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Ünnepi röplabdatorna 
Almásfüzitőn

Alaposan felfrissítve 
rajtol a Dorog

Ah Almásfüzitői Timföld 
SC röplabda szakosztálya a 
község felszabadulásának 25.

évfordulója alkalmából ünne
pi röplabda tornát rendez
március 14—15-én. A tornára 
meghívott csapatok: Bp. Díj
beszedő, Tatabányai Petőfi, 
Győri Dózsa, és a helyi NB
I-es női együttes.

A torna célja az ünnepi 
megemlékezés mellett a  röp- 

. labdasport népszerűsítése a 
megyében, ezenkívül sport
kapcsolatok kiépítése és ápo

A komáromi járási teremkézi
labda bajnokságban a 318. MŰM 
férfi csapata biztosan, a Bábol
nai Szakközépiskola női csapata 
jobb gólaránnyal nyerte a ve
télkedőt. A második fordulóban 
több jő iramú mérkőzés volt. 
nem eg y  igen szoros eredmény
nyel, de a légkör ezeken a ta
lálkozókon is sportszerű maradt. 
Valamennyi csapat lelkesedésből 
kitűnőre vizsgázott.

Az eredmények: Férfiak: Mo- 
csa—Réde 22:21 (11:10), Réde—
Bakonybánk 17:1* (8:4), K. MŰM 
—Mocsa 24:14 (15:6), K. MŰM— 
Réde 22:17 (13:12), Mocsa—Ba
konybánk 17:17 (6:6), K. MŰM— 
Bakonybánk 19:12 (8:8), Réde— 
K. MŰM 30:29 (15:12). Nők: Bá
bolna—Ászár 9:3 (6:2), Szend—

kel. A vetélkedőre a közsé
gi tahács ajánlott fel igen 
szép kivitelű kupát, s egy

ben a torna védnökségét is a 
tanácselnök vállalta.

Az NB I-ben két hét múl
va, március 22-én indul a 
bajnokság. A felkészülési 
programba jól beleillik a két
napos torna, nemcsak a 
Timföld, de minden résztve
vő csapat számára. Jövőre 
több együttessel — elsősorban 
NB I-esekkel — bővítve 
akarják Almásfüzitőn folytat
ni' és még színesebbé, érde
kesebbé tenni a tornát.

Ászár ll  :s (9:4), K. Közg.—Ászár 
9:7 (3:3), Szend—K. Közg. 18:8
(9:4), Szend—Bábolna 7:4 (5:3),
Bábolna—K. Közg. 10:6 (3:2).

A járási terembajnokság 
végeredménye:

Férfi:

1. 318. MŰM 6 3 — 1 143:119 10
2. Mocsa 6 3 1 2 110:112 7
3. Réde 6 *»— 4 118:129 4
4. Bakonyb. 6 X 1 4 105:135 3

Női:

i. Bábolna 6 4 — 2 53:37 8
2. Szend 6 4 — 2 61:44 8
3. Ászár 6 2 4 46:56 4
4. K. Közg. 6 2 — 4 51:74 4

ELKEZDŐDIK a labdarúgó 
NB II-ben is az egyidényes 
bajnokság. A Dorogi Bányász 
az elmúlt őszi idényhez viszo
nyítva gyökeres változtatást 
hajtott végre csapatában. Is
meretes, hogy két igen tehet
séges játékos, Szabó és Muha 
az átigazolások során maga
sabb osztályba lépett, és már 
NB I-es labdarúgó. Részben 
ezért, részben a csapat álta
lános megerősítéséért sok fia
tal játékos került az együttes
be-

A meglehetősen mostoha 
körülmények ellenére Varga 
János edző véleménye szerint 
sikeres volt a felkészülés. 
Nagyban segítette ezt az, 
hogy két hétig Hévízen ké
szülhetett fel a gárda, ahol 
számos edzőmérkőzést is ját
szottak. A folytatás itthon 
már nem mondható ilyen sze
rencsésnek, mert volt olyan 
hét is, amikor egyszerűen 
nem találtak egy talpalatnyi 
száraz helyet ahol az edzést 
le lehetett volna folytatni. Így 
az uszoda üres medencéje 
adott otthont jó néhány na
pon a játékosoknak.

Az edzőnek nem volt köny- 
nyű dolga ilyen körülmények 
között kialakítani egy csak
nem teljesen új csapatot. De 
hogy végül mégis sikerült, ez 
annak is köszönhető, hogy va
lamennyi játékos igyekezett 
bizonyítani, kiharcolni he
lyét a kezdő csapatban. Az 
edzőmérkőzéseken látottak 
arra engednek következtetni, 
hogy a bajnoki idény nyitá
nyáig egyre jobb erőállapot
ba formába lendült a Dorog. 
A szerdai edzőmérkőzésen 
például a Tökodi Üveggyár 
megyei osztályú csapata el
len hat gólt értek el; ennek 
ellenére a csatárjáték még 
mindig nem zökkenőmentes, 
sok gólhelyzet maradt ki.

A tavaszi idénytől sokat 
várnak a dorogiak, bár a sor

solás nem a legkedvezőbb. A
megfiatalított bányászcsapat 
tagjaitól azt várja a közvéle
mény, hogy. nagy akarással 
küzdenek majd és játékuk is 
egyre csiszoltabb lesz. Termé
szetesen időt kell adni az 
összehangolódásra. Éppen 
ezért Varga edző nem tartja 
fixnek azt a csapatot, ame
lyet az első mérkőzésen pá
lyára küld. A játékosgárda 
megfelelő, és mindig az fog 
játszani, aki odaadóan küzd, 
s akinek játéka legjobban be
leilleszkedik a csapat szerke
zetébe.

Az első mérkőzés Veszp
rémben lesz. Az őszi 
idényben szintén Veszp
rémben meglehetősen érdek
telen mérkőzésen súlyos, há-

A dorogi járási torna szakszö
vetség március 6-án és 7-én ren
dezte az 1970. évi női és férfi 
tornász csapatbajnokságot Esz
tergomban. A versenyen indul
hattak a középiskolák szakosz
tályai is.

A helyezésekért négy leány- és 
tizenöt fiúcsapat küzdött.

EREDM ÉNYEK: LÁNYO K : I f
júsági I1L osztály: 1. Dobó Ka
talin Gimnázium (178,7), edző: 
Béták Rudolíné. 2. Közgazdasági 
Technikum (168,8). Serdülő L osz
tály: 1. Tokodl Bányász (169,4), 
edző: Horváth Zoltán. Serdülő 
II. osztály. 1. MIM Vasas (178,5), 
edzó: Hortobágyi Anlalné.

ro—igólos vereséget szenve
dett a Dorog. Mást bizonyíta
ni kell, mégpedig jó ered
mény elérésével — és a szur
kolók, a szakvezetők ebben 
bíznak is.

Elkezdődik tehát az idény, 
lesz miről vitatkozni a szur
kolóknak. Mindenesetre a ve
zetőség sokat fáradozott azon, 
hogy a jelentős vérvesztesé
gek ellenére (Szabó, Muha, 
Takács) ne gyengüljön, ha
nem erősödjön az együttes.

A VASÄRNAP Veszprém
ben pályára lépő csapat: Hor
váth -  Aspirány, Tóth, Du- 
ralla, Horváth P., Csőri, Vi- 
rágh, Rátvai, Bartalos, Pe- 
szeki, Soós.

G. S.

FIU K : Ifjú sá g i H L o s z tá ly :  1.
Temesvári Gimnázium (265,3), ed
ző: Kékesi Tibor. 2. Gépipari 
Technikum (263,2), 3. Bánya-
gépipari Technikum (260,1). Ifjú
sági rv . osztály: l. Temesvári 
Pelbárt Gimnázium I. (258), edző: 
Kékesi T., 2. Gépipari Techni
kum (254,7). 3. I. István Gim
názium (251,2). Serdülő I. osztály:
I. Tokodi Bányász (250,5), edző: 
Horváth Zoltán. Serdülő II. osz
tály: i. MIM Vasas I. (202,2), ed
ző; Besey Gyula, 2. MIM Vasas
II. (201,9). 1

F eln őtt ü l .  o sz tá ly :  L Dorogi 
Bányász (250,3), edző: Oszkai
Miklós, 2. Tokodi Bányász (197).

Bányász Kupa 
válogatottak 
találkozója

Az oroszlányi szakszerve
zeti tömegsportbizottság több 
bányászvárossal felvette a 
kapcsolatot, hogy a tömeg
sport-vetélkedőkön feltűnt 
tehetségekből állítsanak ösz- 
sze v ' logatottakat, és ezek 
keljenek versenyre egymás
sal.

Az első ilyen összecsapás 
március 21-én Várpalotán 
lesz; a város felszabadulásá
nak évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepség keretében 
versenyeznek teke, asztalite
nisz és labdarúgás sportágak
ban. Április 4-én, a felsza
badulás ünnepén Oroszlány
ban a dorogi üzemek tömeg
sportjának legjobbjait fogad
jak a helyiek, ugyancsak az 
említett sportágakban.

Teke

Területi
bajnokság

Nyergesújfalui Viscosa—
Sárvári Kinizsi 
5:3 (2478:2461)

A Viscosa csapata megszerez
te második győzelmét. Igaz, a 
vendégcsapat közel áUt a meg
lepetéshez, mert 3:l-re vezetett, 
és csak az utolsó két Viscosa- 
játékos — Klányi 437-es, Fekete 
43»-es — eredménye fordította a 
hazaiak javára a mérkőzést. A  
harmadik nyergesújfalui pont
szerző Bassa volt 408 találattal.

Még kedvezőbben alakulhatott 
volna az eredmény, ha a Vis- 
cosától Varga (404) négy ta lá la t
tal többet ér el: akkor 6:2-es 
győzelmet aratott volna a  hazai 
gárda.

Győri K inizsi- 
Oroszlányi Bányász 
6:2 (2513:2416)

Az oroszlányiak első vidéki 
mérkőzése mérsékelt eredményt 
hozott. Mindössze két pontot tud
tak csak szerezni a Bányá.sz 
tekézői. Bár szereplésüket szin
tén nem kísérte szerencse, ha 
ugyanis Bertalan (406) egy fa 
találattal többet ér el,, akkor még 
egy értékes pontot szerezhetett 
volna az Oroszlány. Pontszerzők: 
Singer 439, es Szombathelyi 410,

Labdarúgó MNK

A Rákóczi és a Viscosa kiesett

A  torna első számú esélyese, a helyi NB I-es csapat. Első 
(guggoló) sor: Vízi Emma, Karánsebesy Márta, Rakó István- 
né, Éltes Elvira, Második (álló) sor: Tóth László edző, Pál- 
mási Judit, Meretei Ferencné, Horváth Edit, Bokor Józsefné, 
Zámbő Rozália és Karánsebesy Lukács szakosztályvezető.

lása jó képességű együttesek-

T er emkézilabda

Zárás Komáromban is

Torna

Csapatbajnok ság
bsziergomban

Jobban akar szerepelni
Az NB IH-ban is eléricezett 

a rajt ideje. A Sárisápi Bá
nyász tavaly sokáig nagy har
cot vívott a kiesés elkerülésé
é r t  Az elmúlt évre tehát 
nem szívesen emlékeznek visz- 
sza sem a szurkolók, sem a 
szakvezetők.

A csapathoz januárban új 
edző került, éspedig Kónya 
István, a Dorog hajdani kivá
ló középhátvédje, aki a felké
szülés során mindent elköve
tett, hogy ütőképes csapattal 
rajtolhasson. Közben veszte
ség is érte az együttest: Rát
vai Dorogra, került, Ekker pe
dig bevonult katonai szolgá
latra. Farkas, aki a  múlt 
idényben lábtörést szenve
dett, még mindig nem játsz
hat. A kapuban viszont ismét 
Kalocsai véd, aki tavaly 
ugyancsak lábtörést szenve
dett, de már felépült sérülé
séből.

A sárisápi gárda felkészülé
se — hasonlóan sok más csa
patéhoz — szintén nem volt 
valami ideális. Egyszerűen 
nem volt pálya, állandóan 
vándorolni kényszerültek. Kó
nya edző szerint csaknem 
minden valamirevaló rétet, 
nézőt felkutattak, hogy edze- 
"i tudjanak. Sokat segített a 
’ndelkezésre álló kis torna- 
erem. Edzőmérkőzéseik is 
rind idegenben voltak. Több- 
'zör játszott a csapat, a leg- 
obb eredmény a felkészülés 
■órán a Dorog ellen elért 3:3- 
■s döntetlen.

A csapat játékán látszódik
ág, hogy az idény elején tart, 

ár egy biztató jel már van: 
>z akarás, a harcosság. Pon
tosan ez a két tényező hiány
o l t  tavaly: mert hiába volt

azt a kapu előtt gyámoltalan
ság követte. Elsősorban ezen 
akartak változtatni Sárisápon, 
és úgy néz ki, sikerült is.

Az idénynyitó mérkőzés ha
zai pályán lesz. Igaz, hogy a 
pálya állapota még gondokat 
okoz: egész héten folytak a 
karbantartási munkák, s eb
ben a  játékosok is aktívan 
részt vettek. S mivel edző
mérkőzés a felkészülés során 
ezen a pályán nem folyhatott, 
a játéktér csaknem olyan ide
gen lesz a hazaiaknak, mint a 
vendég váci csapatnak.

A Váci SE jó képességű gár
da, tartanak a mérkőzéstől

»

a Sárisáp
Sárisápon, annak ellenére, 
hogy ősszel éppen e csapat le
győzése biztosította a  bentma- 
radást Ha a  hazaiak meg 
akarják ismételni ezt az ered
ményt, jól kell játszaniuk. 
Kónya §dző bízik csapatában, 
elsősorban a  megerősödött vé
delemben: kalocsai bekapcso
lódása bizonyára megnyugtató 
érzést kelt társaiban.

Az első mérkőzésre már ki 
is jelölte az edző a csapatot, 
mely a következő: Kalocsai — 
Lakics, Kertész, Vigh, Feri, 
Bayer, Kurinyecz, Batka, 
Jungwirth, Soós, Búzás.

A labdarúgó Magyar Népköz- 
társasági Kupa megyei selejte
zőjét még az ősszel megkezdték 
a benevezett, valamint a megyei 
osztályú és NB IU-as csapatok. 
Akkor az időjárás „közbeszólt’* 
— és a továbbjutásért folyó harc 
most folytatódott.

Néhány érdekes és meglepő 
eredmény ezúttal Is akadt. El
sősorban a Rákóczi SE Tb. Vasas 
elleni döntetlenje s ezzel kiesése, 
valamint a Viscosa tokodi vere
sége számít annak. Két NB III- 
as csapatunk tehát búcsút mon
dott a kupaküzdelemnek. A többi 
magasabb osztályú együttes vi
szont biztos, nem egy esetben 
nyomasztó fölényű győzelmet 
aratott. Ebben nagy szerepet Ját
szott az, hogy ők jóval előbbre 
tartanak a felkészülésben. A 
mérkőzések:

T atab án ya  V asas—
R ákóczi SE  
0:0

A hazai csapat némi szerencsé
vel érte el a továbbjutást je
lentő döntetlent. A Rákóczi jó
val többet támadott, győzelmet 
érdemelt volna.

T atab án ya i C e m e n t -  
T atai S p artacu s  
4:1 (1:0)

Sportszerű mérkőzés volt. A 
két csapat felváltva támadott, a 
Cement gólerősebben játszott, 
megérdemelten nyert.

KOMÉI* SC—
T atai T ex tile s  
16 :o (7:0)

A magasabb osztályú vendég
csapat „félgőzzel” is könnyedén 
nyert a fiatal, rutlntalan hazai 
gárda ellen. A Textiles a máso
dik félidőre teljesen elfáradt.

K om árom i O lajm unk ás—
L ábatlan i É pítők  
5:0 <IT :0)

A nehéz talajú pályán szünetig 
még jól tartották magukat a ha
zaiak, de utána a kultúráltabban 
játszó Qlajmunkás biztosan nyert.

Tokodi Üveggyár! Építők— 
Nyergesújfaluí Viscosa 
1:0 (1:0)

Jeges, csúszós, mély talajon 
játszották le a találkozót, s a  
hazai együttes készült fel erre 
Jobban. Tudásban is felülmúlta 
NB m -a s  ellenfelét. A találko
zón e lé g  sok v o lt  a  azab a ly ta -

lanság. A gyengén játszó Vis
cosa alig veszélyeztette a hazai 
kaput.

B áb oln ai SE—
K isbéri S p artacu s  
2:1 (1:0)

A sportszerű légkörben lefolyt 
mérkőzés kimenetele végig 
nyílt volt, végül a magasabb 
bsztályú vendégcsapat győzött.

S árisáp i B án yász—
A n n a v ő lg y i B á n y á sz  
€:ű (2:0)

A mérkőzésre lehengerelték a
pályát és így tűrhető volt a já
téktér. A hazaiak — amíg bír
ták erővel — még egyenrangú 
ellenfelek voltak, utána a ven
dégek egyre jobban felülkere
kedtek és szép gólokat értek el.

E sztergom i M arógépgyár—
Csolnoki SE 
3:0 (2:0)

A hóval fedett pályán kezdet
ben a Marógépgyár találta fel 
magát jobban, játékosai rövid 
adogatásokkal közelítették meg 
az ellenfél kapuját, míg a ha
zaiak hosszú labdákkal kísér
leteztek. Ez a nehéz talajon nem 
kedvezett, nehezen tudtak irányt 
változtatni. A vendégcsapat győ
zelme egy pillanatig sem volt 
vitás.

T okod! B án yász—
K oppán m on o sto r i D ózsa  T sz SK  
8 ál (4:0)

Az eredmény jól fejezi ki a 
két csapat közötti tudáskülönb
séget. A tokodiak időnként tet
szetősen játszottak.

D adi T sz SK—
Nagylgmánd
l a  (1:0)

Csapkodó, alacsony színvonalú 
volt a játék. A 83. percben Ko- 

'rán  Ferenc dadi játékost a bíró 
kiállította, mert hátulról bele
rúgott ellenfelébe. Miközben a 
játékvezető ezt közölte vele, Ko
rán megfordult, és „Még egyszer 
belerúgok, és aztán lemegyek!” 
felk*á'tás M éretében valóban új
ból megrúgta ellenfelét. Közben 
a pálya szélén a nézők is hajba 
kaptak, a hazai és vendég-druk
kerek szinte pillanatok alatt egy 
kupacba keveredtek. A rendezők 
azonban ham ar rendet teremtet
tek és a kiállítás, valamint a né
zők „magánjelenete” után a  m ttc~

kőzés végül egész sportszerű lég
körben folytatódott és fejeződött
be,
A  K UPAKÜZDELM EK  
Ú JA B B  PÁ R O SÍTÁ SA

Vasárnap folytatódik a megyei 
selejtező, sőt, jövő szerdán is 
lesz néhány találkozó, mivel az 
NB III-as csapatok vasárnap 
már bajnoki mérkőzést játsza
nak. A forduló párosítása:

Március 15: Mocsa—Acs, D ág— 
Süttő, Kecskéd—Környe, Tb. Ce
ment—Tb. Vasas, Tokodi Üveg— 
Tokodi Bányász. M árcius 18:Dad 
—KOMEP SC, Marógépgyár—Sá
risáp, Bábolna—Olajraunkás.

Mai
s p o r tm ű s o r

KOSÁRLABDA: NB Ills
Tb. Bányász—Bp. Szállítók, 
férfi. Tatabánya, Árpád G„ 
16.30. Esztergomi Vasas— 
MTK, férfi, Esztergom-Ke- 
nyérmező, 16.

R Ö V lD tN
A tíz versenyzőből álló 

magyar súlyemelő csapat pén
teken elutazott Minszkbe. a 
szombaton kezdődő Druzsba 
kupa viadalra A küzdelmek 
keddig tartanak. Az első ver
senynapon a lepke és légsú- 
lyúak lépnek porondra, a 
magyarok közül Holzreiter es 
Földi.

— Jő formában vagyok — 
mondotta a világcsúcstartó 
Földi Imre. — Ha sikerül 
nyomásban 130 kilót teljesí
tenem, reményem lesz arra, 
hogy megdöntsem a 370 ki
lós összetett világrekordo
mat

A megyei sakkbajnokság

a  játék a  mezőnyben, ha

Négyhetes mérkőzéssorozat után 
befejeződött a megyei egyéni 
sakkbajnokság, a  verseny a ta
tabányai sakkozók sikerét hozta, 
mivel a „dobogós helyek’* mel
lett ötödik helyet is szereztek. 
A végeredmény nagyjából a pa
pírforma érvényesülését m utat
ja, a mesterjelöltek (a tatabanyai 
Szüts és ördög) az élen végez*« 
tek, egyfonnán 7,5 ponttal.

A bajnoki címet Szüts nyerte 
ördög előtt: a Berger—Sonnen
born értékelés — hacsak haj
szállal is — az ő javára döntött. 
A további helyezéseken az aláb
biak osztoztak: Laczó (Tatabá
nya) 6,5, Jombik (VJscosa) és 
Fekete (Tatabánya) 6—6, Siksági 
(Sárisáp), Zsinka (Komárom) és 
Ipoly (Esztergom) 5—5, Bán (Ta
tabánya) 3,5, Rigán (Oroszlány) 
2,5 és Fodor (Ácsi Kinizsi) 0,5 
pont.

Szüts 1966-ban már nyert me
gyei bajnokságot. Bár néhány 
pattiban képességein alul ját
szott, a hajrát jól bírta ide
gekkel és a riválisok utolsó for
dulóban való, megtorpanása is 
neki segített. Ördög végig ve
zetett, Siksági elleni veresége 
miatt azonban csak a máso
dik helyet tudta megszerezni. Az 
ifjúsági korban lévő Laczó és a  
16 * éves komáromi Zsinka két

komoly ígéret: elmélyülteti, nyu
godtan versenyeztek, megállták 
helyüket. Jombik jól, Ipoly vi
szont gyengén hajrázott. Fekete 
és Siksági néhány tartalmas 
játszmában bizonyította játék
erejét. Fodor a sorozatos vere
ségek után elkedvetlenedett.

A mezőny átlagéletkor^ 37 év 
volt, a tatabányai Bán 58 évvel 
és Zsinka 16 éw ei adta a két 
határt. A mérkőzéseken kemé
nyen, megalkuvás nélkíy har
coltak az ellenfelek, erre utal, 
hogy mindössze 7 mérkőzés vég
ződött döntetlennel. 22 alkalom
mal a világos, 26 esetben a sötét 
bizonyult jobbnak.

A versenyen azonban egy 
sportszerűtlenség is történt: az 
esztergomi Siroki indokolatlanul 
és igazolatlanul visszalépett és 
ez a végső sorrend kialakulására 
hatással volt, ami nem mindegyik 
versenyző „osztatlan elismerését’* 
váltotta ki. A szövetség bizo
nyára intézkedik, hogy a jövőben 
hasonló eset ne zavarja a reális 
sorrend kialakulását. Egyébként 
igen sportszerű légkör jellemezte 
a vetélkedőt.

Az áprilisi országos elődöntő
ben az 1—$. helyezettek képvi
selik megyénket: itt a tét már 
a magyar bajnokság középdöntő
jébe való kerülés less*


