
18 • S P O R T " PÉNTEK, 2002. ÁPRILIS 12. 

Három 
érem 

Világbajnoki készülődés Dortmund jegyében 

Lékó, az arab sakkvezér 
Spanyol 
elődöntő 

LABDARUGAS 

A szegedi sakknagymester, Lékó Péter felesége, Szofi Petroszjan társaságában muta t ta meg a világku-
p á n n y e r t s e r l e g e t . Fotó: Karnok Csaba 

ÚSZÁS 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi dr. Bánki Horváth Béla 
is rajthoz állt az Új-Zélandon 
megrendezett IX. szenior úszó-
és vízilabda világbajnokságon. 
Az eseményen hatvannyolc or-
szág 2377 versenyzője állt rajt-
kőre. A magyar csapat öt első, öt 
második és négy harmadik he-
lyezéstért el. 

A veterán szegedi úszó ismét 
remekül versenyzett, két ezüst-
(50 és 200 m hát) és egy bronzér-
met (100 m hát) szerzett. Bánki 
Horváth Béla mellett a nemzeti 
együttes tagja volt a vásárhelyi 
Zenke József is, aki négy szám-
ban végzett a középmezőnyben. 

Úszóaranyak 
Hollandiából 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Úszó Egylet sportolói 
Kiss Gyula edző irányításával 
Hollandiában versenyeztek. 

Eredményeik, felnőttek, nők, 
100 m pille: 1. Zalai Zita, 2. Lu-
kács Lilla. 100 m gyors: 1. Lu-
kács, 2. Szél Friderika. 100 m 
hát: 1. Várkonyi Anna, 2. Zalai. 
Férfiak, 100 m pille: 1. Fekete 
András, 2. Szentesi Szabolcs, 3. 
Várkonyi Csaba. 100 m hát: 1. 
Szentesi, 2. Fekete, 3. Filetóth 
Péter. 100 m gyors: 1. Szentesi, 
2. Fekete, 3. Filetóth. Lányok, if-
júságiak: 100 m hát: ...2. Katona 
Kitti. 100 m pille: 1. Katona. Ser-
dülők, 100 m pille: 1. Kiss Petra, 
2. Kiss Anita, 3. Szél. 100 m 
mell: 1. Kiss. Cápa, 50 m pille: 1. 
Lábdy Alexandra. 50 m gyors: 1. 
Lábdy. 

SAKK 

Lékó Péter szegedi sakknagy-
mester az Arab Emirátusokban 
rendezett rapidviadalon Gris-
csukot legyőzve megnyerte a 
pénzdíjas világkupát. 

Dortmund után, Lékó Péter má-
sodik kedvenc városa lett az Arab 
Emirátusok tengerparti települé-
se, Dubai, miután az ő fantaszti-
kus győzelmével fejeződött be a 
rapidsakk első világkupa-fordu-
lója. A hazaérkezést követően a 
nagymester a viadalon elnyert 
hatalmas serleggel érkezett a 
Széchenyi téri Csészényi kávézó-
ban tartott tegnapi sajtótájékoz-
tatóra. 

- Nem csak a viadalon, a haza-
úton is meg kellett küzdenem -
kezdte a beszélgetést Lékó Péter 
- , hiszen végig kézben hoztam 
életem eddigi legnagyobb díját. 
Nagyon büszke vagyok rá, hatal-
mas csatában sikerült elhódíta-
nom a trófeát, megszereznem az 
elsőséget. Végig jó formában ver-
senyeztem, a kiélezett küzdel-
mekben is higgadt maradtam, 
így ezekből mindannyiszor győz-
tesen kerültem ki. Pedig úgy né-
zett ki, hogy el sem kezdődik a 
világkupa. A szervezők ugyanis a 
rajt előtt közölték, hogy a beígért 
480 ezer dollárról 120 ezerre 
csökkentették a pénzdíjat. A me-
zőny négy meghatározó sakkozó-
ja azon nyomban bejelentette, 
hogy visszalép a küzdelmektől. 
Az igazság az, azért nem csatla-
koztak többen hozzájuk, mert 
néhányan még aludtak a szobá-
jukban. Mire aztán ők felébred-
tek, a FIDE elnöke 240 ezer dol-
lárra feltornázta a pénzdíjat. Erre 

már mi is rábólintottunk, vállal-
tuk a szereplést. A nyereményt 
még nem kaptam kézhez, a nem-
zetközi szövetséget ismerve, le-
het, hogy csak hónapok múlva 
utalják át. A világkupa öt fordu-
lóból áll, én még Dubrovnikban 
és Rio de Janeiróban ülök asztal-
hoz. 

A beszélgetés vége felé megér-
kezett Lékó Péter felesége, Szofi 
Petroszjan és édesapja, Arshak 
Petroszjan, aki egyben a szegedi 
sakkozó szekundánsa is. Zárás-

ként az elkövetkező időszak fel-
adatairól és versenyeiről beszélt 
a világranglista jelenlegi tizedik 
helyezettje. , ' 

- A hosszú utazás kissé meg-
viselt, ezen a héten csak pihe-
nek, megpróbálok teljesen fel-
töltődni. Hétfőtől ismét a gya-
korlások kerülnek előtérbe. 
Nem sokáig leszek itthon, ápri-
lis 27-én már Prágában ülök 
asztalhoz egy rapidversenyen. 
Ismét erős ellenfelekkel találko-
zom, az indulók között lesz töb-

VÍZILABDA 

A sátortetőtől megszabadított 
szentesi ligeti uszodában szom-
bat délután két élvonalbeli mér-
kőzést is rendeznek: fél 5-től a 
hölgyek (Carnex-Szentesi VK-
Dunaújvárosi Főiskola), 6 órá-
tól pedig a férfiak (Konta-
vill-Szentesi VK-Tabán Trafik 
Szeged) csatáját izgulhatják vé-
gig a szurkolók. 

A 2001/2002-es évadban eddig 
négyszer mérte össze tudását 
Szentes és Szeged férficsapata. 
Meglepő, de a bajnoki tabellán 
hét ponttal előrébb lévő Ti-
sza-partiak egyszer sem nyertek. 
Az alapszakaszban 9-9-re végző-
dött a SZUE-ban lebonyolított 
ütközet, míg a középszakasz sze-
gedi találkozója 11-1 l-es dön-
tetlennel ért véget. A Magyar Ku-
pa nyolcaddöntőjében a Kur-
ca-partiak otthonukban 8-5-re 
győztek, a visszavágón pedig hiá-
ba vezetett már 10-6-ra is a Sze-
ged, a vége ismét 1 l - l 1 lett. 

- Annak ellenére, hogy Kiss és 
Berki eligazolásával mi meg-
gyengültünk, a Szeged viszont 
kiegyensúlyozottá vált, túl nagy 
különbséget nem látok a két gár-
da tudása között - vélekedett a 
szentesiek trénere, Kádár fózsef. 
- Természetesen győzelemre ját-
szunk, de a jelenlegi helyzetünk-
ben már a döntetlennek is igazán 
örülnénk. 

A BVSC elleni meccsen piros 
lapot kapott edző a szegedi külö-
nítmény ellen a kispad helyett a 
zsűriasztalnál lesz kénytelen he-
lyet foglalni. Nem ő lesz az egyet-
len szentesi hiányzó, a csere nél-
kül kiállított Szabó Tamás sem 
lehet ott a társak között. 

- Még nem dőlt el véglegesen, 
hogy dr. Tóth Gyula vagy Pengő 

bek között Kramnyik és Kasz-
parov is. Ez a torna szintén a jú-
liusban tartandó dortmundi 
sakkvilágbajnoki-jelöltek verse-
nyére való felkészülésemet 
szolgálja. Nehéz négyes cso-
portba kerültem: Morozevics, 
Topalov és Adams ellen igyek-
szem majd kiharcolni a tovább-
jutást. Bízom benne, hogy for-
m á m addigra még jobb lesz és 
kedvenc városomban sikerül 
nagyot alkotnom. 

SÜLI RÓBERT 

László helyettesít majd a kispa-
don - mondta a szakember. - Az 
OSC-vel szembeni meccset ala-
posan elrontottuk, ezért még leg-
alább három pontot kell szerez-
nünk a hetedik helyhez. 

- Mint minden Szentes-Sze-
ged csata, a mostani is minden 
bizonnyal nagy csatát hoz - véle-
kedett a Tabán mestere, Horváth 
Viktor. - Győzni szeretnénk, de 
tudjuk, otthonában a Szentes 
még a legjobbakra is veszélyes el-
lenfél. 

A trafikosok a hét elején két 
napra vendégül látták a román 
bajnokság második helyén álló 
Nagyvárad csapatát. Bár a hazai-
aktól többen hiányoztak, a két-
kapuzásokon biztató teljesít-
ményt nyújtottak. 

- Vasárnap ott voltam a Szőnyi 
úti uszodában, alaposan megfi-
gyelhettem a Szentest. Csörgő ki-
emelkedett a Kontavillből, őt 
mindenképpen semlegesítenünk 
kell. Győzelem esetén nagy lé-
pést tennénk az 5. hely megszer-
zéséért. Nem lenne egy utolsó 
dolog indulni a LEN-kupában. 

A férfimeccs előtt a nők ugra-
nak a szentesi ligeti uszoda vizé-
be. A harmadik helyen álló car-
nexesek a listavezető, MK-győz-
tes, a BL négyes döntőjébe jutott 
Dunaújvárosi Főiskola csapatát 
fogadják a rájátszásban. 

- A mostoha időjárás miatt, 
számunkra nem túl jól jött a sá-
tor lebontása - panaszkodott Tű-
ri László edző. - Szerdán Szrem-
kó, Waszlavszki és Molnár A. a 
válogatottnál járt, holnapi ellen-
felünkkel kétkapuztak. A leg-
utóbbi bajnokin hét-, a Magyar 
Kupában pedig ötgólos vereséget 
szenvedtünk a Duna-partiaktól. 
Nem kergetünk hiú ábrándokat, 
ha most egy kicsit szorosabb 
eredményt sikerülne elérni, már 
elégedettek lehetünk. 

SZÉLPÁL LÁSZLÓ 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az egyik ágon spanyol, a mási-
kon angol-német elődöntő lesz a 
labdarúgó Bajnokok Ligájában. A 
hispánok közül a Barcelona az 
athéni egygólos hátrány után ka-
pott még egyet a Nou Camp-ban, 
ám a Panathinaikosznak a kétta-
lálatos előny sem volt elegendő a 
továbbjutáshoz. A Real Madrid 
Helguera és Guti révén 2-0-ra 
győzte le a német Bayernt, amely 
elsősorban a visszafogott játéká-
nak „köszönhette" a kiesését. Az 
várható volt, hogy az angol Man-
chester az elődöntő résztvevője 
lesz az idegenbeli 2 -0 után, ám 
arra senki sem számított, hogy 
La Corunát követően brit földön 
is lerúgják Beckhamet. Duscher 
belépője lehet, hogy a lábtörés 
gyanújával kórházba került válo-
gatott középpályás búcsúját je-
lentheti a vb-től. A német Lever-
kusen parádés futballal lepte 
meg nemcsak a szurkolóit, ha-
nem az ámulattól szóhoz sem ju-
tó edzőjét, Klaus Toppmöllert is. 

A negyeddöntők visszavágói-
nak eredményei: Manchester 
United (angol )-Deportivo La Co-
runa (spanyol) 3 - 2 ( l - l ) , gól-
szerzők: Solksjaer (23., 56.), 
Giggs (69.), ill. Blanc (45., ön-
gól), Djalminha (91.). Továbbju-
t o t t a Manchester 5-2-vel. Real 
Madrid (spanyol)-Bayern Mün-
chen (német) 2-0 (0-0), gólszer-
zők: Helguera (69.), Guti (85.). 
Továbbjutott a Real 3-2-vel. Bar-
celona (spanyol )-Panathinaikosz 
(görög) 3-1 [l-l],gólszerzők: Lu-
is Enrique (23., 49.), Saviola 
(61.), ill. Konsztantinu (8.). To-
vábbjutott a Barcelona 3-2-vel. 
Leverkusen (német)-Liverpool 
(angol) 4 -2 ( l - l ) , gólszerzők: 
Ballack (16., 63.), Berbatov (68.), 
Lucio (85.), ill. Abel Xavier (42 ), 
Litmanen (79.). Továbbjutott a 
Leverkusen 4-3-mal. 

Az elődöntő párosítása (az első 
meccseket április 23-24-én, a 
visszavágókat április 30-án, illet-
ve május l-jén rendezik): Barce-
lona-Real, Manchester-Lever-
kusen. 

Megyei 
mezei 

ATLÉTIKA 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi körtöltés adott otthont 
a „NAP diákolimpia Nestlé Cini 
Minis" elnevezésű mezei futó-
verseny Csongrád megyei döntő-
jének. A négy korcsoportban vá-
sárhelyi és szegedi diákok osz-
toztak az aranyérmeken. 

III. korcsoport,/rúk.1 1. Tűhe-
gyi Boldizsár (Gedói, Szeged), 2. 
Fülöp Tibor (Koszta, Szentes), 3. 
Jáger Bence (Gedói);lányok: 1. 
Papp Gabriella, 2. Tűhegyi Sára 
(mindkettő Gedói), 3. Maszlag 
Anett (Ének-zenei, Csongrád). 
IV. korcsoport, fiúk: 1. Király 
Dávid (Corvin, Vásárhely), 2. 
Csöke Szilárd (Radnóti, Szeged), 
3. Kozári András (Tabán, Sze-
ged); lányok: 1. Kőhegyi Judit 
(Liszt, Vásárhely), 2. Szerencsi 
Dóra (Pusztaszeri ált. isk.), 3. La-
luska Zsuzsanna (Radnóti). V. 
korcsoport, fiúk: 1. Adok Szilárd 
(Gregus), 2. Torma Bence (Batsá-
nyi, Csongrád), 3. Nagy János 
(Gregus); lányok: 1. Vígh Enikő 
(Bethlen, Vásárhely), 2. Biacsi 
Ilona (Tápai, Szeged), 3. Szeren-
csi Ildikó (Ságvári, Szeged). 

VI. korcsoport, fiúk: 1. Ádok 
Roland (Gregus), 2. Kaszaki Zol-
tán (Ságvári), 3. Fodor József 
(Vedres, Szeged); lányok: 1. La-
luska Judit (Radnóti), 2. Bátor 
Csenge (Tömörkény, Szeged), 3. 
Császár Adrienn (Eötvös, Sze-
ged). 

TIPPELJEN HELYESEN, 
ÉS NYERJE MEG 

AJÁNDÉKAINKAT! 
Hamarosan inaui a 

„DÉLMAGYARORSZÁG-
é s DÉLVILÁG-TOTÓ" 

Válassza napilapunkat minden nap, mert 3 héten át tartó 
új játékunkban Ön is játszva megnyerheti ajándékaink 
egyikét. 

A 13 + 1 KÉRDÉST EGYESÉVEL FOGJUK 
KÖZÖLNI. 
Önnek a következőket kell tennie: 
1. Vágja ki és gyűjtse össze mind a 13+1 kérdést. 
2. Az Ön által helyesnek talált választ egyértelműen 

jelölje meg. 
3. Küldje be címünkre 2002. május 8-ig zárt borítékban 

mind a 14 kis szelvényt. 
Mind a 13+1 kérdésre helyesen válaszolók 
között kisorsolunk: 
1 DB MIKROHULLÁMÚ SÜTŐT 
1 DB KONYHAI ROBOTGÉPET 
1 DB PORSZÍVÓT 

Lebontották a sátrat a ligeti uszodáról 

Rangadók Szentesen 

A játék lezárása után közöljük a nyerteseink névsorát. 
(Ne íeledje (eltüntetni a borítékon a feladót!) 


