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A Szolnokkal csatázik 
a Szeviép csapata 
A Szcviép-Szeged női kosárlab-
dacsapata az 5 -8 . helyért csa-
tázik a továbbiakban. Az első 
meccset április 10-én, a Szol-
nok otthonában játsszák Do-
mokos Mihály tanítványai, és a 
két együttes párharca két győ-
zelemig tart. 

Violeta Vukovics, a Szeviép-Sze-
ged NB I A csoportos női kosár-
labdacsapatának szerb idegenlé-
giósa hetekkel ezelőtt az Arad el-
leni edzőmeccsen szenvedett 
térdsérülést. A játékos állapota 
nem javult, a napokban az orvo-
sok úgy döntöttek, hogy a műtéti 
beavatkozás halaszthatatlan, így 
hamarosan kés alá kell feküdnie. 
Ez azt jelenti, hogy ebben az 
idényben már nem léphet pályá-
ra a Tisza-parti gárdában. 

Mészáros Kornélia állapota 
szerencsére szépen javul. Beteg-
sége miatt a csapatkapitány 
kénytelen volt kihagyni a Sopron 
elleni derbit. Azóta azonban 
edzésben állt, és teljes intenzi-
tással készül a rájátszásra. A Sze-
viép-Szcged a továbbiakban az 
5-8. helyért csatázik majd. A 
Szolnokkal kezdenek Domokos 
Mihály és Donkó Orsolya tanít-
ványai. A két együttes párharca 

két győzelemig tart, így a szege-
dieknek mindenképpen egy bra-
vúros idegenbeli győzelemre is 
szükségük lesz. 

- A Sopron ellen végig jól ját-
szott a csapat - kezdte a beszél-
getést a vezetőedző, Domokos 
Mihály - , a játékosok maximáli-
san betartották a taktikai utasí-
tásokat. Erre lehet építkezni, eb-
ből kell önbizalmat meríteni. A 
bajnokság előtti célkitűzésünket 
nem változtattuk meg, szeret-
nénk nemzetközi szereplést érő 
helyen végezni. Ez pedig azt je-
lenti, hogy le kell győznünk a 
Szolnokot. Nem lesz egyszerű 
feladat. Az első meccset április 
10-én játsszuk idegenben, a visz-
szavágőt április 15-én hazai pá-
lyán. A hét legfontosabb feladat 
lesz ráhangolódni az elő össze-
csapásra, felkészülni a szolnoki 
együttesből. 

T0VÁBBJUT0 CSAPATOK 
A legjobb négy közé eddig a 
Pécs, a Sopron és a Diósgyőr 
verekedte be magát. A Zala Vo-
lán és a BSE párharca l : l - r e 
áll, így kettejük között az utol-
só meccs dönt a továbbjutás-
ról. 

Kálmán 49 pontot dobott 

Hazai sikerek 
KOSARLABDA 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két meccset rendeztek a férfi ko-
sárlabda NB I A csoportban. 
Mindkét összecsapáson hazai 
győzelem született. A szombat-
helyi siker a legnagyobb megle-

petés, hiszen az Albacomp gár-
dája a bajnoki cím megszerzésére 
is esélyes. A találkozón a váloga-
tott irányító Kálmán László 49 
pontot dobott, és döntő érdeme-
ket szerzett a győzelem megszer-
zésében. 

Eredmények: Lami-Véd-Kör-
mcnd-Soproni Ördögök 94-88, 
Falco KC-Szombathely-Alba-
comp 109-104. 

Búcsúzott a Veszprém 
Nem jutott a fináléba a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában az MKB 
Veszprém, mert az elődöntő visszavágóján 32-29-re kikapott a 
spanyol Portland San Antonio ot thonában. 

PORTUND SAN ANTONIO (SPANY0L1-
MKB VESZPRÉM 3 2 - 2 9 ( 1 8 - 1 6 ) 
Gólszerzők: Balics 7, Ruesga, Lozano, Andorinho 4-4, Rocas 4 (4). Martin 3, Nikolics, 
Ortigosa 2-2, Carvajal, Bősen l-l , ill. Eklemovics, Lazarov 6 - 6 , Myrhol, Perez 4-4, 
Buday 4/2, Iváncsik 3 (1), Tombor, Gál l-l . 
Továbbjutott: a Portland S a n Antonio. 5 9 - 5 8 - a s összes í tésse l . 
Gyorsan 3-0-ra elléptek a hazaiak, vagyis összesítésben a maguk ja-
vára fordították az állást. Az első vendéggólra több mint hat percet 
kellett várni, igaz, utána a magyar bajnok a 10. percben Eklemovics 
duplájával egyenlített, 4-4. A hazaiaktól Balics sziporkázott, ám azt ő 
sem tudta megakadályozni, hogy a magára találó Lazarov révén for-
dítson az egyre bátrabb Veszprém, 13. perc: 6-7. Emberelőnyben a 
Portland fordított, ám azonos létszámban Buday jóvoltából a magya-
rok megint vezettek. 8-10-nél a spanyolok időt kértek. Lusnyikov ki-
állítása alatt egyenlő lett, majd Sola ziccert hárított. 15-14-nél a 
Veszprém kért időt, ám n e m sikerült rendezni a sorokat, a Portland 
San Ántonio 18-15-re ellépett. 

A második félidő elején Perez kapott büntetést 19-17-nél, ám a jó 
védekezés miatt nem nőtt a különbség. Iváncsik lélektanilag rosszkor 
hagyott ki büntetőt, mert ez egyenlítési lehetőség volt. A spanyolok 
erőre kaptak, megint elhúztak, és csak azért nem lett jelentős az elő-
nyük, mert Sola jól védett. Mivel a magyar bajnok a továbbiakban is 
gyengén támadott, a Pamplona 23-19-re módosította az állást. Gö-
dörbe került a Veszprém, ráadásul Gált kiállították. 26-21 után a sok 
csere révén ismét felpörögtek a vendégek, csakhogy Hvidt brillírozott 
a kapuban. Aztán 28-22-nél, a 47. percben időt kért Zdravko Zovko, 
a Veszprém edzője. Ettől agresszívebb lett a vendégek játéka, és Buday 
duplájával felzárkóztak 28-24-re, Lusnyikovot azonban megint kiál-
lították, később a piros lapot is megkapta. A kapusok pillanatai kö-
vetkeztek, így a 29-25-ös állás „befagyott". A végjátékban Hvidt még 
fogott két ziccert, és ezzel végleg eldőlt a párharc. 

STERBIK ÁRPÁDÉK IS TOVÁBBJUTOTTÁK 
A másik elődöntőben: Flensburg-Handewitt (német)-Ciudad Real (spanyol) 
27-29 (14-12), továbbjutott: a Ciudad Real, 
összesítéssel. 

kettős győzelemmel. 60-49-es 

A döntőben óriási csatában verte szlovák ellenfelét a gárda 

BL-győztes a Ferroép-Szeged 
TEKE 

A romániai Vajdahunyadon tör-
ténete első Bajnokok Ligája-si-
kerét ünnepelhette a Ferro-
ép-Szcged férfi tekecsapata. A 
Tisza-partiak a fináléban a szlo-
vák Podbrezovát verték 
5,5:2,5-re. 

MUNKATÁRSUNK VA1DAHUNYADI JELENTÉSE 

Jó ismerősként üdvözölték egy-
mást a romániai Vajdahunyad te-
kecsarnokában tegnap a Ferro-
ép-Szeged és a szlovák Podbrezo-
va játékosai. Az utóbbi időben 
sokszor találkozott tétmeccsen a 
két gárda. A statisztikák alapján 
a szegedieknek állt a zászló, de az 
elődöntőben mutatott játék alap-
ján - a szlovákok remek produk-
cióval múlták felül a Zalaeger-
szeget, a Ferroépnek pedig nem 
okozott gondot a lengyel Leszno 
8:0-s legyőzése - bármi elképzel-
hető volt a döntőben. 

Szabad program 
Magyar idő szerint 6.35: Ka-

szás Zoltán edző hangja hallat-
szik a Hotel Rusca harmadik 
emeletének folyosóján. „Ébresz-
tő" - mondja a tréner a Ferro-
ép-Szeged játékosainak, majd be-
nyit mindegyik szobába. Már 
amelyikbe bír. A többség termé-
szetesen zárva tartja a bejáratot. 

7.15: A csapat fegyelmezetten 
gyülekezik az étteremben. Érez-
hető a feszültség a tekések kö-
zött, bár Bajnokok Ligája-döntő 
tekintetében rutinosabbak, mint 
ellenfelük. Amíg a Szeged má-
sodszor játszhat a legrangosabb 
sorozat fináléjában, addig a 
Podbrezova először került oda. A 
svédasztalos reggeli után szabad 
programot kap mindenki, ám a 
délelőtt így is a sport szellemé-
ben telik el. A csapat ugyanis 
megtekinti a Zalaegerszeg bronz-
meccsét a lengyel Leszno ellen. 
Sima 8:0 a magyaroknak, akik 
nem is tagadják: elégedettek az 
eredménnyel, a harmadik he-
lyükkel. 

11.30: a Ferroép ebédhez ké-
szülődik. A korábbi két nap ta-
nulsága alapján mindenki már 
reggel leadta a rendelést a déli ét-
kezést illetően. Haladni és 
emészteni kell. Jó profikhoz mél-
tóan nem is tömik tele hasukat a 
ferroépesek: van, aki halat, más 
palacsintát eszik a csirke- vagy a 
helyi specialitás, a marhahúsos 
csorbaleves mellé. A hátralévő 
idő kártyázással, a szombati eu-
rópai foci- és kézilabda-eredmé-
nyek megbeszélésével telik. 

13.15: Karsai Ferenc elnök csa-
patot hirdet. Ezek szerint az első 
három szegedi triót Fekete Lász-
ló, Kovács Gábor és Kiss Norbert 
alkotja. - Hatalmas lehetőség ka-
pujában vagytok, arra kérek min-
denkit, feleslegesen senki se koc-

Fekete (középen) a csapat egyik legjobbja volt a Podbrezova ellen Fotó: Frank Yvette 

káztasson, csak ha muszáj, illet-
ve ha az eredmény úgy kívánja -
mondja az eligazításon a szak-
ember. 

13.30: a csapat elindul a meccs 
helyszínére. 

Hatalmas csata 
14.25: a szerepét kissé túlját-

szó helyi vezetőbíró beszólítja a 
két döntős csapatot. Először a 
szlovákokat mutatja be, majd a 
magyarokat. A zalaiak velünk 
vannak - jegyezhetjük meg, 
ugyanis a ZTK szurkolói hangos 
biztatással buzdítják a bajnoki 
rivális játékosait. 

14.30: megkezdődik a döntő. 
Fekete László már az első dobás-
tól kezdve nyomja ellenfelét, 
meg sem látszik rajta, hogy fájna 
a dereka. Még szerencse! Alapo-
san megveri a szlovák Tomkát, 
aki lehet, örökre elátkozza, hogy 
Feketét sorol ták mellé. A végén 
639 fa áll Fekete neve mellett -
egy pont megvan. A másikat Kiss 
szerzi. De még hogy! Foltin húsz 
fával és a szettpontok területén 
már 2-0-ra vezet ellene, azonban 

innen talpra áll, egyenlít, és négy 
fával nyer. A két tekés utolsó do-
básai időtúllépés miatt már ér-
vénytelenek. - Láttam, hogy ho-
gyan halad az óra, de nem akar-
tam elmenni. Inkább fussak ki 
az időből, de akkor ő is biztos ki-
fut - mondja Kiss. Kovács Gábor 
csak két fával kap ki I'estától, lát-
szik a szegedin, ho^y nagyon 
megviselte a kudarc. Ám a Ferro-
ép 2-1-re vezet! 

Siker először 
15.35: )önnek az újabb párok -

no meg a számolgatás. Kiderül, a 
szettpontok tekintetében a Sze-
ged 7,5:4,5-re vezet. Még egy 
embernek nyerni kell, plusz vi-
gyázni erre az előnyre. Zapletán 
Zsombor kétszer is elhúz húsz 
fával, aztán Csalics egyenlít. A 

végén teljes a döntetlen (2-2 a 
szettarány, 571-571 a pontok 
száma), de fél ponttal több van a 
Ferroép neve mellett. Kakuk Le-
vente aktívan használja ki a szü-
neteket, hiszen meghúzódott 
vállát többször is masszírozni 
kell. A végén kikap húsz fával, de 
a négyszer harminc dobásból két 
szettet megnyer. Karsai László-
nak nagyon fekszik a pálya. Jove-
tics meg sem tudja szorítani, az-
az megvan az újabb pont, meg-
van a győzelem! 

- A meccs előtt kérték tőlem a 
magyar Himnusz CD-jét a szer-
vezők. Valamit sejthettek - nyi-
latkozta cinkos mosollyal az ar-
cán Kaszás Zoltán. A Bajnokok 
Ligája történetében új név került 
a plakettre: a Ferroép-Szegedé! 

M Á D I I Ó Z S E F 

JEGYZŐKÖNYV A VAJDAHUNYADI DÖNTŐRŐL 
Férfi teke Bajnokok Ligája, döntő: Ferroép-Szeged-Podbrezova 5,2:2,5 
(3532-3422) 
A szegedi pontszerzők: Fekete László 639, Kiss Norbert 593, Zapletán Zsombor 
571 (0,5), Karsai László 593 fával. 
A harmadik helyért: Zalaegerszeg-Polonia Leszno (lengyel) 8:0. 

Kupacsúcson a győri női kézilabda-együttes 
M i n d e n a p a p í r f o r m á n a k megfele lően a laku l t a női kézilab-
dások gödöllői Magyar Kupa-dön tő jében , a Győr megvédte 
c ímé t . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A női kczilabdások négyes döntőjét Gödöllőn rendezték meg, az első 
napon az elődöntőkre került sor. Az esélyeknek megfelelően a Corne-
xi Alcoa legyőzte (26-20) a Vasast, és ezzel - története során először -
kvalifikálta magát a fináléba. A második összecsapáson, tulajdonkép-
pen előrehozott döntőnek is lehet titulálni, a címvédő Györ a Ferenc-

várossal meccseit, és szoros, változatos csatában nyertek a Rába-par-
tiak (30-27). 

Az aranycsatában minden úgy alakult, ahogy azt a szakemberek, a 
hozzáértők előre megjósolták. A fehérváriak csak 3-3-ig bírták a 
zöld-fehérek által diktált tempót, utána egyre jobban leszakadtak ri-
válisuktól, a 43. percben már tíz volt közte, 25-15. A Győr végűi ma-
gabiztos győzelmet (28-23) aratott, és megvédte kupaelsőségét. 

Eredmény: Győri Graboplast ETO KC-Cornexi-Alcoa 28-23 
(18-11), gólszerzők: Görbicz 10 (5), Bradeanu 7, Nagy 4, Dokics 3, 
Mörtel, Temes, Lazer, Vérten l - l , ill. Balogh 6 (2), Pádár 5, Tápai Sz. 
4 (2), Kenyeres 3, Vijunaite, Korgyuk 2-2, Szabó 1. 

http://www.delmagyar.hu

