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Az F-l 25-ösök vállalták, az 500-ások nem 

Az észtek lettek a legjobbak 

A két nap során uszályok védték a motorcsónakosokat a folyamatosan áradó Marosból a Tiszába került kommunál is és természeti usza-
dékoktól Fotó: Karnok Csba 
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A romániai nagy esőzések miatt 
a Maros rengeteg uszadékot és 
szemetet hozott a Tiszába, s 
ezért az elmúlt hétvégére ter-
vezett F- l 2 5 és F-500-as mo-
torcsónak világ- és Európa-baj-
noki futam a hatalmas igyeke-
zet ellenére is csak félig sike-
rült. A papucsosokkal, amelyek-
nél észt siker született, ellen-
tétben az 500-asok nem vál-
lalták a versenyt. 

Nem hiszem, hogy Feil János, a 
Szegedi Fónix MSE elnöke, aki 
egyben az elmúlt hétvégi motor-
csónak világ és Európa-bajnok-
ság futamának főszervezője volt 
ilyen állapotokról álmodozott. 

Állati tetemek 
- Jött itt a két nap során elhul-

lott sertés, sőt marha teteme is, 
hogy csak a legextrémebbeket 
említsem a rengeteg fa és a még 
több műanyag flakon mellett -
mondta a szinte magát ájulás 
széléig dolgozó Feil János. Sze-
rencsére nem maradt segítők 
nélkül, hiszen nagyon nagy 

munkát végeztek a Szegedi Für-
dők Kft. dolgozói, valamint Jaksa 
Sándor komp- és uszálytulajdo-
nos, és a tápci kikötő dolgozói. 
Ennek ellenére szombaton telje-
sen bizonytalanná vált, hogy egy-
általán meg tudják-e rendezni a 
szegedi fordulót. 

Keresztbe fordított 
uszályok 

- Szerencsére kitalálták, hogy a 
Maros-torkolat előtt ha két 
uszályt keresztbe fordítanak, s 
mellette még kis hajókat állíta-
nak, akkor a veszélyt okozó na-
gyobb úszó egységeket meg lehet 
állítani. így az első napon leg-
alább meg tudtuk rendezni az 
időmérő futamot a 125-ösöknek, 
az ötszázasok pedig edzhettek -
mondta Búzás Krisztina, a ver-
seny titkára, aki korábban az or-
szágos szövetség főtitkára volt. 

A szervezők ügy gondolták, 
hogy vasárnapra már szűnik 
majd a szemét mennyisége, s azt 
tervezték, hogy gyorsított me-
netben bepótolják az előző na-
pon elmaradt futamokat. A ter-
mészet azonban most is közbe-
szólt, hiszen nem akart szűnni a 
szemétáradat. Hiába alkalmaz-

J 0 V 0 R E UGYANITT?! 
Feil János bebizonyította az elmúlt hét végén, hogy optimista ember. Bizo-
nyára száz emberből kilencvenkilencet letört volna az a harc, az a kínló-
dás, amit neki a természet kimért. Ő azonban már arról beszélt, hogy a 
nemzetközi szövetség, látva az óriási szegedi érdeklődést, már megígérte, 
hogy jövőre az F—125 és 500 mellé az F-250-es világ- és Európa-bajnoki 
futamot is megrendezheti Szeged. Ezek után csakis a helyi vezetésen mú-
lik, hogy anyagilag támogatja-e ezt a rendkívül látványos sportág tiszai 
eseményét. A főszervező abból indul ki, hogy 2006-ban egészen biztosan 
nem ismétlődik meg a mostani rendkívüli árhullám. 

A győztes Kaasik gépe is felmondta a szolgálatot 

ták a már jól bevált uszályos 
módszert, az ötszázasok, főleg az 
osztrák színekben versenyző ma-
gyarok korbácsolták fel külföldi 
társaikat a veszélyre hivatkozva. 
Azonban először hét, majd ket-
tővel csökkenő létszámban vol-
tak olyanok, akik ügy döntöttek, 
Szeged város nagydíjáért kétfuta-
mos versenyen összemérik ere-
jüket. Az F-l25-ösök azonban 
karakán sportolók hírében áll-
nak, s ezt most is bizonyították. 

- Mennyivel jobb versenyt lát-
hattak volna az egyébként szép 
számban megjelenő szegediek, 
ha a teljes programot sikerül tel-
jesíteni - jegyezte meg Tóth Ist-
ván, aki hosszú ideig a Szentesi 
Spartacus színeiben szerezte a 
jobbnál jobb eredményeket, 
most pedig fordulóbíró volt. 

Szeged Nagydíj 
Az öt résztvevős Szeged Nagy-

díjat az olaszok világbajnok ver-
senyzője, Trombetta nyerte, a 
szegedi Bodor Péter előtt, míg a 
harmadik az angol Sallis lett. 

- Nagyon sajnálom, hogy a 
szépszámú érdeklődő csak cson-
ka versenyt láthatott. Azonban 
mi, akik vállaltuk a különver-
senyt, bebizonyítottuk, hogy fe-
lesleges volt a túlzott aggodalom. 
Úgy érzem, mivel Dunaújváros-
ban motorhiba miatt nem sze-
reztem pontot, s ez a verseny ki-
esett, nem tudom már ledolgoz-
ni a hátralévő három fordulóban 

a hátrányomat. Ezért meggondo-
landó, hogy egyáltalán elindul-
jak-e - mondta Bodor .Péter, a 
Szegedi Főnix MSE versenyzője, 
a korábbi 0 -500-as világbajnok. 

Ami pedig a 125-ösök erőlte-
tett menetét illeti. Ok négy futa-
mot teljesítettek, amelyből a há-
rom legjobbat értékelték min-
denkinél. Összefoglalva el-
mondható, hogy a két észt, Kaa-
sik és Metz, különversenyt ví-
vott Szegeden a Tiszán. A többi-
ek szinte valamennyi vízre szál-
láskor csak asszisztáltak. Még 
úgy is az előbbié lett az első 
hely, hogy a második futamot 
motorhiba miatt nem tudta be-
fejezni, de az elsőben olyan szé-
dületes tempóban versenyzett, 
hogy az az idő döntött honfitár-
sával, Metzzel szemben a javá-
ra, aki hasonlóan két futamot 
tudott megnyerni. 

SÜLI JÓZSEF 

A VËGEREDMENY 

Az F—125 szegedi versenyének 
végeredménye: 1. Lembit Aas-
lav-Kaasik 1100, 2. Tomas Metz 
(mindkettő észt) 1100, 3. Marian 
Jung 619, 4. Attila Hencz (mind-
kettő szlovák) 563, 5. Sébastian 
Kecinski (lengyel) 522, 6. Vadlm 
Ushakov (orosz) 479 ponttal. 
Az Európa-bajnokság állása: 1. 
Metz 34, 2. Jung 33, 3. Hencz 30, 
4. Kaasik 30, 5. Turner (angol) 22, 
6. Kecinski 22 ponttal. 

Lance Armstrong 
még mindig sárga 

k e r e k p a r 0 z a s 

Az amerikai George Hincapié 
nyerte a Tbur de Francé ország-
úti kerékpáros körverseny ki-
rályetapját, míg honfi- és csa-
pattársa, Lance Armstrong a 15. 
szakaszon is magabiztosan őriz-
te meg az összetettben élen ál-
lónak járó sárga trikót. 

SAINT-tARY-SOULAN (MTI) 

A Lezat-sur-Leze és Saint-
Lary-Soulan közötti 173,5 km 
során hat - sorrendben egy má-
sodik, négy első és egy kiemelt 
kategóriás - hegy várt a mezőny-
re, s 14 kerekes már rögtön az el-
ső kilóméterek után meglógott. 
Mivel összetettben indifferens 
helyen álltak a szökevények, 
ezért a mezőny elengedte őket, s 
közülük ötnek sikerült némi 
előnyt megőriznie. George Hin-
capié a hajrában a spanyol Oscar 
Pereiro Siót sprintelte le a sza-
kaszgyőzelemért. 

Az összetettben élmezőnyhöz 
tartozó versenyzők eközben kü-
lön csatát vívtak. Az első négy 
emelkedőt együtt tették meg, 
majd az utolsó előtti kaptató leg-
elején a harmadik helyen álló 
olasz Ivan Basso lendült táma-
dásba, s csupán az elmúlt hat al-
kalommal győztes Lance Armst-
rong és az 1997-es bajnok német 
Jan Ullrich tartotta vele a lépést. 
A trió együtt kezdte meg az utol-
só hegyet, melyen ismét Basso 
váltott ritmust, s ekkor már a 
T-Mobile kapitánya is megadta 
magát. A CSC klasszisa ugyan-
akkor nem tudta leszakítani 
Armstrongot, aki így - ha nem 

történik semmi váratlan - min-
den bizonnyal begyűjti a rekor-
dot jelentő hetedik sikerét is a 
Touron. 

Ez volt az utolsó komoly hegyi 
szakasz, így már csak az utolsó 
előtti etapon, az egyéni időfutam 
során van reális esély arra, hogy 
jelentős mértékben változzon az 
összetett sorrendje, de nagy meg-
lepetés lenne, ha azon a második 
helyre feljött Basso ledolgozná 
2:46 perces hátrányát. 

Eredmények: 
15. szakasz, Lezat-sur-Leze-

Saint-Lary-Soulan, 173,5 km, 
hegyi befutó: 1. George Hincapie 
(amerikai, Discovery Channel) 
6:06:38 ó, 2. Oscar Pereiro Sio 
(spanyol, Phonak) 6 mp hátrány, 
3. Pietro Caucchioli (olasz, Cre-
dit Agricole) 38 mp h., 4. Micha-
el Boogerd (holland, Rabobankj 
57 mp h., 5. Laurent Brochard 
(francia, Bouygues Telecom) 
2:19 p h., 6. Ivan Basso (olasz, 
CSC) 5:04 p h., 7. Lance Armst-
rong (amerikai, Discovery Chan-
nel) azonos idővel, 8. Oscar Se-
villa (spanyol, T-Mobile) 6:28 p 
h., 9. Jan Ullrich (német, T-Mo-
bile) a. i., 10. Mickael Rasmus-
sen (dán, Rabobank) 6:32 p h., 
...70. Bodrogi László (Crédit Ag-
ricole) 36,05 perc hátrány. 

Az összetettben (sárga trikó): 
1. Armstrong 62:09:59 ó, 2. Bas-
so 2:46 p hátrány, 3. Rasmussen 
3:09 p h., 4. Ullrich 5:58 p h., 5. 
Francisco Mancebo (spanyol, 
Illés Balears) 6:31 p h., 6. Levi 
Leipheimer (amerikai, Gerolstei-
ner) 7:35 p h., ...115. Bodrogi 
2:42:47 h. 

Ma szünnap lesz a francia kör-
versenyen, majd kedden a Mou-
renx és Pau közötti 180,5 km-es 
etappal folytatódik a viadal. 

Lékó Péter harmadik 
SAKK 

DORTMUND (MTI) 

A szegedi nemzetközi nagymes-
ter, Lékó Péter szombaton vilá-
gossal remizett az izraeli Emil 
Szutovszkijjal a dortmundi sakk 
szupertorna 8. fordulójában. 

Eredmények: 
8. forduló: Adams (angol, 2719 

Élő-pont)-Szvidler (orosz, 2738) 
döntetlen, Naiditsch (nemet, 
2612)-Bacrot (francia, 2729) 
döntetlen, Lékó (2763)-Szu-

tovszkij (izraeli, 2674) döntet-
len, Kramnyik (orosz, 2744)— 
Nielsen (dán, 2668) 1:0, Van 
Wely (holland, 2655)-Topalov 
(bolgár, 2788) 0:1 

Az állás: Naiditsch 5 pont, 
Szvidler, Kramnyik, Van Wely 
4,5, Lékó, Bacrot, Adams, Topa-
lov 4-4, Szutovszkij 3, Nielsen 
2,5 

A torna kilencfordulós, az 
1999-ben és 2002-ben győztes 
Lékó tegnap a bolgár Veszelin To-
palov ellen ült asztalhoz, és a sö-
tét bábukat vezette. A két játékos 
mérkőzése lapzártánk után feje-
ződött be. 

Lékó jelenleg a harmadik MTI-fotó/Kovács Tamás 
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