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Óriási fölénnyel nyerte az utolsó fordulót is a MÉH-Szeged 

Bajnokavatás, gálával 

Karsai László (kupával a kezében) a legeredményesebb hazai tekés volt. Fotó: Karnok Csaba 

KOSÁRLABDA 

SOLE-SZEDEÁK-
KECSKEMÉT 94-84 
(26-16, 28-23, 
21-24,19-21) 
N B I A csoportos férfi kosárlabda-mérkő-
zés, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. 
Vezette: dr. Vígh, Kóthay. 
Sole -Szedeák: MULICS (24 /12) , RAW-
UNS (12 /3 ) , Kiss (2), NYILAS (18 /18) , 
VILCINSKAS (17). Cserék: Pávllcz ( - ) , 
DEÁK (9), Drahos (6), Molnár A. (6), 
Kecskés ( - ) . Edző: Földi Sándor. 
Kecskemét: MCDANIEL (27/6) , MADI-
SON (30/3) , Mérész (15/3) , Tanács (6), 
Radenkovics (2). Cserék: Hajdú (2), Bo-
vánovlcs ( - ) , Horváth ( - ) , Takács (2), 
Guóth ( - ) . Edző: Molnár Csaba. 

A feldobás előtt Vúcinskas és 
McDaniel egymás „kartetkóját" 
vizitálta, majd megegyeztek, 
hogy mindkettőjüké jól sikerült. 

Felváltva estek a kosarak egé-
szen a második percig, ekkor 4-4 
volt az állás. A kapitány Nyilas 
István hárompontosa után elő-
ször vezetett a Szedeák, 7-4. Ez-
után beindult a Földi-legénység, 
Vilcinskas a palánk alatt egyed-
uralkodó volt, a litván center el-
len nem sok esélyük volt a ven-
dégeknek. Az első negyed hajrája 
is Tisza-partiaké volt, így tíz perc 
után 26-16-ra vezettek. A máso-
dik negyed is jól kezdődött, Raw-
lins és a szenzációs formában 
játszó Nyilas pontjaival fokoza-
tosan nőtt a két csapat között a 
különbség, 37-21. Jött a Kecske-
mét légiósa, Delmonte Madison, 
az amerikai fiú szépen termelte a 
pontokat, így a félidő előtt egy 
perccel már 48-39 volt az ered-
mény. Hat másodperccel a vége 
előtt Nyilas bevágta az ötödik 
„trojkáját", majd egy labdaszer-
zés után éppen ő passzolt a bos-
nyák irányítóhoz Mulicshoz, aki 
a félpályáról (!) a gyűrűbe talált, 
54-39. Szenzációs befejezés, 
tombolt a nézősereg. Mulics pe-
dig, mint a színházban, megha-
jolt a közönségnek. 

Jól kezdett a Kecskemét a har-
madik negyed elején. Ezután 
azonban jött a szegedi parádé. A 
24. percben Nyilas egy újabb 

hármast süllyesztett el - az utol-
só forduló legjobb tripladobója 
volt a kapitány - , majd Rawlins 
emelkedett a fellegekbe és zsá-
kolt egy hatalmast. „Húsz, 
húsz!" Zengett a csarnok. Ekkor 
68-48-at mutatott az eredmény-
jelző. Két perc rémálom követke-
zett: Madison mellett Mérész tel-
jesítménye is feljavult, a 28. 
percben már 70-61 volt az állás. 
A hajrá ismét Deákéké volt, visz-
sza állt az eredeti rend, ismét tíz 
fölé tornázták magukat, 75-63. 

A befejező ütközetben is látvá-
nyos játékkal rukkoltak elő a ha-
zaiak. Próbálkoztak, próbálkoz-
tak a vendégek, igaz, nem sok si-
kerrel. A végén csak arra volt ere-
jük, hogy elkerüljék a súlyos ve-
reséget, csak közelebb tudtak ka-
paszkodni a szegediekhez. Min-
dent elmond a meccsről, hogy 
egykori szedeákos tréner és el-
nök, Molnár Csaba az utolsó 
percben odament gratulálni Föl-
di Sándor vezetőedzőhöz. 

További eredmények: Atome-
rőmű-Körmend 70-77, Szom-
bathely-Szolnok 96-84, Kapos-
vár-Albacomp 96-78, Debreceni 
Vadkakasok-Dombóvár 97-84, 
Zalaegerszeg-Sopron 99-60. 

A negyeddöntő párosítása: 
Kaposvár-Szolnok, Debrecen-
Szombathely, Zalaegerszeg-Kör-
mend, Albacomp-Atomerőmű. 

A Sole-Szedeák együttese a 
bentmaradásért újabb kört ját-
szik majd a Kecskemét, a Dom-
bóvár és Sopron együttesével. 

Földi Sándor: - A győzelem el-
lenére sem vagyok maradéktala-
nul elégedett, hiszen sok-sok bu-
ta hibát vétettünk. Azért voltak 
biztató dolgaink. 

Molnár Csaba: - Túl sokat hi-
báztunk, ezért már az első félidő-
ben nagy hátrányba kerültünk. A 
Szeged megérdemelten nyert. 

A VÉGEREDMÉNY: 
1. Kaposvár 
2. Debrecen 
3. ZTE 
4. Albacomp 
5 Atomerőmű 
6. Körmend 
7. Fafco 

8. Szolnok 
9. Kecskemét 
10. Sole-Szedeák 
11. Dombóvár 
12. Sopron 

TEKE 

Bajnokavatással és szegedi gá-
lával zárult a férfi teke szu-
perliga. A hazai rendezésű utol-
só fordulóban nem sok hiány-
zott ahhoz, hogy a MÉH meg-
döntse saját pályacsúcsát. 

A szegediek mindenféle görcsös-
ség nélkül, felszabadultan tekéz-
hettek az elmúlt két fordulóban. 
Az már a pápai, első kör után vi-
lágossá vált, hogy - mivel akkor 
nyert a MÉH - nem előzheti meg 
senki őket a hátralévő három for-
dulóban. Ennek ellenére Kaszás 
Zoltán tanítványai nem lazítot-
tak, a fővárosban másodikok let-
tek - ez az egy vereség kísérte a 
szereplésüket - majd Szolnokon 
is győztek. 

Még a pályacsúcs megdöntése 
sem lehetetlen - gondolhatták a 
házigazdák és ennek megfelelő-
en is kezdtek. A hazai zárókör 
ugyanis remekül indult, hiszen 
Fehér László 598 fát ért el. Kö-
vetkezett Kiss Norbert, ő éppen 
600 egységig jutott. A felnőttcsa-
patban debütáló ifijátékos, Zap-
letán Zsombor nem játszott 
megilletődötten és 549 fával 
zárt. Ezután Földesi Zsolt 558 fát 
teljesített, majd jött az elmúlt 
hetek két legjobb szegedije. 
Előbb Karsai László 613, utána 
Fekete László óriási hajrával el-
érhetővé tette a pályarekord 
megdöntését. A záró harminc 
dobásban 173-at dobott, ám vé-
gül megállt 601 -nél, így ha csak 
nyolc fával is, de nem sikerült a 

DIÓSGYŐR-
SZEVIÉP-SZEGED 87-61 
(22-19,14-17, 24-13, 
27-12) 
NB I A csoportos női kosárlabda-mérkő-
zés, negyeddöntő, első találkozó, Mis-
kolc, 1400 néző. Vezette: Harsányi, 
Benczúr T. 
d k s k : HADZ0VICS (10), Szemerédi (10), 
BR0S0VSZKY (18), Galther (7), BURSE 
(14). Csere: CSÁVÁS (11/3) , Balogh (6), 
Szllmák (9 /3) , Koncz ( - ) , Bukovszki (2). 
Edző: Miien Vukicsevics. 
Szeviép-Szeged: Fűrész ( - ) , MANDA-
CHE (16), Mészáros (15 /9 ) , LÓDI (11) , 
Kajdacsl (7). Csere: Roczkov (5), Varda 
(7). Edző: Újhelyi Gábor. 
Bulatova hiányában az orosz 
irányító helyettese, Fűrész jól 
mozgatta az első játékrészben 
csapatát és a meglehetősen 
gyengén lepattanozó DKSK 
nem tudott ellépni - csak egy-
szer (16-9), amelyre a vendé-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hét végén a negyeddöntőket 
rendezték meg férfi tenisz Davis 
Kupában. Bombameglepetéseket 
hozott a forduló, hiszen a címvé-
dő orosz válogatott Argentínában 

bravúr. Jellemző a MÉH nagysze-
rű játékára, hogy a második he-
lyezett Pápát 233 fával előzték 
meg. 

- Az év feladatainak egy része 
ezzel lezárult - értékelt Kendrel-
la István, a MÉH-Szeged techni-
kai vezetője. - Az elvárásnak a 
szuperligában megfeleltünk, hi-
szen megvédtük a bajnoki cí-
münket. Talán csak az volt iga-

gek egy 8-0-ás szériával vála-
szoltak. 20-19-nél Hadzovics 
labdaszerzése után Szemerédi-
hez került a labda, aki bevágta 
azt a gyűrűbe, így lett három-
pontos fór a mínusz egynek ki-
nézőből, 22-19. 

A második tíz percben a saját 
lendületét kereső DKSK-val 
szemben a Szeviép tartani tudta 
a lépést, Harsányi játékvezető-
nek viszont a közepes színvona-
lú meccs is erős volt, ítéleteivel 
alaposan felhergelte a hazai kö-
zönséget. Ezzel különösebben 
nem foglalkoztak a vendégek, 
húsz perc játék után nyílt volt a 
küzdelem: 36-36. 

Fordulás után 40-43-nál há-
rom hazai hárompontos kísérlet 
tévesztett célt, majd két simával 
sikerült fordítania a Diósgyőr-
nek. A Szeviép változatlanul jól 
védekezett, s ha támadásban 
csak fele ilyen jók lett volna, ak-
kor a DKSK bottal üthette volna 
ellenfele nyomát. Ezzel szemben 
50-47-nél a fehér mezesek meg-

szenvedett vereséget, míg a tava-
lyi második francia együttes Tou-
louseban kapott ki a svájciaktól. 
Az ausztrál gárda Svédországban 
nyert magabiztosan, a spanyolok 
pedig a horvátok verték simán. 

Eredmények: Argentína-

zán meglepő, hogy ekkora fö-
lénnyel lettünk elsők. Követke-
zik jövő héten az Euroliga fordu-
ló, amelyben nagyon nehéz dol-
gunk lesz a németországi Bam-
bergben. 

A bajnokcsapatnak a Magyar 
Tekeszövetség megbízott elnöke, 
Makk Ferenc adta át az aranyér-
meket. 

A negyedik (utolsó) forduló 

rázták magukat és ekkor már 
Gaither is úgy játszott, ahogy 
Burse az elejétől, de a külső sor is 
egyre jobban villogott (60-49). 

A záró negyedben ott folytatta 
a Diósgyőr, ahol a kis szünet 
előtt abbahagyta és az első és 
utolsó triplával a 33. percre el-
dőlt a mérkőzés (75-51). Ekkor a 
tartalékos szegediek már nem 
tudtak olyan ellenállást kifejteni, 
mint az első huszonnyolc perc-
ben, így vereséget szenvedtek. 

Miien Vukicsevics: - Elég 
hosszú ideig kerestük saját rit-
musunkat, majd amikor megta-
láltuk megnyertük a meccset. 

Újhelyi Gábor: -A 28. perctől 
négy perc alatt eldőlt a találkozó. 
Ekkora fejben elfáradtunk és a 
későbbiekben már nem volt esé-
lyünk a felzárkózásra. 

A két győzelemig tartó párharc 
állása: 1-0 a DKSK javára. 

A visszavágót szerdán 18 óra-
kor játsszák az újszegedi sport-
csarnokban. 

S.R. 

Oroszország 5-0, Franciaország-
Svájc 2-3, Svédország-Ausztrá-
lia 0-5, Spanyolország-Horvát-
ország 5-0. 

A szeptember 19-21-i elődöntő 
párosítása: Ausztrália-Svájc, Ar-
gentína-Spanyolország. 

végeredménye: 1. MÉH-Szeged 
3519 (Fehér 598, Kiss 600, Zap-
letán 549, Földesi 558, Karsai 
613, Fekete 601), 2. Pápa 3287, 
3. Szolnok 3278, 4. BKV Előre 
3267 fával. 

A bajnokság végeredménye: 1. 
MÉH-Szeged 45, 2. BKV Előre 
28, 3. Szolnok 26, 4. Pápa 20 
ponttal. 

MÁDI JÓZSEF 

Kudarcok 
KÉZILABDA 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csalódással kezdődött és úgy is 
folytatódott kézilabdacsapataink 
hétvégi nemzetközi szereplése. 

A Bajnokok Ligája elődöntőjé-
ben érdekelt Fotex KC Veszprém 
nem tudta ledolgozni a Pamplo-
nában, a Portland San Antonio 
ellen összeszedett nyolcgólos 
hátrányt, Bartók Csabáék csak 
30-26-ra győztek és ez a búcsút 
jelentette számukra. A finálé 
másik résztvevője a francia 
Montpellier lesz, mely a Ljublja-
nát verte ki 56-52-es összesítés-
sel. 

Az idegenbeli győzelem után 
hazai pályán szenvedett há-
romgólos vereséget (27-30) a 
Dunaferr férfigárdája az orosz 
Dinamo Asztrahánytól, így 
nem jutott be a férfi kézilabda 
EHF-kupa döntőjébe. A másik 
ágon, kettős sikerrel, az exsze-
gedi Nagy László együttese, az 
FC Barcelona került a finálé-
ba. 

A nőknél az elődöntők még 
csak az odavágóknál tartanak, a 
Győri ETO azonban kezdhet 
megbarátkozni azzal a gondolat-
tal, hogy nem léphet pályára a 
KEK-serlegért. Róth Kálmán 
edző tanítványai a francia Besan-
con otthonában 30-18-ra kaptak 
ki. Az EHF-kupában garantált a 
magyar finalista, a Dunaferr a 
székesfehérvári Cornexi-Alcoát 
33-28-ra győzte le az elődöntő 
első meccsén. Nedzad Mulics (sárgában) szórta a pontokat. Fotó: Gyenes Kálmán 

Kiesett a címvédő Oroszország 

17 5 1832-1632 39 
17 5 1922-1784 39 
15 7 1837-1679 37 
15 7 1846-1671 37 
14 8 1826-1623 36 
13 9 1781-1866 35 
16 12 1962-1927 32 
10 12 1792-1765 32 
8 14 1793-1958 30 
6 16 1785-1970 28 
5 17 1876-1985 27 
2 20 1636-2010 24 

SÜLI RÓBERT 

A szerdai a visszavágón javíthat a Szeviép 

Vereség tartalékosai! 


