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Három bajnoki cím 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A tájfutók kétnapos országos középtávú és váltóbajnokságát a Ba-
kony hegységben lévő Csehbánya térségében rendezték. Az SZVSE 
utánpótlás-versenyzői a nyolcszáz induló között minden kategóriá-
ban bejutottak a 26 fős A döntőbe. Amíg a selejtező futamát négyen is 
nyerték, a döntőre ezt csak a serdülő Tóth Rékának sikerült megis-
mételnie, aki több mint egy percet vert a második helyezettre. Kelle-
mes meglepetés volt, mindkét napon, a junior fiúk dobogós helyezé-
sei! 

Másnap a váltóra került sor, amelyben mind a fiú, mind a lány ser-
dülő kategóriában SZVSE-győzelem született. Ráadásul a 16-os lá-
nyoknál a dobogó második fokára is az SZVSE második csapat állha-
tott fel! A felnőtt női kategóriában a két szenior versenyzővel - Szabó 
Andrea, Balogh Piroska - felálló háromfős váltónak a harmadik he-
lyet sikerült megszereznie. 

Összességében a PVSK (65 pont| mögött, 60 bajnoki pontot gyűjt-
ve, az előzetes elvárásoknak eleget téve, az országos rangsorban a má-
sodik helyet szerezte meg a szakosztály. A versenyzőket Szerencsiné 
Csamangó Jusztina és Gera Tibor készítette fel. 

A szegediek helyezései, középtávú ob, FI6: 3. Bereczki Máté, 8. 
Farkas Ottó. F20: 2. Takács Balázs, 3. Viczián Péter. N14: 4. Szokol 
Mónika. NI6: 1. Tóth Réka, 4. Zsigmond Tímea. Szeniorok, N35: 3. 
Balogh Piroska. N40: 2. Szerencsiné Csamangó Jusztina. F50: 3. Szo-
kol Lajos. 

Váltó, FI6: 1. SZVSE (Farkas Ottó, Pálinkó Márton, Bereczki Má-
té). F20: 2. SZVSE (Horváth Tamás, Takács Balázs, Viczián Péter). 
N16: 1. SZVSE I. (Szokol Mónika, Zsigmond Tínea, Tóth Réka), 2. 
SZVSE II. (Szokol Boglárka, Kakuk Zsófia, Juhász V. Renáta). N18: 3. 
SZVSE (Szerencsi Dóra, Farkas Mariann, Nagy Virág). N21: 3. 
SZVSE (Szabó Andrea, Balogh Piroska, Szerencsi Ildikó). 

Vegas BC: bravúrbronz 
A Vegas BC Szeged poolbiliárd-
csapata a rájátszásban nyúj tot t 
bravúros teljesítménnyel 
bronzérmet szerzett a bajnok-
ságban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az OB l-es biliárd-csapatbaj-
nokság rájátszásába csopor-
tonként három-három együt-
tes jutott, és körmérkőzéses 
rendszerben döntöt tek az ér-
mek, a helyezések sorsáról. Az 
azonos csoportbeliek, értelem-
szerűen, már nem játszottak 
egymással, magukkal vit ték az 
alapszakaszban megszerzett 
pontokat . A Vegas BC Szeged 0 
ponttal , a mezőny végéről 
kezdte meg a play off-ot - és a 
dobogó harmadik fokáig mene-
telt. 

A szegedi gárda eredményei: 
Vegas BC-Interpool I., Budapest 
3:4, -Dandy, Kecskemét 7:0, 

-Steven's Biliárd, Sopron 4:3, 
-Madison, Salgótarján 6:1, 
-PBC, Debrecen 4:3, -Kaposvári 
Poolbiliárd 7:0. 

A csapatbajnokság végered-
ménye: 1. Gold Crown Modena, 
Budapest 16, 2. Campona, Buda-
pest 14, 3. Vegas BC Szeged 10 
(játszmaarány: +20), 4. PBC 
Debrecen 10 (-4), 5. Interpool I., 
Budapest 8 ( + 2), 6. Steven's Bili-
árd, Sopron 8 |-4), 7. Dandy, 
Kecskemét, 4, 8. Madison, Sal-
gótarján 2, 9. Kaposvári Poolbili-
árd 0 ponttal. 

A bajnoki bronzérmes együt-
tes tagjai (zárójelben a ráját-
szásbeli mutatók): Antal Gábor 
(12 mérkőzés: 6 győzelem, 6 ve-
reség), Kószó Gábor (12 mérkő-
zés: 10 győzelem, 2 vereség), 
Nagy Csaba (12 mérkőzés: 12 
győzelem), Sivók Zsolt (6 mérkő-
zés: 3 győzelem, 3 vereség), Szé-
kely Alin (nem játszott a play 
off-ban). 

Tornádós éremeső 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Jászberény adott 
ot thont a gyorsasá-
gi görkorcsolyások 
utánpótlás országos 
bajnokságának, 
melyen a szegedi 
Tornádó Team 
(edzők: Garzó Erika 
és Kéri Ferenc) re-
mek eredményeket 
ért el. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, 
min t hogy a Ti-
sza-parti klub meg-
nyerte az egyesületi 
pontversenyt. 

Eredményeik: 

Igazolt verseny-
zők, elsők: Sántha 
Blanka, Kéri Eszter; 
másodikok: Monos-
tori Eszter, Streit-
mann Laura; harma-
dikok: Török Réka, 
Sebők Dominika; 
negyedikek: Gardi 
Dominika, Pásztor 
Márk, Szögi Márk, 
Sebők Renáta, Hül-
ber Dániel; ötödi-
kek: Berta Martin, 
Dékány Bence. 

Amatőr sportolók, 
első: Deák Dóra, 
másodikok: Forrai 
Benedek, Árpádfalvi 

Dániel, Zombori 
Dominik, Andrej-
csik Enikő, Forrai 
Áron; harmadikok: 
Cseh Ádám, Hevesi 
Ferenc; negyedik: 
Szögi Tamás. • 

A még ifjúsági ko-
rú Kéri Eszter a fel-
nőtt bajnokságon is 
szépen teljesített, 
bronzérmet szerzett. 
Ez biztató a közelgő 
ifi Európa-bajnokság 
szempontjából, me-
lyet július közepén 
rendeznek Olaszor-
szágban. 

Hallerék ötödikek 
LUZERN (MTI) 

A Varga Tamás, Hirling Zsolt 
könnyűsúlyú kétpár a negyedik, a 
normál súlyúak hasonló számá-
ban érdekelt a szegedi Haller 
Ákos, Pető Tibor duó pedig az ötö-
dik helyen végzett az evezős Világ-
kupa-sorozat idei harmadik, egy-
ben utolsó állomásán, Luzernben. 

A világbajnoki címvédő Vargá-
ék és a korábban kétszer is 
vb-győztes Hallerék egyformán 
harmadik hellyel kerültek to-
vább a középfutamból a vasárna-
pi fináléba. 

A Verőci Lídia, és a szegedi Kó-
nya Aliz kétpár ,1 B fináléban má-
sodik lett, így összesítésben 
nyolcadikként zárt. 

Európa legjobbjai 
Aranyérmet szerzett a magyar 
férfi párbajtőrcsapat a törökor-
szági Izmirben rendezett vívó 
Európa-bajnokságon. A Kovács 
Iván, Imre Géza, Boczkó Gábor, 

Fekete Attila összeállítású váloga-
tott a fehérorosz, az ukrán és az 
orosz együttes legyőzése után a 
lengyel alakulattal találkozott, s 
könnyű győzelmet aratott. 

T i z e n n y o l c é r m e t n y e r t e k a m a g y a r k a j a k - k e n u s o k a r a c i c e i E b - n 

Janics Natasa: hat arany 

A szegediek olimpiai bajnoka, Janics Natasa még a hatodik aranyérmének is szívből tudot t örülni Fotó: MTI/CTK/Radek Petrasek 

A magyar kajak-kenusok tíz 
arany-, négy-négy ezüst- és 
bronzérmükkel a legeredmé-
nyesebbként fejezték be a cseh-
országi racicei Európa-bajnok-
ságot. A Kovács, Janics duó volt 
az öreg kontinens vetélkedésé-
nek legsikeresebb résztvevője, a 
kettős összesen hatszor állt a 
dobogó legmagasabb fokán. 

Négy aranyéremmel kezdte meg 
a racicei Európa-bajnokság dön-
tőinek sorát a magyar kajak-ke-
nu válogatott. A szombati 1000 
m-es finálékban az időjósok elő-
rejelzésével ellentétben nem 
esett az eső, nem volt orkán ere-
jű szél, félméteres hullámok, ha-
nem magyar éremhalmozás, ab-
ból is a legtöbb a legfényesebből. 
A sort Benedek Dalma nyitotta a 
Kl-es számban, majd a futam 
előtt a dobogóra kerülésben re-
ménykedő Benkő Zoltán máso-
dik helye kellemes meglepetés 
volt. Az évek óta a női szakág 
szinte mindent vivő kettőse, a 
Kovács Katalin, Janics Natasa 
duó most is bizonyította verhe-
tetlenségét, mégpedig rögtön két 
számban is. A K2-es diadalt kö-
vetően ugyanis a 4-es tagjaként 
is győzelemre vezették a magyar 
hajót, Paksy Tímeával és Keresz-
tesi Alexandrával kiegészülve. A 
lányok edzője, Fábiánné Rozs-
nyói Katalin is elégedett volt. 

Könnyű pálya 
- A lányok eleinte nehezen ba-

rátkoztak meg a környezettel, ám 
én ezt az otthoni kemény edzések 
utáni hosszú utazás számlájára 
írom. A hírekkel ellentétben azon-
ban nagyon könnyen evezhető a 
pálya, tanítványaim pedig ezt rög-
tön két aranyéremmel bizonyítot-
ták be - mondta lapunknak a si-
kertréner. 

A leghosszabb távú döntők ne-
gyedik legfényesebb érmét a 
Kammerer Zoltán, Kucsera Gá-
bor kettős szerezte. Sokan voltak 
kíváncsiak a duó teljesítményé-
re, hiszen ezen a távon tavaly 
még Kökény Roland volt Kucsera 
párja. 

- Most már nem csak 500-on, 
hanem 1000 méteren is nagyon 
jól összeszoktunk. A taktikánk-
nak megfelelően tudtunk evezni. 
Fél távnál robbantottunk először, 
majd 200 m után ismét. A máso-
dik megindulást már nem tudták 
lekövetni az ellenfelek, így bár az 
elején kiélezett csatában, de 
könnyedén „röpítettük" be a ha-
jót a célba - foglalta össze a ver-
senyt Kucsera Gábor. Jól mutat-
kozott be az Eb-n a Metka, Mike, 
Sáfrán, Balázs összeállítású kenu 
4-es. Ebben az összetételben elő-
ször induló egységünk, az utolsó 
50 m-es ritmusváltásának kö-

szönhetően ugyanis bronzérmet 
szerzett. Két számban nem ter-
mett számunkra babér az 1000 
m-es finálékban. A rajtnál bera-
gadó Kozmann, Kolonics kenu 
2-es ugyanis a 4., míg a Sík, Csa-
mangó, Boros A, Boros G. K4-es 
a nem túl előkelő 6. helyen vég-
zett. 

A befejező napon a résztvevők-
nek maximum az okozhatott 
gondot, hogy a hőség mellett ma-
gas volt a páratartalom, viszont 
mindezt enyhe hátszél kompen-
zálta. Az 500 m-es döntők, csak 
úgy mint szombaton 1000 méte-
ren, magyar aranyéremmel kez-
dődtek. A KI női számában Be-
nedek Dalma duplázott, valami 
káprázatos hajrával. Dalma 
ugyanis 200 méterrel a cél előtt 
még az 5. helyen állt. 

Benedek jósnője 
- Nem túl jól sikerült a rajtom, 

ám éreztem, hogy egyre jobban 
megy a hajóm. Az idei versenyek 
előtt egy számmisztikával foglal-
kozó nőt kerestem fel, aki küz-
delmes évet, ám eredménytelen-
séget jósolt. Azt hiszem, a jövő-
ben kihagyom az ilyenfajta jósol-
tatást, hiszen ezen az Eb-n két-
szer is a dobogó legfelső fokára 
állhattam - mondta Benedek 
Dalma. Benkő Zoltán a férfiak 
kajak l-es viadalában a csúcsra 
ért, ám erre számítottak a szak-
emberek, hiszen köztudott, hogy 
a győri versenyzőnek jobban fek-
szik a középtáv. A szegedi Janics 
Natasa és párja Kovács Katalin 
már a 4. aranyérmét szerezte az 
500-as döntők után. K2-ben egy 
hajóval, míg Paksyval és Faze-
kassal kiegészülve K4-ben jó há-
romnegyed hajóval verték a me-
zőnyt. Utóbbi futamban valami-
vel nehezebb dolguk volt Natasá-
éknak, hiszen a német egység so-
káig vezetett, ám a cél előtt „ki-
pukkadt". A Kammerer, Kucsera 
K2-es duónak 500 m-en egy 
ezüstéremmel kellett beérnie az 
ezres arany után. 

- A mezőnyben mi voltunk az 
egyedüli olyan egység, amely 
mindkét távon ezzel a felállással 
állt rajthoz. Nem mondom, hogy 
vasárnapra elfáradtunk, inkább 
azt, hogy ezen a távon jóval sű-
rűbb a mezőny, és nem lehet úgy 
taktikázni. Az a német egység, 
amely megelőzött minket, rápi-
henhetett erre az ütközetre - nyi-
latkozta Kammerer. Két biztató 
bronzérem is termett a magyarok 
számára a középtávú döntőkön. 
Az átlagéletkorban talán a legöre-
gebb, ám így a legrutinosabb kenu 
4-es, a l\tlai, Nóvák, Fürdők, Csa-
bai összeállítású egység a 3. helyre 
kormányozta be a hajót, igaz a cél 
előtt 100 m-el a szinte együtt ha-
ladó 5 csapatból kettő elhagyta a 

pályáját és leállt. A Sík, Csaman-
gó, Boros, Bozsik férfi kajak 4-es 
nagyon szoros csatát vívott a szlo-
vákokkal, ám a duisburgi Világku-
pán még 2. helyezett magyar hajó-
nak végül a bronzérem jutott. A 
Kozmann, Kolonics C2-es duó-
nak nem megy az idei Eb-n. Az ez-
res 4. hely után a kettős csak az 5. 
helyre volt jó, igaz ez is annak volt 
köszönhető, hogy az egyik hajó a 
cél előtt a vízbe borult. Az élete el-
ső felnőtt kontinensviadalán sze-
replő Mike Róbertnek nem túl jól 
sikerült a bemutatkozási. A 
Cl-esek viadalában a magyar if-
jonc túlságosan szűken lapátolt, 
míg a több rutinnal rendelkező 
orosz Maxim Opalev széles moz-
dulatokkal húzta be hajóját maga-
biztosan a finisbe. Mike az utolsó, 
9. helyen végzett. Nyolc arany-
éremmel két ezüsttel és három 
bronzzal vártuk a tegnap délutáni 
sprinttávok döntőjét. 

Legyőzhetetlenek 
A 200-as finálék előtt a magyar 

táboron belül megkezdődött a ta-
lálgatás: 10, vagy annál több 
aranyéremmel zárják-e az Eb-t 
legjobbjaink? Nem túl jól kezdő-
dött számunkra a sprinttávok fi-
náléja. Ugyan Paksy Tímea a 2. 
helye jó előjelnek bizonyult, 
azonban utána sorozatban 
csúsztunk le a dobogókról. Bo-
zsik Attila Cl-ben a 7., majd Bo-
ros Gergely KI-ben a 4. helyet 

szerezte meg. Kérdés volt ezután, 
hogy a minden távon 2 számot 
vállaló Kovács, Janics kettős ké-
pes lesz-e 200-on is duplázni? 
Képesek voltak. Előbb K2-ben, 
majd Paksyval és Patyival össze-
ülve K4-ben is maguk mögé uta-
sították a mezőnyt. Még két 
számban nem sikerült az érem-
szerzés a sprinttávokon. A Dé-
mász Szeged VE két kajakosa, a 
Sík, Csamangó duó K2-ben a 7., 
míg a Kozmann, Kolonics C2-es 
egység a 4. helyen végzett. A vé-
gére még maradt l - l magyar 
ezüst- és bronzérem. Két szegedi-
vel a soraiban a kenu 4-es hatal-
mas csatában az előkelő 2. he-
lyen végzett, milliméterekkel le-
maradva a fehérorosz egységtől, 
míg a tavalyi világbajnok férfi 
K4-es hajónk a harmadik helyen 
ért célba. Ezzel együtt a magyar 
válogatott gyűjtötte be a legtöbb 
érmet, hiszen mieink 10 arany-
nyal, 4-4 ezüsttel és bronzzal 
zárták a kontinensvetélkedést. 

SÜLI ANDRÁS 

A KAPITÁNY ELÉGEDETT 
H - Az aranyérmeseink nagy része 

" ezzel a győzelmével szinte bebiz-
tosította a részvételét az augusz-
tusi szegedi világbajnokságra. 
Ezek az eredmények mindenkép-
pen biztatóak a jövőt illetően -
összegezte a hét végét Angyal Zol-
tán szövetségi kapitány. 

Benkő 500-as győzelme után örömében sírva fakadt 


