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Hat aranyat 
nyert a Tigers 

KICK-BOX 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A VII. nemzetközi Tököl-kupa 
kick-box-versenyen részt vet-
tek a Szeged Tigers SE fiataljai, 
s remekül szerepelve hat 
aranyérmet szereztek. Az ese-
ményen a magyarok mellett 
lengyelek, horvátok, németek 
is harcba szálltak a medálokért 
és az értékes helyezésekért. A 
Szeged Tigers 25 egyesület kö-
zül a harmadik helyen zárta a 
pontversenyt. 

Eredményeik: 
Gyermek lányok, +32 kg: 2. 

Tombácz Tímea, 3. Busa And-
rea; fiúk, -32 kg: 1. Kovács 
Ádám, +40 kg: 1. Iványi Gábor, 
+45 kg: 1. Bódi Tamás. 

Serdülő fiúk, -32 kg: 1. Buza 
Roland, +57 kg: 3. Bódi Balázs; 
lányok, -50 kg, semi contact: 1. 
Busa Gabriella, light contact: 1. 
Busa Gabriella. 

# 

December 14-én (vasárnap) 8 
órától rendezi meg a klub a II. Ti-
gers Pepsi Mikulás-kupát és az I. 
nyílt főiskolai és egyetemi 
kick-box országos bajnokságot. 
Az eseménynek az SZTE Hattyas 
sori sportcsarnoka ad otthont, s a 
résztvevők négy korcsoportban 
(gyermek, serdülő, ifjúsági, fel-
nőtt), a semi és light contact sza-
bályrendszerben küzdenek meg 
egymással. Nevezni december 
10-éig lehet, a jelentkezéseket a 
következő e-mail címre kell el-
küldeni: kovács.sandor@geo-
web.hu. További információ Ko-
vács Sándortól (06-20/4111 -540) 
valamint Kecskés Tibortól 
(06-30/272-1129) kapható. 

Szerdán 18 órakor: Pick Szeged-Tatabánya 

Főpróba a nyolcaddöntőre 
KÉZILABDA 

Holnap 18 órakor az év utolsó 
bajnoki mérkőzésén a Tatabá-
nyát fogadja a Pick Szeged férfi 
kézilabdacsapata. A Komárom 
megyeieket nem szabad félváll-
ról venni, amit bizonyít a Du-
naferr esete is, s amire Kovács 
Péter edző is figyelmeztet. 

A nyáron különösen jól igazolt a 
Tatabánya, s ezzel együtt be is je-
lentette igényét a dobogós helyek 
egyikére. Hogy a klubvezetők 
nem beszélnek a levegőbe azt a 
Balaton-kupa döntője bizonyí-
totta, amelyen a Pick Szeged volt 
a szenvedő fél, hiszen simán, 
igaz, nagyon rossz játékkal, kika-
pott Kovács Péter együttese. 

- A szeptemberi első bajnoki 
találkozónkon még nagyon élt 
bennünk a keszthelyi kudarc 
emléke. Ezért kellő komolyság-
gal vettük a mérkőzést, s nagyon 
jó játékkal 30-18-ra nyertünk. 
Nagyon bízom abban, hogy ami 
a játékosok teljesítményét illeti, 
most sem lesz másként - jelen-
tette ki a szegedi tréner. 

Mint a Dunaferr példája is bi-
zonyítja komolyan kell venni a 
Tatabányát. Az elmúlt hét végén 
a Fotex sem tudott annyira köny-
nyen nyerni (31-23) idegenben 
ellenük. 

- Mindenképpen figyelmezte-
tőek számunkra is ezek az ered-
mények - folytatta a tréner. - A 
Tatabányának szinte minden 
poszton jól felkészült játékosa 
van. Mellé még olyan kapussal is 

Makói ob-érmek 
JU-JITSU 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kecskeméten rendezték meg a 
ju-jitsusok országos utánpót-
lás-bajnokságát. Csongrád me-
gyét a Makói Budo Klub verseny-
zői képviselték a három egyper-
ces menetből álló küzdelmek so-
rán. A Maros-partiak közül ara-
nyat szerzett Vígh Szabolcs (ka-
dett korcsoport, 67 kg), Kovács 
Tamás (junior, 46 kg), Hatvani 
István (gyermek, 34 kg) és Födi 
Noel (gyermek, 30 kg). Ezüstér-

met vehetett át az eredményhir-
detéskor Neparáczki Zsolt (ka-
dett, 67 kg), Oláh Gábor (kadett, 
60 kg), Veres Csaba (junior, 63 
kg) és a lányok közül Fáskerti 
Kata (kadett, 55 kg), míg bronzot 
Barna Máté (junior, +65 kg), 
Szirbik Bálint (junior, 63 kg) és 
Jaskó Gábor (ifjúsági, 34 kg) ér-
demelt teljesítményéért. Alig 
csúszott le a dobogóról Magyar 
István (junior, 56 kg), aki a ne-
gyedik helyen végzett. 

A fiatalokat Böröcz István, Eöl-
desi Csaba, Makó János, Márton 
Imre, Mihalicska István, Sipos 
István és Subicz István készítette 
fel a bajnokságra. 

Serdülők felnőtt 
bajnoki helyezései 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A DEO (vagyis Ducsai Erőemelő 
Oskolája) buta szóviccel élve, 
már ismert „illat" a fekvenyomó 
sportágban. Legutóbb a Radnóti 
Miklós Gimnáziumra épülő, ser-
dülő korú fiatalokból verbuváló-
dott csapat (négy lány és két fiú) 
a felnőtt fekvenyomó országos 
bajnokságon vett részt és szép si-
kereket ért el. 

Eredmények, 2. Bere Zsófia, 3. 
Demeter Ádám és Magyar Tí-

mea, 4. Turi Zsolt, 5. Nagypál 
Kriszta, 7. Papos Kitti. 

A DEO jövőre még szebb terve-
ket dédelget, ennek alapja lehet, 
hogy 2004-ben Szeged, ponto-
sabban a Radnóti Miklós Gim-
názium lesz a házigazdája a diák-
olimpia országos döntőjének. 
Ezen megmérettetésen súlycso-
portonként a legjobb tizenkét fia-
tal vehet részt, s Ducsai Géza 
edzőnek hozzávetőlegesen 35-40 
tanítványa száll majd harcba az 
érmekért, a helyezésekért. 

Búcsú Lakos Sándortól 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Gyászol Csongrád megye, Szen-
tes és talán mondhatjuk, hogy az 
ország teniszsportja. Nyolcvan-
nyolc éves korában, december 
3-án elhunyt dr. Lakos Sándor. 

A kiváló pedagógus személye 
elválaszthatatlanul egybeforrt a 
szentesi teniszsporttal. Már a 
30-as években tagja volt a szak-
osztálynak (Szentesi Torna 
Egylet), mint játékos. 1953-ban 
harminc fővel megalakuló Pe-

dagógus Fáklya Sportkör ügyve-
zető elnöke lett, majd a sport-
kör csatlakozott a Szentesi Ki-
nizsihez. A jelenlegi teniszsta-
dion kialakításában döntő ér-
demeket vállalt és rengeteget 
dolgozott azért, hogy Szentesen 
meghonosodjon a sportág. A te-
niszbarátok szomorúan veszik 
tudomásul, hogy Sanyi bácsi 
nincs többé, nem találkozhat-
nak vele a teniszpályán, ahol 
feleségével együtt a nap részét 
eltöltötte. 

Bajusz deréksérülése rendbe jött, de még óvatos az átlövő. Fotó: Gyenes Kálmán 

rendelkezik, Szathmári szemé-
lyében, aki bravúrokra képes. 
Egyébként megnéztem ismét az 
elmúlt szombati Fotex elleni 
mérkőzésüket, s azt kell megálla-
pítanom, amellett, hogy a Tata-
bánya jól játszott, a Veszprém 
csak annyit adott ki magából, 
amennyi a biztos győzelemhez 
szükséges volt. Egyébként a srá-
cok megkapták pihenőnek az el-
múlt hétvégét, remélem, hogy 
felfrissülve, a még hátralévő há-
rom mérkőzésre koncentrálva si-
kerrel vívjuk meg a csatáinkat. 

Nem hiszem, hogy bárkit is aka-
dályozna sérülés. 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 
1. Fotex 
2. Pick Szeged 
3. Dunaferr 
4. Tatabánya 
5. Nyíregyháza 
6. Elektromos 
?. Győr 
8. Százhalombatta 
9. Csömör 
10. Békés 
11. Szigetvár 
12. Pécs 

1 3 1 3 
1211 
12 9 
12 8 

- 472 - 279 26 
1 3 8 1 - 2 4 8 22 
3 3 7 7 - 2 9 8 18 
3 300 - 276 17 
5 3 1 0 - 3 1 6 1 4 
6 322 - 327 11 
6 2 6 5 - 2 9 8 11 
8 308 - 337 9 
7 2 9 8 - 3 3 7 
8 3 1 0 - 3 6 9 

1 10 2 6 6 - 3 7 4 
- 12 2 5 3 - 4 0 3 

Ma délutántól megkezdik a 
Pick Szeged-Montpellier férfi 
kézilabda Bajnokok Ligája első 
mérkőzés belépőinek árusítását. 
Mától péntekig 14.30-tól 18 
óráig, míg szombaton 9-től 12 
óráig az újszegedi sportcsarnok 
106-os szobájában lehet elővé-
telben jegyet vásárolni 999 fo-
rintos áron. Egyben a sportiro-
dán (Bakay Nándor utca 48.) le-
het megvásárolni a jövő évi bér-
leteket, egységesen 4400 forin-
tos áron. 

SÜLI JÓZSEF 

Ma 19.15-kor Romániával kezdjük a középdöntőt 

Világklasszis teljesítmények 
A magyar női kézilabda-válo-
gatott világklasszis teljesítmé-
nyeket felvonultatva verte meg 
Dániát (29-19) és végzett cso-
portja élén a horvátországi 
olimpiai kvalifikációs vb-n. 
Mától már a középdöntőben 
kell helytállnia az együttesnek. 

A dánok elleni fantasztikus győ-
zelem (29-19) után magyar fi-
eszta vette kezdetét a csáktor-
nyai sportcsarnokban. A játéko-
sok ajándékokat, az eddigi telje-
sítményüket taglaló újságokat 
kaptak a szurkolóktól, sőt a ka-
pus Pálinger Katalinnak 
SMS-ben már a kezére is pályá-
zott az egyik megszállott szimpa-
tizáns. Még a kiváló hálóőr nevét 
is felvenné (erre most már törvé-
nyadta lehetőség van) a boldogító 
igenért cserébe. Persze, nem csak 
az ismeretlen rajongónak oko-
zott örömöt a válogatott gálaelő-
adása, a csapatban több világ-
klasszis teljesítményt is láthat-
tunk. A már említett Pálinger 
mellett Radulovics, Kulcsár, Lo-
vász (utóbbi kettő százszázalé-
kos pontossággal ostromolta a 
viking kaput, ötből öt), az ördön-
gös irányító Görbicz és a védő-
munkájáért Pigniczki is ebbe a 
kategóriába sorolható. 

- A felkészülés során és a mu-

tatott forma alapján bíztunk 
benne, hogy legyőzhetjük ezt a 
dán csapatot - nyilatkozta Aío-
csai Lajos szövetségi kapitány. -
A közönség olyan atmoszférát te-
remtett, amelyben nem lehetett 
hibázni. A védekezésünk sokkal 
jobb volt, mint ellenfelünké és a 
megszerzett labdákkal gyors tá-
madásokat vezethettünk. Több 
remek egyéni teljesítmény 
akadt, de igazán a csapat érdemel 
dicséretet. Remélem, a kabalává 
nemesült mellényt még sokáig 
nem kell levetnem... 

A java, vagyis az olimpiai sze-
replés kivívása azonban még hát-
ravan. A mieink középdöntő cso-
portjuk utolsó helyezettjével, Ro-
mánival kezdik meg a világbaj-
nokság második szakaszát, majd 
Norvégia és Ukrajna következik, 
immár Fiúméban. 

- Az biztos, hogy mind a há-
rom következő összecsapás na-
gyon kemény lesz - vélekedett 
Mocsai. - Meg kell harcolni a si-
kerért, az olimpiai jegyeket nem 
adják olcsón. Ha végre mindenki 
egészséges lesz, akkor megvaló-
síthatjuk a célt és a legjobb öt kö-
zött végezhetünk. A dánok elleni 
diadal erőt kell, hogy adjon 
mindannyiunknak. 

Csoportvégeredmények: 
A csoport (Split): 1. Franciaor-

szág 10 pont, 2. Spanyolország 8, 
3. Szerbia és Montenegró 6, 4. 
Horvátország 4, 5. Brazília 2, 6. 
Ausztrália 0. B csoport (Porec): 1. 
Oroszország 10 pont, 2. Koreai 
Köztársaság 8, 3. Ausztria 6, 4. 
Csehország 4, 5. Angola 2, 6. 
Uruguay 0. C csoport (Karlovac): 
1. Ukrajna 9 pont, 2. Norvégia 8, 
3. Románia 7, 4. Japán 4, 5. Tu-
nézia 2, 6. Argentína 0. D cso-
port (Cakovec): 1. Magyarofszág 
8 pont, 2. Szlovénia 8, 3. Német-
ország 7, 4. Dánia 5, 5. Kína 2 6. 
Elefántcsontpart 0 . 

A középdöntő csoportok állá-
sa. I. csoport (AB-ág, Zágráb) 1. 
Oroszország 4 pont (58-53), 2. 
Franciaország 4 (55-50), 3. Kore-
ai köztársaság 2 (66-62), 4. Spa-
nyolország 2 (58-55), 5. Szerbia 
és Montenegró 0 (52-60), 6. 
Ausztria 0 (60-69). II. csoport 
(CD-ág, Fiume): 1. Ukrajna 3 
pont, 2. Magyarország 2 (65-55), 
3. Norvégia 2 (58-51), 4. Német-
ország 2 (58-56), 5. Szlovénia 2 
(54-66), 6. Románia 1. 

A mieink mérkőzései a máso-
dik körben, december 9. (ma), 
19.15: Magyarország-Románia; 
december 10. szerda), 17.15: 
Magyarország-Norvégia; decem-
ber 11. (csütörtök), 21.15: Ma-
gyarország-Ukrajna. 

I . P . 

Öt település szabadidős vetélkedője 

Sikeres sportfesztivál Deszken 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A deszki sportcsarnokban rendez-
te meg a Csongrád Megyei Szabad-
idősport-szövetség a 10. jubileumi 
népi játék és sportfesztivált, me-
lyen Szentes, Rúzsa, Pusztamér-
ges, Mórahalom és Deszk (a házi-
gazda három csapattal is) vett 
részt. Tizenegy tréfás, játékos sor-
és váltóversenyt«» küzdöttek meg 
egymással a nyolcfős együttesek. 

Az igen változatos verséiíysáá-

mokat követően a helyi és a mó-
rahalmi általános iskola ugrókö-
teles csoportjai szórakoztatták a 
közönséget. A hagyományoknak 
megfelelően most is lehetőség 
nyílt a résztvevőknek népi játé-
kokbemutatására, mellyel a desz-
kiek, mórahalmiak és pusztamér-
gesiek éltek is. A sportfesztivál zá-
rásaként harmonikakíséret mel-
lett, a versenyzők, a rendezők és a 
nézők több úiint százfős kört ala-
kítva szerb kólót táncoltak. 

A népi játék és sportfesztivál 
végeredménye: 1. Deszk I. 
(Brczán Krisztifor, Vári Tamás, 
Marjanucz Natália, Papp Leila, 
Adamov Ilia, Adamov Filip, Aracsi 
Péter, Tari Dorottya), 2. Móraha-
lom, 3-4. Pusztamérges és Szen-
tes, 5-6. Deszk II. és Deszk III. 

Különdíjasok, legfiatalabb 
versenyző: Karai Róbert (Deszk), 
legidősebb: Martyin Lászlóné 
(Mórahalom). A legsportszerűbb 
csapat: Mórahalom. 

REFLEKTOR 

BL-FORDULO 
A labdarúgó Bajnokok Ligájának 
négy csoportjában ma este 
(20.45) rendezik a 6., utolsó 
fordulót. E csoport: Glasgow 
Rangers-Panathinaikosz, 
Manchester United-VfB 
Stuttgart. F csoport: Real 
Madrid-Porto, Partizan 

.Beograd-Marseille. G csoport: 
Sparta Praha-Lazio, 
Besiktas-Chelsea. H csoport: 
Milan-Celta Vigo, Bruges-Ajax. 

GÖRÖG ELLENFÉL 
A férfi vízilabda LEN-kupa 
negyeddöntőjének tegnapi 
sorsolásán eldőlt, hogy a Szeged 
Beton VE csapatát búcsúztató 
Jégcsillag-FTC a görög 
Vuliagmenivel küzd meg a négy 
közé jutásért. A párosítás: 
Vuliagmeni (görög)-FTC, (adran 
Split (horvát)-Hania (görög), Nis 
(szerb-montenegrói)-Mornar 
Split (horvát), C. N. Marseille 
(francia)-C. N. Barcelona 
(spanyol). Az első mérkőzéseket 
február 14-én, a visszavágókat 
február 28-án játsszák. 

BEMUTATÓTRÉNING 
Ma 17.15-től 19.15-ig 
bemutatótréninget tart Szegeden 
a rendőrség Párizsi körúti 
tormatermében Vágó Attila 
Pro-licences labdarúgóedző. A 
foglalkozáson, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várnak, a 
Déli Apró-Rendőr TE 
gyermekcsapata vesz részt. 

BAJNOK A TRIÓ KREÁL 
Befejeződött a szegedi 
Kisstadionbanzajlott öregfiúk 
kispályás labdarúgó-bajnoksága. 

AVÉGEREPMÉNY 
1. Trió Kreál 1 3 1 2 1 - 6 7 - 13 37 
2. Kék Mókus 1 3 1 1 - 2 5 2 - 15 33 
3. Keverő 1 3 1 0 - 3 7 1 - 17 30 
4. SZAK 13 8 2 3 3 0 - 33 26 
5. Mol R t 13 8 1 4 3 9 - 34 25 
6. Heavytex 13 6 3 4 3 6 - 22 21 
7. Panagro 13 6 1 6 2 6 - 3 3 1 9 
8. Tervezők 13 5 - 8 2 3 - 3 0 1 5 
9. Dózsa 13 3 4 6 2 1 - 2 2 1 3 

10. Metál Duó 13 3 2 8 2 1 - 4 7 1 1 
11. Celibri 13 3 1 9 2 5 - 5 3 1 0 
12. Vásárpiac Kft. 13 3 - 10 2 6 - 53 9 
13. Bórker 13 1 3 9 2 4 - 58 6 
14. Nagy Kft. 13 2 - 11 2 0 - 58 6 

KARACSONY-KUPA 
December 14-én a csongrádi 
Sághy Mihály Szakközépiskola 
tornacsarnokában rendezik meg 6 
csapat részvételével a 
Zenner- Csongrád 
Karácsony-kupa 
teremlabdarúgó-tornát. Az A 
csoport programja: 
Csongrád-HFC (9 óra), 
HFC-SZVSE (10), 
Csongrád-SZVSE (11). B csoport: 
Makó-Kiskunfélegyháza (12), 
Kiskunfélegyháza-Szentes (13), 
Makó-Szentes (14). Az elődöntők 
15 órakor kezdődnek, előbb az 
A1-B2, majd 16 órakor az A2-B1 
mérkőzésekre kerül sor. A 3. 
helyért 17 órakor lépnek pályára a 
csapatok, a finálé 18 órakor 
kezdődik. A döntő előtt 17.30-kor 
Csongrád város 
önkormányzatának bal-, illetve 
jobboldali képviselői mérik össze 
futballtudásukat. 

ASZTALITENISZ-TOBORZÓ 
Az Asztalitenisz SK Szeged 
tanfolyamot hirdet a 
sportághoz kedvet érző alsó 
tagozatos általános iskolás fiúk 
és lányok részére. A heti 3x1 
órás foglalkozások során a 
gyerekeket megismertetik a 
pingpong alapjaival. Az 
edzések helye és időpontja: 
Trióda Pingpongcentrum 
(Csillag tér), hétfőn, szerdán és 
pénteken 17-től 18 óráig. 
Jelentkezni a helyszínen Tóth. 
Tibor és Popovics fános 
edzőnél lehet, bővebb 
felvilágosítás a 
06-62/491-703-as 
telefonszámon kapható. A klub 
iskola utáni kötetlen (edzői 
felügyelet mellett) játékra is 
lehetőséget biztosít a 
fiataloknak hétfőn, kedden és 
csütörtökön 14.30-tói 16 óráig. 


