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Hercegnoviban 
a Szeged Beton VE 

Vastaps búcsúztatta a fallabda-világbajnokságot a TIK-ben 

Krajcsák Márk ezüstérmes 

Krajcsák Márk ezüstérmet szerzett a szegedi egyetemi fallabda-vb-n 

A Szeged Beton VE OB l-es fér-
fi vízilabdacsapata mától Her-
cegnoviban készül - ötnapos 
edzőtáborral - a közelgő Híd-
építő-kupára és a Magyar Ku-
pára. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szeged Beton VE vízipólósai 
tegnap érkeztek meg Hercegno-
viba (teljes kerettel, 15 játékos-
sal), az ötnapos kemény edzőtá-
bor helyszínére. A munka, a tré-
ning ma kezdődik Gyöngyösi 
András vezetőedző tanítványai-
nak, a program nem sok unatko-
zásra, lazításra ad lehetőséget 
Baksáéknak. 

- Hétfőn és kedden napi két 
edzőmérkőzését játszunk a helyi 
együttessel - mondta luhász 

A Belgrádban zajló vízilabda Eu-
rópa-bajnokságon eddig jól sze-
repelnek válogatottjaink. A fér-
fiak három forduló után száz-
százalékosak, míg a nők csak a 
spanyolok ellen veszítettek 
pontot. 

A Kemény Dénes szövetségi ka-
pitány vezette férfi vízilabda-vá-
logatott ráhangolásként 23-6-ra 
verte a csoportmeccsek első kö-
rében Szlovéniát. A második 
mérkőzés már nehezebbnek ígér-
kezett, a „pepitacsapat", vagyis 
Horvátország volt a szombati el-
lenfél. Az első két negyed ki-
egyenlített küzdelmet hozott, a 
harmadikban azonban a víz alá 
küldték ellenfelüket Kásásék: ezt 
a szakaszt 5-1-re nyerték. Tulaj-
donképpen ezzel állt helyre a vi-
lág rendje, a vége sima 16-1 l-es 
győzelem lett. A vasárnapi talál-
kozón az olaszok következtek, a 
gyengébb kezdés után simán, la-
zán nyertek Molnár Tamásék, 
13-6-ra. 

A Hungerit-Szentesi VK kivá-
lóságát, Tóth I. Andreát is a sora-
iban tudó női nemzeti együttes a 
hollandok ellen kezdett. A máso-
dik játékrészben kicsit ráijesztet-
tek a mieinkre a „tulipánosok", 
de a folytatásban már simán cél-
ba ért a ValkayÁ., Stieber (a csa-
patkapitány a kilencedik Euró-

György, a klub szakosztály-igaz-
gatója. - Szerdán átmegyünk 
Dubrovnikba, ott kétkapuzunk a 
helyi gárdával, majd csütörtökön 
és pénteken délelőtt és délután 
ismét a Hercegnovi lesz az edző-
partner. Vissza Szegedre az utol-
só foglalkozás után, péntek éjjel 
indulunk. A főhangsúly a gya-
korláson, a munkán van; szeret-
nénk jól felkészülni már saját-
rendezésű tornánkra, a Hídépí-
tő-kupára, melyet szeptember 
15-étől 17-éig rendezünk meg, és 
nem sokára rajtol - még az OB I 
előtt - a Magyar Kupa küzdelem-
sorozata is. 

Nemsokára az ellenfelek neve, 
a program is napvilágra kerül, hi-
szen a bajnokság és a Magyar Ku-
pa sorsolását ma tartják szövet-
ségben. 

pa-bajnokságán szerepel!) és 
Zantleitner vezérelte gárda, 
11-6. A spanyolok elleni össze-
csapás már lényegesen nagyobb 
küzdelmet, birkózást hozott, és 
némi meglepetésre a mieink el-
hullajtottak egy pontot, 8-8 lett 
a vége. így a csoportelsőségről a 
spanyol-holland találkozó dönt. 
Ugyanis mieink sikere a kvartett 
leggyengébbje, Szerbia ellen (kez-
dés ma délben) nem kétséges. 

i . p . 

EREDMÉNYEK 

£ Az Eb eredményei. Férfiak: Ma-

gyarország-Horvátország 16—11 

(4-3,3-4,5-1,4-3), a magyar gól-

szerzők: Kásás, Kiss G. 4-4, Biros 

3, Varga Dániel 2, Madaras, Hos-

nyánszky, Varga Dénes l- l . Ma-

gyarország-Olaszország 13-6 

(3-2, 6-2, 2-1, 2-1), a magyar 

gólszerzők: Kásás 3, Kiss G., Mol-

nár, Biros 2-2, Kis G., Hosnyánszky, 

Madaras, Varga Dénes l- l . 

Nők: Magyarország-Hollandia 

11-6 (4-1, 2-4, 2-0, 3-1), a ma-

gyar gólszerzők: Valkay Á., Zant-

leitner, Stieber 2-2, Pelle, Tomas-

kovics, Drávucz, Brávik F., Bujka 

B. l- l . Magyarország-Spanyolor-

szág 8-8 (4-2, 2-3, 0-1, 2-2), a 

magyar gólszerzők: Stieber, To-

maskovics, Zantleitner 2-2, Pelle, 

ValkayÁ. l- l . 

Befejeződött a szegedi V. egye-
temi és főiskolai fallabda-világ-
bajnokság, mely a zárónapon, 
szombaton szép magyar sikert 
hozott: Krajcsák Márk ezüst-
érmet szerzett. A legtöbb me-
dált (két-két aranyat és bronzot) 
a britek vihették haza. 

Akárcsak a csapatdöntőt, az 
egyéni finálékat, helyosztókat is 
az Ady téri TIK (tanulmányi és 
információs központ) aulájában 
felállított tiszta üvegpályán ren-
dezték meg az V egyetemi és fő-
iskolai fallabda-világbajnoksá-
gon. 

- Eddig azt kaptuk, amire szá-
mítottunk, elégedettek vagyunk 
- mondta még a program kezdete 
előtt Szabó József, az egyetemi 
sportközpont vezetője, a szerve-
zőbizottság titkára. - Tizenhat 
ország legjobbjai jöttek el hoz-
zánk, a gyerekek jól érezték ma-
gukat Szegeden és az érdeklődés 
is megfelelő volt, a csapatdöntő 
szinte telt ház előtt zajlott, és re-
mek volt a hangulat. Úgy látom, 
most is gyülekezik a közönség. 
Szívesen megrendeznénk még 
egyszer ezt a rangos világver-
senyt. 

A lelátók, az üvegkalitka körül 
elhelyezett székek lassan megtel-
tek, s a publikum először a női 
bronzmeccset „izgulhatta" végig. 
Az idézőjel indokolt, mert kö-
römrágásról szó sem volt, a brit 
Siddal meglehetősen simán, 
3:0-ra (alig több mint 20 perc 
alatt!) intézte el a vb első ki-
emeltjét, a kanadai Patrickot. A 
férfi helyosztóra nem került sor, 
mert az amerikai Illingworth 
könnyebb sérülésre és fáradtság-
ra hivatkozva visszalépett az ösz-
szecsapástól. Viszont a program-
ban másfél órás lyuk keletkezett, 

a döntőkig. Kisebb tanakodás 
után a szervezők ezt egy páros 
bemutató mérkőzéssel „tömték 
be", a britek a franciákkal vetél-
kedtek. A parti a játék minden 
szépségét felvonultatta - az egyik 
szigetországit, Harfordot még 
lármázó mobiljához is kihívták a 
ketrecből - , a nézők remekül szó-
rakoztak. 

Következtek a döntők. A nők-
nél az esélyesebbnek tartott ma-
lajziai Yoke Wah Lim nagyon 
rosszul kezdett, sok hibával fal-
labdázott, német ellenfele, Rohr-
mülier hozta is az első két szet-
tet. A kicsi maláj azonban foko-

zatosan magára talált és óriási 
küzdelemben fordított. A férfiak-
nál volt miért izgulni, kiért szorí-
tani: Krajcsák Márk a brit Chris-
topher Ryder ellen harcolt az ara-
nyért. Egy óra és két játszma 
után 1:1, pedig lehetett volna 2:0 
is Krajcsáknak, de Ryder 5:8-ról 
fordított és egalizált. Utána, kis 
túlzással, már csak ő volt a pá-
lyán, nyert és elhódította a 
vb-aranyat. 

- Az volt a döntő, hogy a máso-
dik játszmában 8:5-ös vezetésnél 
szettlabdáról nem tudtam nyerni 
- értékelt Krajcsák Márk - , ha el-
húzok 2:0-ra, szinte biztos, hogy 
világbajnokként jöhetek le a pá-
lyáról. Az egyenlítés után, a har-
madik játékban mindkét lábam 
begörcsölt, a talpamtól a dereka-
mig; küzdöttem, de hiába. Egy 
kicsit csalódott vagyok, hazai kö-
zönség előtt szép lett volna győz-
ni. 

- Színvonalas mérkőzéseket 
hozott a világbajnokság - mond-
ta Pápai Miklós, a selejtezőknek 
otthont adó Squash Club szabad-
idő-központ tulajdonosa, ügyve-
zető igazgatója. - A TIK impo-
záns épülete méltó helyszíne volt 
a döntőknek. A résztvevőktől 
sok pozitív visszajelzést kap-

Fotó: Frank Yvette 

tunk, elégedettek voltak a rende-
zéssel, a hagyományos magyaros 
vendéglátással. Az pedig külön 
öröm volt, hogy a közönség is a 
sportág mellé állt, a döntőket 
szépszámú publikum tekintette 
meg. 

Pápai szavait alátámasztandó a 
férfi döntőt, valamint az ered-
ményhirdetéseket követően vas-
taps búcsúztatta a versenyzőkejt, 
az V. egyetemi és főiskolai fallab-
da-világbajnokságot. 

I M R E P É T E R 

HELYOSZTOK. VÉGEREDMÉNYEK 

£ A helyosztók eredményei. Férfiak, a 

3. helyéit Joel Hinds (brit) -Julián Il-

lingworth (amerikai) - Illingworth 

sérülés, fáradtság miatt visszalépett 

döntő: Chrístopher Ryder (brit)—Kraj-

csák Márk 3:1 (7:9, 10:8, 9:1, 9:4). 

Végeredmény: 1. Chrístopher Ryder, 

2. Krajcsák Márk, 3. Joel Hinds, 4. Ju-

lián Illingworth, 32. Kerényi Ádám. 

Nők, a 3. helyért Lauren Siddal 

(brit)—Katié Patrick (kanadai) 3:0 

(9-2, 9:5, 9:4), döntő: Yoke Wah Lim 

(malajziai)-Kathrín Rohrmüller (né-

met) 32 (6:9, 1:9, 10:8, 10:9, 9:2). 

Végeredmény: 1. Yoke Wah Lim, 2. 

Kathrin Rohrmüller, 3. Lauren Siddal, 

4. Katié Patrick, 21. Kecse Nagy Help. 

NYELVTÖRŐ ÉS FISU-HIMNUSZ 
£ Egy világbajnokság mindig produkál nemzetközi, országokon átívelő sztori-

kat, eseteket. Ezekből egy pici csokor. A svédek egyik versenyzője indiai 

származású volt, viszont - ezek után természetes... - folyékonyan beszélt 

magyarul. Még a nyelvünknél maradva: a hírek szerint a malajziai világ-

bajnok, Yoke Wah Lim számára sem teljesen idegen a magyar, annyit leg-

alábbis tud, hogy „Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a ri-

gó". A nyelvészkedés után arról is essék szó, hogy a publikum alaposan 

csodálkozott az eredményhirdetések alkalmával. A két brit és a maláj 

győztesnek ugyanis nem országuk nemzeti dalát, hanem a FlSU-himnuszt, 

a „Gaudeamus igitur"-t játszották. Mert egyetemi és főiskolai versenyeken 

kötelezően ezt kell. 

Százszázalékos 
a férfiválogatott 

Spanyolok a trónon 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A spanyol válogatott nyerte a japánban rendezett férfi kosárlabda-vi-
lágbajnokságot, miután a tegnapi döntőben meglepetésre rendkívül 
magabiztos, 23 pontos győzelmet aratott az előzetesen esélyesebbnek 
tartott, Európa-bajnok görögök felett. 

Ezt megelőzően egyik együttes sem szerzett soha érmet vb-n. 
A találkozó tulajdonképpen már a második negyedben eldőlt, ami-

kor az egyébként is jobban kezdő spanyolok 20 pontosra növelték elő-
nyüket. A különbség a harmadik játékrészben sem csökkent, s a görö-
gök - akik az elődöntőben a torna favoritjának tartott amerikaiakat 
búcsúztatták - az utolsó felvonásra szemlátomást feladták a küzdel-
met. 

A spanyoloknál - akik nélkülözni kényszerültek egyik legjobb játé-
kosukat, a pénteki elődöntőben megsérült Pau Gasolt (Memphis 
Grizzbes) -forge Garbajosa és ]uan Carlos Navarro volt a vezéregyé-
niség, ők mindketten 20-20 pontig jutottak. 

A Malagától az NBA-ben szereplő Toronto Raptorshoz távozó Gar-
bajosa hat triplát dobott, s emellett tíz lepattanót is begyűjtött. A spa-
nyolok diadalukkal kvalifikálták magukat a 2008-as pekingi olimpiá-
ra. 

Döntő: Spanyolország-Görögország 70-47 (18-12, 25-11, 11-11, 
16-13). A legjobb dobók: Navarro, Garbajosa 20-20, Reyes 10, illetve 
Kakiuzisz 17, Papalukasz 10, Focisz 7. 

A 3. helyért: Egyesült Államok-Argentína 96-81 (21-27, 29-22, 
19-13,27-19). 

UJABB MAGYAR FÉRFI VERESÉG 

£ Nem sikerült javítani a magyar férfi kosárlabda-válogatottnak. A múlt heti 

oroszországi vereség után tegnap Szombathelyen is vereséget szenvedett Eu-

rópa-bajnoki selejtezőn. Hiába játszottak sokáig jól a mieink, sőt még félidőben 

vezettek is, a rossz hajrának, és pontatlan támadásvezetésenek köszönhetően 

kikaptak a csehektől. 

Eredmény: Magyarország-Csehország 76-80 (16-16,25-21,19-21,16-22) 

Európa-bajnoki selejtező, II. forduló, C csopor, Szombathely, 1500 néző. 

A harmadik fordulóban a magyar válogatott szerdán 20.15-kor a belgiumi Leu-

wenben lép pályára. 

Jó időben, remek hangulatban zajlott a Csavarker triatlon 

Fölényben voltak a szegediek 
Szegedi fölényt hozott a Sze-
ged melletti Maty-éren meg-
rendezett Csavarker triatlon-
verseny. 

Szikrázó napsütés, remekül elő-
készitett terep várta az V. Csavar-
ker triatlon verseny résztvevőit a 
Szeged melletti Maty-éren. Az el-
múlt napok rossz időjárása sze-
rencsére nem hűtötte le a vizet, 
azonban így is többen dideregve 
tették meg az első métereket. 
Természetesen miután mozgás-
ba, azaz úszásba lendültek, már 
nem fáztak. Előbb a minik, majd 
ezután a sprinttáv résztvevői csa-
táztak a nemzetközivé avanzsált 
viadalon. Szerencsére a Tari Jenő 
által támogatott versenynek a 
Vajdaságban is jó híre van, így 
Dynamic egyesület sportolói na-
gyobb létszámmal képviseltették 
magukat. Igaz, a legnépesebb 
csapattal a Szegedi Titán TC je-
lentkezett. És ez nem csak a lét-
számban, ha nem az érmek szá-
mában is megmutatkozott. A Ti-
sza-parti klub versenyzői tarol-
tak, „egy zsák" érmet szereztek. 
Csavarker triatlon-kupa végeredmé-

nye, gyermek, leányok: 1. Schreiter 

Virág (Titán TC). Fiúk: 1. Garamvölgyi 

Csaba, 2. Gábor Kristóf, 3. Réti Szabó 

Dávid (mindhárom Szeged). Serdülők, 

Farkas Kitti nyerte a nők vetélkedését 

leányok: 1. Varga Réka (Titán TC). Fi-

úk: 1. Fehér Gergő (Titán TC), 3. Cson-

ka Péter (Szeged). Ifjúságiak, nők: 1. 

Varga Réka, 2. Farkas Lili, 3. Fürtön 

Laura (mindhárman Titán TC). Férfiak: 

1. Ognjen Stojanovics (szerb). Juniorok, 

férfiak: 1. Kozári András Titán TC), 3. 

Móra Csaba (Szeged). Felnőttek, nők: 

1. Farkas Kitti, 3. Péntek Andrea 

(mindkettő Szeged). Férfiak: 1. Csányi 

Róbert (Vásárhely), 2. Szekeres Norbert 

(Titán TC). Szeniorok, nők: 1. Rada 

Lászlóné (Kiskunhalas). Férfiak: 1. Fe-

rencz Ferenc (Titán TC), 2. Jakócs 

György (Szeged). Baráti váltó: 1. Feke-

te Dögvész (Szekeres, Csányi, Havlik), 

Fotó: Schmidt Andrea 

2. Pajzán Majális (Kozári, Csöke, 

Frank), 3. Puncsos tévések (Kresák, 

Ferencz, Lévai). Családi: 1. dr. Tarnai 

László, ifj. Tarnai László, Tarnai Orso-

lya, 2. Farkas Ilka, Farkas Lili, Farkas 

István, 3. Kószó Flóra, Kószó Barna-

bás, 3. Kószó Tibor. 

S . R . 


