Minden rendben ment, úgy alakult, ahogy vártam, friss voltam - mondta Vereckei.
Kovács Katalinnak Poznanban egyesben nem ment az
aranyszerzés. Bizonyította ezt
az ezer méter negyedik helye
után ötszázon csak harmadik
lett. Hüttner és Fürdők nem
szólhatott bele a kubai és a len-

Érmesek
1000 m, férfiak, K I : 1. Amir-Tahmasseb (francia), ...4.
Vereckei Ákos. K2: 1. Norvégia (Larsen, Fjeldheim), 2. Magyarország (Bártfai Krisztián, Veréb Krisztián). K4: 1. Németország (Ihle, Zabel, Bach, Ulm), 2. Magyarország
(Kammerer Zoltán, Storcz Botond, Kökény Roland, Horváth Gábor). C l : 1. Dittmer (német), ...3. Kolonics György.
C2: 1. Lengyelország (Kobierski, Sliwinski), ...4. Magyarország (Fürdők Gábor, Hüttner Csaba). C4: 1. Magyarország (Zala György, Kozmann György, Belicza Béla, Iván
Gábor). Nők, K I : 1. Idem (olasz), ...4. Kovács Katalin. K2:
1. Németország (Mucke, Opgen-Rhein), ...7. Magyarország
(Fazekas Krisztina, Szabó Ágnes). K4: 1. Magyarország
(Dékány Kinga, Szabó Szilvia, Viski Erzsébet, Bóta Kinga).
500 m, férfiak, K1: 1. Vereckei. K2:1. Németország (Rauhe, Wieskötter), ...6. Magyarország (Bártfai, Veréb). K4:
1. Oroszország (Zarubiny, Ivanik, Turcsenkov, Tisziny),
...6. Magyarország (Jármy Márton, Borhi Zsombor, Beé
István, Hegedűs Róbert). C l : 1. Opaljev (orosz), 2. Kolonics. C2: 1. Kuba (Rojas, Pereira), ...6. Magyarország (Fürdők, Hüttner). C4: 1. Románia (Anisim, Popescu, Vartolomei, Averian), 2. Magyarország (Zala, Kozmann, Iván, Belicza). Nők, K1: 1. Idem, ...3. Kovács. K2: 1. Magyarország
(Szabó Sz., Bóta). K4: 1. Magyarország (Kovács, Szabó Sz.,
Viski, Bóta).
2 0 0 m , férfiak, K I : 1. Rauhe (német), ...4. Fehérvári Vince. K2: 1. Litvánia (Duonela, Balciunas). A Fehérvári, Hegedűs kettős nem ért célba, pár centivel előtte elsüllyedt. K4:
1. Magyarország (Fehérvári, Beé, Horváth, Hegedűs). C l :
1. Szabiin (ukrán), ...5. Kolonics. C2: 1. Lengyelország
(Baraszkiewicz, Jedraszko), ...6. Magyarország (Feil Imre,
Kozmann). C4: 1. Magyarország (Vasali László, Iván, Zala, Malomsoki Sándor). Nők, K1: 1. Fumeaux (kanadai), 3.
Szabó. K2: 1. Spanyolország (Portillo Manchon, Costa Molanes), ...3. Magyarország (Dékány, Viski). K4: 1. Magyarország (Dékány, Fazekas, Viski, Kovács).

gyei kettős csatájába, a démászosok csak a hatodik helyen
lapátoltak a célba, csakúgy, mint
a Bártfai, Veréb kajakkettős. A
lányok továbbra is angyalok
voltak, K2-ben a toronymagas
esélyes Szabó Szilvia, Bóta Kinga féltávnál fél másodpercet
vert a mezőnyre, és meg is tartotta az előnyét. Zaláék C4-ben
igazolták: nem a véletlen műve
volt az ezres diadal. Ötszázon
végig az elsőségért csatáztak,
ám a románok jobban rúgták
be a hajójukat, így a magyarok
másodikként értek a célba. A
döntőre tovatűnt a négy klubból
(Építők, Honvéd, Kaposvár, Démász-Szeged) összeválogatott
Jármy, Borhi, Beé, Hegedűs négyes magabiztossága, és a nagy
igyekezet ellenére csak a hatodik hely jutott nekik.
A sprintszámokban a szegedi Fehérvári Vince K1 -ben negyedik lett, majd klubtársával
Hegedűs Róberttal párban pár
centiméterrel a cél előtt elsüllyedt a hajójuk, így az eredményük értékelhetetlen volt.
- Már ünnepeltük a srácokat - mondta Varr György, a
Démász-Szeged VE elnöke - ,
amikor döbbenten láttuk, hogy
megemelkedik a hajó orra és a
fiúk már a vízben „lubickolnak". Nagyon elkeseredtünk,
szerencsére, ez az érzés nem
uralkodhatott el rajtunk.
Mert a négyesben (Beé Istvánnal és Horváth Gáborral kiegészülve vigasztalódtak és vigasztaltak a démászosok: 44 ezreddel megelőzve az oroszokat,
világbajnokok lettek!
- Nem tudom, mi történhetett, talán nem egyszerre „rúgtuk" a hajót - mondta a borulásra emlékezve Fehérvári - , azt
éreztem, hogy megbillenünk és
ferdén megyünk, de semmi sem
utalt rá, hogy fejre állhatunk.
Pedig nem voltunk rossz helyen. Aztán a négyessel, úgy
féltávnál szintén megdőltünk
és már átkoztam a sorsot, hogy
mit művel velem. Szerencsére
gyorsan korrigáltunk és a végén nyertünk. Mint a mesében:
minden jó, ha jó a vége.
A magyar kvartettek diadalmenete a hölgyek versenyében és
a kenusoknál is folytatódott, míg
Szabó Szilvia (K1) és a Dékány,
Vírfa-duó egy-egy bronzzal járult
hozzá a sprintterméshez.
M i d i József

A Fehérvári (balról), Hegedűs szegedi démászos duó a négyesben vigasztalódott a borulásuk után.
(Fotó: Gyenes Kálmán)

