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Ma nem 
repülnek 
VITORLÁZÓREPÜLÉS 

Az mtv élőben közvetíti a BL-selejtezőt 20.15-től 

A csoportkörért hajtanak 

Henrik Larsson és a skótok biztos n m adják meg könnyen magukat. 

A szegediek továbbra is jól sze-
repelnek a vitorlázórepülők XI-
II. Alföld-kupáján. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Legutóbb minden osztálynak 
más-más feladatot jelölt ki a Mi-
hók József vezette sportbizottság. 
A szabad osztálynak egy fix, 321 
kilométeres dupla hurkot kellett 
végrehajtani Dobozhíd, Szaty-
maz, Orosháza és Szeged érintésé-
vel; a standardosokra 290 km várt 
a Szeged-Mezőkovácsháza-Gyo-
maendröd-Földeák vonalon, míg 
a klubosztálynak egy 234 km-es 
etapot kellett teljesíteni. Ma szün-
napot tartanak a versenyen. 

Szabad osztály: 1. Szabó Endre 
(MÁV), 2. Kassai Péter (Malév), 
3. Réti István (Alföldi RK), 10. dr. 
Nagy Sándor (Szegedi Repülő 
Egyesület/DAC); standard: 1. 
Pácz Gábor, 2. Szűcs Attila, 3. 
Farkas Imre (mind SZRE/DAC); 
klub: 1. ifj Szabadfi Botond (Ma-
lév), 2. Kiss Dániel (Horizont), 3. 
Szabadfi Attila (Malév). 

Az összetett állása, szabad: 1. 
Vlaszák Lajos (Alföldi RK) 8201 
ponttal, 2. Kassai 7811, 3. La-
borcz Attila (Malév) 7126, 4. dr. 
Nagy 7039; standard: 1. Farkas I. 
7632, 2. Szűcs Attila 7277, 3. 
Papp József (Csepel) 7157; klub: 
1. ifj Szabadfi Botond 7219, 3. 
Kiss D. 7120, 3. Szabadfi 6634, 5. 
Hunyadi Kálmán 6347. 

MANCHESTER (MTI) 

A Manchester United labdarúgó-
csapata 12,24 millió fontot fizet 
a Sporting Lisboa 18 éves portu-
gál csatáráért, s ötéves szerző-
dést köt Cristiano Ronaldóval. 
Ezt tegnap kora délután jelentet-
te be hivatalosan az angol elit-
klub. 

- Nagyon boldog vagyok, hogy 
a világ legjobb csapatához kerül-
hetek. Arra pedig különösen 
büszke lehetek, hogy én vagyok 
az egyesület első portugál futbal-
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Gyászol a szegedi és megyei 
ökölvívó-társadalom. Hatvanki-
lenc éves korában, tragikus hirte-
lenséggel elhunyt Král Ernő örö-
kös nemzeti bokszversenybíró. 

A kiváló sportember 1934. 
szeptember 27-én született Bu-
dapesten. Az egyetemi évek 
után, 1962-ben Szegeden tele-
pedett le, és bekapcsolódott a 
helyi sportéletbe. Sikeres ököl-
vívóbírói pályafutása 1967-től 
kezdve egészen napjainkig, har-
minchat éven keresztül tartott. 
Végigjárta a ranglétrát, számos 
mérkőzést irányított vezető és 
pontozóbíróként is, majd a zsűri 
munkájába is bekapcsolódott. 
Evekig a Csongrád Megyei 

LABDARÚGÁS 

Szerdán 20.15-től a Bajnokok 
Ligája első csoportkörébe jutás 
lesz a tétje az MTK-Celtic 
(skót) BL-scIejtező labdarú-
gó-mérkőzésnek. 

- Cél a továbbjutás! Meglepő kije-
lentés, de bármily meglepő, ezt az 
MTK együttesének edzője, Eger-
vári Sándor mondta a Bajnokok Li-
gájának harmadik selejtező fordu-
lóját megelőző napokban. Hogy 
mire alapozza ezt az optimizmust 
a mester, azt nem tudjuk, viszont 
ilyet már régen hallhattunk egy 
előzetesen erősebbnek ítélt rivális 
elleni meccs előtt magyar szakem-
bertől. De jól van ez így, higgyük, 
vagyis higgyék csak el az MTK-nál, 
hogy verhető, illetve két mérkőzés 
alapján felülmúlható a skót sztár-
csapat. Mert akkor jöhet első 
BL-csoportköre, amelyben hazai 
gárda 1995, a Fradi szereplése óta 
nem volt. Öröm lehet a hazai hí-
veknek, hogy Illés Béla ismét a 
kezdők között fut ki a pályára. 

A Celtic együttese kedden kora 
délután landolt Ferihegyen, majd 
gyorsan a margitszigeti Grand 
Hotel Hungáriába sietett. A skó-
tok edzője, Martin O'Niel este 
hat órától már edzést vezényelt 
Henrik Larssonéknak a meccs 
színhelyén, a Puskás-satdion-
ban. Nem lesz ismeretlen a pálya 

listája - mondta boldogan a tá-
madó. 

A Manchester United vezetői a 
múlt szerdai Sporting elleni fel-
készülési mérkőzésen figyeltek 
fel a Ronaldóra, aki olykor őrü-
letbe kergette a védelmet, e mel-
lett két gyönyörű gólpasszal vé-
tette észre magát. Az összecsa-
pást 3-1-re a portugál együttes 
nyerte meg. 

Rajta kívül az MU a nyáron le-
igazolta még Klébersont, Tim 
Howardot, Eric Djemba-Djem-
bát és Dávid Belliont. 

Ökölvívó-szövetség elnöke volt, 
majd annak tiszteletbeli elnöké-
vé választották. A bírói teendői 
mellett létrehozta és haláláig ve-
zette a Szegedi Boksz Klubot. Az 
utóbbi években magyar bajno-
kok, illetve helyezettek nőttek 
fel az általa irányított klubban, 
például Gerebecz József, Szuk-
nai Zsuzsanna, Oltványi Dávid, 
vagy a ma már profi Rimovszky 
Szabolcs. A civil életben sokan 
ismerték, munkatársai, kollé-
gái, ismerősei nagy tisztelettel 
tekintettek rá, hiszen mindig 
ember tudott maradni minden 
élethelyzetben. 

Král Ernőt augusztus 14-én 
(csütörtökön), 11 órától az Új-
szegedi temetőben helyezik örök 
nyugalomra. 

a Celtic svéd idegenlégiósának, 
Johan Mjallhynek, aki a magya-
rok elleni Eb-selejtezőn április-
ban játszott ellenünk. A katoli-
kusok egyik támadójától, John 
Hartsontól viszont nem kell tar-
tania az MTK-nak, ő ugyanis a 
visszavágóra épül csak fel. 

Jó hírrel szolgálhatunk a televí-
zió nézőinek: a nagy érdeklődés-
sel várt összecsapást azok is 
megtekinthetik, akik nem tud-
nak kilátogatni szerda este a Pus-

Pontosan egy évre kerül sor az 
athéni ötkarikás játékok meg-
nyitójára. A Magyar Olimpiai 
Bizottság (MOB) ebből az alka-
lomból tartott sajtótájékoztatót. 

BUDAPEST (MTI) 

Háromszázhatvanöt nap múlva 
megkezdődik a 2004-es, athéni 
olimpiai játékok. Az ebből az al-
kalomból tartott MOB-sajtótájé-
koztatón Schmitt Pál elnök töb-
bek között azt mondta: a világese-
ménnyel újból remek lehetősége 
nyílik a magyar olimpiai mozga-
lomnak arra, hogy példaképeket 
állítson. Említést tett arról, hogy 
Athén ünnepelni készül. 

- Egyre kevesebb a kérdőjel, 
egyre több sportlétesítmény ké-
szül el. S noha vannak lemaradá-
sok, én bízom a mediterrán em-
ber improvizációs készségében, s 
úgy vélem, a házigazdák minden-
nel időben elkészülnek. Remé-
lem, a legfényesebb medálból 
nyolc összejön, valamint talán 
még 18-20 érem, ami azt jelente-
né, hogy 201 ország között meg-
tartjuk a helyünket a világ élvo-
nalában, és a nemzetek versengé-
sében vélhetően az első 15 között 

Kanyó-arany 
a váltóban 
LIBEREC (MTI) 

Három aranyérmet szereztek a 
magyarok a csehországi uszo-
nyos- és búvárúszó Európa-baj-
nokság második napján. Az 
1500 m-es uszonyos számban a 
világ- és Európa-bajnok, kapos-
vári Vmkler Péter ezúttal is le-
győzhetetlennek bizonyult. A 
100 m-es uszonyosúszásban -
kellemes meglepetésre - a duna-
újvárosi Debreczeni Hajnalka si-
mán nyerte a döntőt. A nap záró-
számában a 4x200 m-es férfi vál-
tóban szintén magyar siker szü-
letett: a Kanyó Dénes (Szeged), 
Juhos Gergely, László Dezső, 
Vinkler Péter négyes állhatott fel 
a dobogó legfelső fokára. 

'.ás-stadionba, hiszen az mtv 
sportosztályának tájékoztatása 
szerint a magyar közszolgálati 
televízió közvetíti a Bajnokok Li-
gája-selejtező mérkőzést. A mű-
sor 20.10-kor, a mérkőzés 
20.15-kor kezdődik majd az 
mtv-n, a riporter pedig Matuz 
Krisztián lesz. A találkozót a dán 
Kim Milton Nielsen vezeti. 

A két kezdőcsapat a következő: 
Végh - Molnár, Pusztai, Juhász, 
Fűzi - Zavadszky, Halmai, fezdi-

végzünk - mondta Schmitt Pál, 
aki vívóként három ötkarikás já-
tékokon vett részt, majd 20 éve, 
amióta a NOB tagja, mindegyik 
nyári és téli olimpián ott volt. 

A sajtótájékoztatón jelen volt 
Gyurcsány Ferenc gyermek-, if-
júsági- és sportminiszter is, aki 
jelezte: tisztában van azzal, hogy 
ha eredmények lesznek, az a ver-
senyzők és edzők érdeme, ha vi-
szont nem, akkor az a sportkor-
mányzat felelőssége is. 

- Az lenne jó, ha minél többen 
fel tudnánk sorakozni a sikerek 
mögé - mondta. A tárca feladatát 
illetően úgy fogalmazott: a kö-
vetkező egy évben is biztosítania 
kell a feltételeket. Már csak azért 
is, mert a magyar sport a tíz leg-
nagyobb hazai iparág egyike, s a 
szórakoztató iparban a harma-
dik-negyedik helyet foglalja el. 

Emlékeztetett rá, hogy a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság idei költ-
ségvetésének elfogadása teljes 
összhangban történt, a MOB 
pontosan akkor és annyit kapott, 
amikor és amennyit kért. 

- A következő évi tervezésnél 
is ekként kell eljárni, minden 
megalapozott igényt ki kell elégí-
teni - jelentette ki. 

TRIATLON 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Fadd-Domboriban rendezték 
meg a triatlon és az aquatlon or-
szágos bajnokságot, melyen a 
szegedi Titán Triatlon Club ver-
senyzői - minden korosztályban 
- remekül szerepeltek, szép ered-
ményeket értek el. A Tisza-parti 
klub összesen négy bajnoki ara-
nyat szerzett (Kozári András, Fe-
rencz Ferenc, Farkas István és a 
szenior csapat révén) az igen erős 
mezőnyben. 

Triatlon. A legkisebbek futa-
ma (nem bajnoki): 1. Varga Pet-
ra, 5. Lekeny Janka. Újonc lá-

MTl-fotó: Koszticsák Szilárd 

mirovic, Rednic - Illés, Silva. 
Celtic: Douglas - Mjáilby, Balde, 
Valgaeren - Agathe, Petrov, Len-
non, Lambert, Thompson - Sut-
ion, Larsson. 

A labdarúgó UEFA-kupában 
mindkét magyar csapat idegenben 
kezdi meg a szereplését. A Fradira 
a máltai Birkirkara vár csütörtök 
19.45-től. A Debrecen Litvániá-
ban vendégeskedik, és 19 órától az 
Ekranas ellen lép pályára. 

M.J. 

A miniszter szólt a várható ju-
talmazásról is: eszerint az egyéni 
aranyérmesek a legutóbbi hat és 
féllel szemben tízmillió forintra 
számíthatnak. A további helye-
zéseket, illetve a csapatsportága-
kat illetően az eddigi arányok 
megmaradnak. 

Gyurcsány Ferenc beszélt a tár-
ca azon tervéről, mely szerint a 
jövőben az olimpiai járadék prog-
resszív lenne, vagyis aki több ki-
váló eredményt ér el, az több 
pénzt kapna. Emellett szó esett 
arról is, hogy létrehoznák a 
Nemzet Sportolója címet, amit 
mintegy tucatnyi, a versenyzői 
pályafutását már befejezett olim-
pikon kaphatna meg, olyan kivá-
lóság, aki eredményeivel hozzá-
járult ahhoz, hogy a magyar 
sport a világ élmezőnyébe került, 
illetve a mai napig ott is maradt. 

A tájékoztatón elhangzott: a 
Pegazus Tours - a MOB partnere 
- 26 ezer olimpiai belépőt igé-
nyelt, mostanáig 20 ezret kapott. 
Az utazási csomagokkal hét jegy 
jár, míg egyénileg négyet lehet 
rendelni. A jelenlegi állás szerint 
az úszás, a műugrás és a torna 
kivételével valamennyi ese-
ményre el lehet majd jutni. 

nyok: 5. Fürtön Laura, 8. Farkas 
Lili, 9. Hódi Mercédesz,- fiúk: 7. 
Lekeny Márk. Serdülők: 1. Kozá-
ri András. Ifjúsági lányok: 9. La-
luska Zsuzsa, fiúk: 5. Csöke Szi-
lárd. Juniorok: 10. Bátor Csenge. 
Felnőttek: 7. Laluska Judit. Sze-
nior I.: 4. Farkas István, 8. Kme-
tovics János. Szenior III.: 1. Fe-
rencz Ferenc. Szenior csapat: 1. 
Titán Triatlon Club (Farkas Ist-
ván, Ferencz Ferenc, Kmetovics 
János). 

Aquatlon. Újoncok: 6. Farkas 
Lili, 9. Fürtön Lalura. Serdülők: 
Kozári Andrást a 2. helyről kizár-
ták, hamarabb történő fordulás 
miatt. Ifjúsági lányok: 9. Laluska 
Zsuzsa, fiúk: 3. Csöke Szilárd. 
Szeniorok: 1. Farkas István. Ve-
teránok: 2. Papp Gyula. 

REFLEKTOR 

ELŐDÖNTŐS HÖLGYEK 
Ismét győzött a magyar női 
junior kézilabda-válogatott a 
Macedóniában zajló 
korosztályos világbajnokságon. 
A magyarok így a középdöntő 
második fordulója után is 
százszázalékosak, így már biztos 
elődöntőstik. 
Magyarország-Koreai 
Köztársaság 24-22 (15-13). 

NYERTEK A JUNIOROK 
A magyar férfi junior 
vízilabda-válogatott újabb 
fölényes győzelmet aratott a 
korosztályos világbajnokságon, 
az olaszországi Nápolyban, s 
ezzel magabiztosan jutott a 
nyolcaddöntőbe. 

Végeredmény, B csoport, ne-
gyedik forduló: Magyarország-
Uj-Zéland 19-3. 

A két évvel ezelőtti bronzér-
mes magyarok szerdán nem 
szállnak vízbe, legközelebb csü-
törtökön játszanak. 

ÚJABB VERESÉG 
Újabb vereséget szenvedett 
magyar ifjúsági férfi kézilabda-
válogatott a szlovákiai Eb-n. 
Szlovénia-Magyarország 30-27. 
Szerdán szünnap lesz. 

CSANÁDAPÁCÁN A SZEGED 
Az FC Szeged NB I/B-s 
labdarúgócsapata ma délután 
meghívásos felkészülési 
villámtornán szerepel a Békés 
megyei Csanádapácán. A 
kék-fehér-feketék 16.30-tól a 
helyiek és az élvonalbeli 
Békéscsaba ellen vívnak 45 
perces mérkőzéseket. 

PAPP ISTVÁN-EMLÉKTORNA 
Szentmihálytelken rendezték 
meg a Papp István emlékére kiírt 
előkészület labdarúgótornát. A 
végeredmény: 1. Gyálarét, 2. 
Szentmihály SE, 3. 
IKV-Alsóváros, 4. Pázsit SE. A 
viadal legjobb játékosának Kintit 
(Szentmihály) választották, a 
gólkirályi címet pedig Zsikó 
érdemelte ki. 

ALGYŐI LOVASNAPOK 
Augusztus 17-én (vasárnap) 
rendezi meg az Algyői Gazdakör 
a helyi sportcentrumban az 
„Algyő lovasnapot", amely 
egyben B-kategóriás országos 
minősítőverseny a 
díjugratóknak. A program 
8.30-kor kezdődik a B1 kezdő ló 
és lovas kategória versengésével, 
majd 10 órától következnek a 
B2-sek, délben díjlovas- és 
western-bemutatót tekinthet 
meg a közönség, míg 12.30-kor 
ejtőernyősok produkálják 
magukat. Az amatőr fogathajtó 
versenyre 12.40-től kerül sor, 
majd 15 órától lovastorna 
(voltizs) és díjlovas bemutató 
szerepel a kínálatban, amit 
15.30-tól a Gyevi-kupa 
díjugratóverseny (a B3 
kategóriának) követ, a napot 
pedig tombolasorsolás (a fődíj 
egy csikó, 18.30) és lovasbál (20 
óra) zárja. 

NEMZETKÖZI RÖGBITORNA 
Az NB I-be feljutott Szentesi 
VSC „91 -esek" rögbicsapata 
augusztus 16-án (szombat) 10 
órától a városi sportkomplexum 
pályáin rendezi meg a VII. 
nemzetközi hetes (hét fő alkot 
egy csapatot) rögbitornáját. A 
résztvevő csapatok á következők: 
Szentes, Arad, Kecskemét, Bp. 
Elefántok, Bp. Bears, 
Dunaújváros, Esztergom, 
Belgrád és Temesvár. 

FOCIHÉTFŐ 
Focihétfő néven (az egykori és 
rendkívül népszerű 
Radnóti-hétfők helyett) 
kispályás labdarúgó-bajnokságot 
szervez Kozma Zoltán, a Kék 
Mókus-kupa ötletgazdája és 
tizenkét esztendőn keresztül 
rendezője. Nevezni a következő 
telefonszámon lehet: 
06-20/9566-881. A sorsolást 
augusztus 18-án tartják, míg a 
küzdelmek várhatóan augusztus 
25-én startolnak. Král Ernő (középen) évtizedekig szolgálta a megye ökölvívását. 

Ronaldo a MU-ban Athénban tízmillió forint jár a magyar bajnokoknak 

Egy év múlva olimpia 

Elhunyt Král Ernő 

A Titán négy elsősége 


