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Az elődöntő második meccsén is a Sopron nyert 

Elúszott a Szeviép-finálé 
KOSARLABDA 

SZEVIEP-SZEGED-
SOPRON 64-74 (15-21, 
2 0 - 1 9 , 1 9 - 1 8 , 1 0 - 1 6 ) 
N B I A csoportos női kosárlabda-mérkő-
zés, elődöntő, második mérkőzés, újsze-
gedi sportcsarnok, 400 néző. Vezette: . 
Hartyányi, Győrffy. 
Szeviép: DJELMIS 14/9, Török 9 /6 , Mé-
száros 4, Ajanovics 18/3, Kajdacsi 15. 
Csere: Nagyová 2, Russai 2, Roczkov. 
Edző: Újhelyi Gábor. 
Sopron: Honti 9, KOVACSEVICS 21 /6 , 
Horváth Zsuzsa 8, BLAHUSKOVÁ 8, MA-
TOVICS 22. Csere: Szlimák 4, Seres, 
Horváth Zsófia 2. Edző: Natalia Hejková. 
Két dologra hívta fel játékosai-
nak a figyelmét Újhelyi Gábor, a 
hazai vezetőedző: a vendégek 
centerjátékára, és a pontos, pre-
cíz kosárlabdázásra. 

Az biztos, hogy nem hallgatták 
a játékosok figyelmesen az edző 
utasításait, hiszen a soproniak 
centere, Matovics zsinórban hat 
pontot szerzett, és közben két 
labdát is eladtak a hazaiak, 0-6. 
Szerencsére a rossz kezdés után 
felébredtek a Tisza-partiakat, az 
ötödik percben már csak két 
ponttal, 10-8-ra vezetett a Sop-
ron, sót Kajdacsi révén sikerült az 
egyenlítés is, 10-10. Robogott a 
Szeviép-expresz, Török pontjait 
követően még a vezetést is sike-

Ajanovics (fehérben) hiába igyekezett Fotó: Gyenes Kálmán 

rült átvenni, azonban két rövid-
zárlat után az Euroleasing ismét 
előnyre tett szert, amit az első ne-
gyedben meg is tartott, 15-21. 
Hiába dobott a második tíz perc 
elején egy triplát Djelmis, a véde-
kezési hibákat könyörtelenül 
büntették Kovacsevicsék, így tar-
tották megszerzett előnyüket, 
21-27. Továbbra is a szerb légiós, 

Ivana Matovics volt tarthatatlan, 
a tizennégyes számmal játszó ko-
sarast nem sikerült megállítani. 
Ezután a honfitárs, Kovacsevics 
is feljavult, nőtt a különbség a két 
gárda között, 29-38. A nap pont-
ját Djelmis helyezte el a gyűrű-
ben, estében dobott egy hármast, 
sikerült feljönni, a félidőben csak 
öt volt „közte", 35-40. 

Továbbra is lendületben ma-
radt a Szeged. Djelmis, majd Tö-
rök talált be kintről, egy pont volt 
már csak különbség, 49-50. A jó 
védekezésnek köszönhetően elbi-
zonytalanodtak a soproniak, egy-
re többet hibáztak. Sajnos ebből a 
hullámvölgyből gyorsan kikászá-
lódtak, a 28. percben már 54-49 
volt a javukra. Időt is kért Újhelyi 
mester. Nem ért semmit. Csak a 
Sopron robogott. A negyed utolsó 
perce megint a Szeviépé volt, ta-
padtak a hazaiak, 54-58. Ajano-
vics pontja visszahozta a győzel-
mi reményeket, kosarával még 
közelebb kerültek a hazaiak. Jött 
egy újabb vendégroham és egy 
7-0-s periódus, ismét megnyug-
tató volt Natalia Hejkova tanít-
ványainak az előnye, 56-65. A fi-
atal Honti szerzett kellemetlen 
pillanatokat, a tehetséges kosaras 
révén tovább növelte megszerzett 
előnyét a vendégcsapat, 57-70. A 
hajrában már csak az előny meg-
tartása volt a Sopron célja. A Sze-
viép-Szeged így a bronzéremért 
csatázhat. Ha a Diósgyőr lesz az 
ellenfél, akkor a Tisza-partiak 
lesznek kedvező pozícióban, ők 
játsszák hazai pályán az első 
meccset. 

Újhelyi Gábor: - Sokkal több 
volt ebben a meccsben. Sajnos, 
több játékosom is gyengén ját-
szott, így nem volt esélyünk a 
győzelemre. 

A két győztes meccsig tartott 
párharcot 2:0-ra a Sopron nyerte. 

SÜLI RÓBERT 

Ketten a nyolc között 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szerdai esőnap után tegnap 
folytatódott Hódmezővásárhe-
lyen a Hód TC csarnokában a 
hat viadalból álló, egyenként 10 
ezer dollár összdíjazású 
Raiffeisen Grand Prix-teniszso-
rozat harmadik állomása. Há-
rom magyar volt érdekelt az 
újabb játéknapon, és közülük 
kettő bejutott a nyolc közé. A bu-
dapesti forduló győztese, Kiss Se-
bő vitte véghez a nagyobb bra-

vúrt, hiszen az első szett rövidí-
tésében 1:5-ről fordított, és végül 
két szettben verte az első helyen 
kiemelt izraeli Levyt. A Hód 
TC-sek közül Bardóczky Kornél 
a grúz Chikladzét legyőzte, Ba-
lázs György viszont egy szerbia-
montenegróitól kikapott, így bú-
csúzott. 

Eredmények, nyolcaddöntő: 
Kiss Sebő-Levy (izraeli) 7:6, 6:4 ; 

Bardóczky-Chikladze (grúz) 6:3, 
6:2; Troickij (szerbia-monteneg-
rói)-Balázs 6:2, 7:6. 

Németországba utaznak a fiatalok 

Szegediek az Eb-n 
FALLABDA 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A németországi Böbhngenben 
rendezik meg május 13. és 16. kö-
zött a fallabda utánpótláscsapat 
Európa-bajnokságot. Az egy évig 
tartó válogatóversenyek során 
több szegedi versenyző is kiharcol-
ta a nemzeti együttesbe kerülést. 

Az U17 korosztályban Balogh 
Áron (Platán SE) és Baláspiri 
Dávid (Tisza SE) tagja az utazó-
keretnek, míg az U15 teljes 
kezdőcsapatát szegediek alkot-
ják: Vas Máté, Hofmann Péter 
és Balázs Andrea (mind Tisza 
SE). 

Jövőre Szegeden lesz a főisko-
lás világbajnokság, két év múlva 
pedig Budapesten az utánpótlás 
Eb, így a cél most a tapasztalat-
szerzés ezekre a versenyekre. 

A hét vége sportműsora 
Péntek 

Kézilabda 
V. korcsoportos diákolimpiai döntő, lá-

nyok, Szeged, Etelka sori munkacsarnok, 
10.30. 

Kispályás labdarúgás 
Veterán-kupa kispályás focibajnokság 

l-es pálya: Kék Mókus-Lokomotív (17 óra), 
Újszeged-SZAK (18), Metál duó-Tervezők 
(19): ll-es pálya: Bokafogó-Dózsa (17), 
Együtt Szegedért Egylet-Pannon Ventlll 
(18); lll-as pálya: Szőrme Plaza-Piac Kft. 
(17), Old Boys-Colibri (18). Valamennyi ta-
lálkozót az újszegedi Kisstadionban rende-
zik meg. 

Labdarúgás 
Utánpótlás-bajnokságok: Hódmezővá-

sárhelyi FC I Hód mezővásárhelyi FC II., 
Vásárhely, városi stadion, U13,15.30; U15, 
17. 

Öregfiúk mérkőzés: Szegedi Dózsa-Sze-
gedi VSE, Szeged, Hunyadi téri egykori Dó-
zsa-pálya, 16. 

Hírverő mérkőzés: Alvég-Felvég, Tápé, 
17. 

Tenisz 
Raiffeisen Grand Prix harmadik állomá-

sa, Vásárhely, Hód TC teniszcentruma, 9. 

Szombat 
Birkózás 
MÁV Multiszolg-kupa szabad- és kötött-

fogású nemzetközi meghívásos verseny, 
Szeged, SZVSE-sportcsarnok (Kossuth La-
jos sgt. 74/C), 10. 

Kézilabda 
NB I, férfiak, rájátszás az 1-4. helyért: 

Plck Szeged-Dunaferr SE, újszegedi sport-
csarnok, 18. 

Amatőr kézilabdatorna, Szentes, Dr. 
Papp László sportcsarnok, 10. 

Kosárlabda 

NB IB csoportos rájátszás a felsőházért, 
férfiak: Vásárhelyi Kosársuli-Sárvár, Vásár-
hely, Hódtói Sportcsarnok, 17. 

Labdarúgás 
NB II: Szentes TE—Kazincbarcika, Szen-

tes, 17. 
NB III: Algyő—Örkény, Algyő, 17. 
Megyei I. osztály: Kiszombor-Móraha-. 

lom, Kiszombor. Szőreg—Kistelek, Szőreg. 
Deszk-Mindszent, Deszk. Lubicka-Balás-
tya-Makói Spartacus, Balástya. Kiskundo-
rozsma-Röszke, Dorozsma. Szegedi VSE— 
Csongrádi Tiszapart SE, Szeged, Vas-
utas-stadion. Sándorfalva-Bordány, Sán-
dorfalva. Gyálarét—Ferrocolor-Tápé, Gyála-
rét. Valamennyi találkozó 17 órakor kezdő-
dik, előmérkőzést (15 órától) az ifjúságiak 
játszanak. 

Megyei II. osztály: Csanádpalota-Károlyi 
DSE, Csanádpalota. Csanytelek-Szentmi-
hály, Csanytelek. Ásotthalom-Tömörkény, 
Ásotthalom. Újszentiván-Universitas, Új-
szentiván (ifjúságiak: Komlósi Baktó-Csa-
nádpalota, Szeged, Felső Tisza-parti stadi-
on, 11). Fábiánsebestyán—Szegvár, Fábián-
sebestyén. Domaszék-Szentesi Kinizsi, Do-
maszék. Újszegedi TC—Apátfalva, Újszeged, 
Kertész utcai pálya. Valamennyi találkozó 
17 órakor kezdődik, előmérkőzést, a Csa-
nádpalota-Károlyi DSE összecsapás kivé-
telével, (15 órától) az ifjúságlak játszanak. 

Megyei III. osztály: Csengele-Ruzsa, 
Szeged, Hunyadi téri egykori Dózsa-pálya. 
Röszke ll.-Üllés, Röszke. Forráskút-IKV-AI-
sóváros, Forráskút. Szatymaz-Ópusztaszer, 
Szatymaz. Pusztamérges-Öttömös, Puszta-
mérges. Ferrocolor-Tápé II.—Pázsit SE, Tá-
pé. Baks-Sándorfalva, Baks. Zsombó-Zá-
kányszék, Zsombó. Mártély—Földeák, Már-
tély. Kübekháza-Pitvaros, Kübekháza. H. 
Astra-Komlósi Baktó, Vásárhely, népkerti 
pálya. Ambrózfalva-Oerekegyház, Ambróz-

falva. Eperjes-Szőreg II., Eperjes. Székku-
tas-Ferencszállás, Székkutas. Tiszaszl-
get-Nagymágocs, Tiszasziget, 15.30(1). 
Mikroton Baktó—Algyő II., Szeged, Felső Ti-
sza-parti stadion edzőpályája. A külön jel-
zett összecsapás kivételével valamennyi 
találkozó 17 órakor kezdődik. 

Utánpótlás-bajnokságok: Tisza Volán 
SC-Nyírsull II., Szeged, Hunyadi téri egykori 
Dózsa-pálya, U17,12.30; U19,14.30. Hód-
mezővásárhelyi FC-Mezőtúr AFC, Vásár-
hely, városi stadion, U16 ,11; U19,13 . Ma-
kó FC-Szokolay FS II., Makó, Erdei Ferenc 
téri sporttelep, U13,10; U15,12. 

OTP-Mol-Bozsik Akadémia, megyei se-
lejtező, Algyő, 14. 

Tenisz 
Raiffeisen Grand Prix harmadik állomá-

sa, döntők Vásárhely, Hód TC teniszcentru-
ma, 11. 

Torna 
Országos leány és fiú tornaverseny, Sze-

ged, Arany János Általános Iskola sport-
csarnoka, 9. 

Vasárnap 
Kézilabda 
NB l/B, nők: Szeged-KIskundorozsma-

Gyöngyös, Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 
14.15; ifjúságiak, 12.15. Férfiak: Sze-
ged-Dorozsma-Háromkő KC, Dorozsma, 
Orczy-sportcsarnok, 16; ifjúságiak, 18. 

Kispályás labdarúgás 
Zöld-kupa, Szeged, SZ0TE-pálya (az új 

klinika mellett, Állomás u. 2.), 8. 
Labdarúgás 
NB l/B: FC Szeged-Orosháza, Szeged, 

Felső Tisza-parti stadion, 17.30. Makó-
Szolnok, Makó, Erdei Ferenc téri sporttelep, 
17.30. 

NB III: Hódmezővásárhelyi FC—Szolnoki 
Spartacus, Vásárhely, városi stadion, 17. 

Hétfő 
Labdarúgás 
Megyei I. osztály: Mindszent-Röszke, 

Mindszent. Szegedi VSE—Ferrocolor-Tápé, 
Szeged, Vasutas-stadion. Mórahalom-Bor-
dány, Mórahalom. Kistelek-Csongrádi Ti-
szapart SE, Kistelek. Deszk-Makói Sparta-
cus, Deszk. Szőreg—Gyálarét, Szőreg. Kis-
zombor-Lublcka-Balástya, Kiszombor. Sán-
dorfal va—Kiskundorozsma , Sándorfalva. 
Valamennyi találkozó 17 órakor kezdődik, 
előmérkőzést (15 órától) az ifjúsági csapa-
tokjátszanak. 

Megyei II. osztály: Universltas SE—Ká-
rolyi DSE, újszegedi Kisstadion, 11 (I). Do-
maszék—Újszegedi TC, Domaszék. Csany-
telek—Fábiánsebestyén, Csanytelek. Csa-
nádpalota-Szentesi Kinizsi, Csanádpalo-
ta. Újszentiván-Szegvár, Újszentiván. 
Ásotthalom—Apátfalva, Ásotthalom. Tö-
mörkény-Szentmihály, Tömörkény. A külön 
jelzett összecsapás kivételével valameny-
nyl találkozó 17 órakor kezdődik, előmér-
kőzést (15 órától) az Ifjúsági csapatok ját-
szanak. 

Megyei III. osztály: IKV-Alsóváros—Öttö-
mös, Szeged, Szabadság téri pálya. Ferro-
color-Tápé II—Zákányszék, Tápé. Ru-
zsa-Sándorfalva, Rúzsa. Üllés—Pázsit SE, 
Üllés. Forráskút—Ópusztaszer, Forráskút. 
Röszke II—Zsombó, Röszke. Csenge-
le-Szatymaz, Szeged, Hunyadi téri egykori 
Dózsa-pálya. Baks-Pusztamérges, Baks. 
Komlósi Baktó—Szőreg II., Szeged. Felső Ti-
sza-partl stadion edzőpályája. Székku-
tas—Algyő, Székkutas. Földeák—Nagymá-
gocs, Földeák. Pitvaros—Ferencszállás, Pit-
varos. H. Astra FC-Derekegyház, Vásárhely, 
népkerti pálya. Kübekháza—Mikroton Baktó, 
Kübekháza. Mártély—Ambrózfalva, Mártély. 
Tiszasziget-Eperjes, Tiszasziget. Valameny-
nyi találkozó 17 órakor kezdődik. 

Tudósítóink, figyelem! 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lapunk a pünkösdi ünnepek mi-
att a jövő héten először kedden 
jelenik meg, a sportrovat pedig 
hétfőn tart ügyeletet. Ezért ez-
úton is arra kérjük tudósítóinkat, 
hogy a szombati megyei I. és II. 
osztályú forduló meccseinek csak 
az eredményeit adják le, a hétfői 

találkozókról - amint lehet a le-
fújást követően - viszont a meg-
szokott komplett tudósítást vár-
juk. Előre is köszönve együttmű-
ködésüket kellemes ünnepeket és 
jó szurkolást kívánunk! 

A jól ismert telefonszámok a 
következők: 06-62/567-882 
(egyben fax is), 567-808, 567-
820. 

Veszíteni tudni kell 
LABDARUGAS 

A szerdai székesfehérvári lab-
darúgó Magyar Kupa-döntőn el-
szenvedett 5-1-es vereséget, va-
lamint a horvát bíró tényke-
dését nehezen viselték a Ferenc-
város labdarúgói. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Sopron 5-1 -re verte a Ferencvá-
rost, miközben a horvát bíró, 
Trivkovics (biztos szükség volt 
külföldi játékvezetőre a magyar 
kupadöntőn?) négy piros lapot 
mutatott fel. Az első félidőben, a 
második soproni gólnál a zöld-fe-
hérektől Rósát, a harmadiknál 
Szűcsöt, a második negyvenöt 
perc közepén pedig Kapicsot állí-
totta ki. Kisalföldi részről Pintér 
mehetett hamarabb zuhanyozni. 

A kupadöntő szünetében a pá-
lyáról levonuló edzők is szóvál-
tásba keveredtek egymással, 
László Csaba többek között azt 
nehezményezte, hogy Pintér At-
tila „beszólogatott" a zöld-fehér 
játékosoknak. A két szakember 
szópárbaja szerencsére gyorsan 
véget ért, mindketten beértek 
ugyanis a folyosó végére, és saját 
öltözőjük felé fordultak. 

Felháborító volt néhány fradis-
ta viselkedése a pályán: Lipcsei, 
Sowunmi és Botis is több olyan 
szabálytalanságot elkövetett, 
amely arra utalt, állítsák ki őket, 
hogy aztán a hét főre fogyatkozó 
Fradi miatt a bíró lefújja a mér-
kőzést. A találkozó után László 

kifejtette, hogy egyáltalán nem 
biztatta a játékosait arra, hogy 
még egy piros lapot szedjenek 
össze, és emiatt félbeszakadjon a 
mérkőzés. Ugyanakkor megje-
gyezte: ha valamelyik futballistá-
ja leköpi a horvát bírót, akkor 
sem jutott volna a kiállítás sorsá-
ra, mert a bíró ekkor már kíno-
san ügyelt arra, nehogy félbesza-
kadjon a mérkőzés. (Amennyi-
ben egy csapatban heten marad-
nak, ez a követendő lépés). 

A kupadöntő lefújása után a 
soproni vezetők örömébe némi 
üröm is vegyült, ők ugyanis nem 
tudtak túllépni azon, hogy visel-
kedhetett szélsőségesen sport-
szerűtlenül néhány ferencvárosi 
játékos. A vezetők elsősorban 
Lipcseire haragudtak, aki szerin-
tük többször is ámokfutásba kez-
dett a meccsen, a bírónak több-
ször is lehetősége lett volna kiál-
lítani őt. A vezetők a videofelvé-
tel megtekintését követően, 
amennyiben bizonyítani tudják 
Lipcsei sorozatos sportszerűtlen-
kedését, megkérik az MLSZ-t, 
vizsgálja meg a felvételeket, és 
tiltsa el a középpályást. 

A meccs után a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság öt szurko-
lót állított elő. Két soproni lakos-
sal szemben gyorsított szabály-
sértési eljárás lefolytatására ke-
rült sor pirotechnikai eszköz 
használata miatt. Mindkét druk-
kerre 30 ezer forintos pénzbírsá-
got szabtak ki, illetve egy évre el-
tiltották őket sportrendezvények 
látogatásától. Három személyt 
gépjárműrongálással kapcsolatos 
bejelentés nyomán állítottak elő. 

Csepeltől Essenig 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hét végén több helyszínen is 
szerepelnek a Démász-Szegedi 
VE evezősei. Szombaton Buda-
pesten Csepel-kupa néven tarta-
nak egy versenyt, amely után va-
sárnap következhet az olimpiai 
reménységek viadala, egyben az 
egyetemek közötti országos baj-
nokság. Ezen női egypárban star-
tol a serdülő Tancsik fudit, vala-
mint kormányos nélküli kettes-
ben Radics Béla és Kiss Bence. A 
Szegedi Tudományegyetemet 
nyolcan (a szegedi Kónya Aliz, 
Kónya Gábor, Kitka Gergely, 
Borbás Bulcsú, Vincze Tamás, 
Gelányi László, valamint a 
csongrádi Huszka Károly és Gál 

Attila) képviselik, akik előbb ve-
gyes nyolcasban, majd egypár-
ban is mind elrajtolnak. 

A válogatót nyert kormányos 
nélküli kettes, Labancz Attila és 
fankó László a németországi Es-
senben egy nemzetközi verse-
nyen evez. Szombaton a saját 
korosztályukban, az U23-asok 
közt, majd másnap a felnőttek 
mezőnyében is kipróbálhatják 
magukat. 

Végül pedig egy nagyszerű fel-
ajánlásról: a Szegedi Rotary Klub 
segítségével hét, ifjúságiban és 
serdülőben evező gyermek utaz-
hat tanulmányi útra, egyben 
edzőtáborba a horvátországi Ri-
jekába, hogy eltöltsön egy hetet a 
helyi evezős klubbal. 

Példaértékű építés 

Példaértékű, egy gazdasági társaság által e lőteremtet t , közel két-
százmillió forintos beruházás vette kezdetét Szegeden, a Derko-
vics és a Közép fasor sarkán, a Kisstadion területén, amelynek 
alapkövét - benne egy Délmagyarországgal - tegnap helyezte el 
Botka László polgármester. Az épülő teke- és bowlingpálya első 
ü teme augusztus 31-éig készül el, azaz az ötszörös bajnok Ferro-
ép-Szeged férfi csapata már ot t játssza az őszi hazai mérkőzéseit. 
A többek között kondi termet és hotelt magában foglaló emeleti 
rész a második ütemben ez év végéig valósul meg Fotó: Karnok Csaba 


