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- KOSÁRLABDA: NB 111: Tb. 
Bányász—Tatai Spartacus, Ta
tabánya, Árpád Gimnázium, 
16. Esztergomi Vasas—Vasas 
Ikarus, Esztergom-Kenyérme- 
tó, Technikum, 16.

TEKE: NB 1, női: Tb. Bá
nyász-Győri Richards, Tata
bánya, Sportotthon, 16.

NB 11, férfi: KISTEXT— 
Dorogi Bányász, Bp., Fáy u.. 
14.

Megyei összevont csapat- 
bajnokság: Komáromi Olaj
munkás—Dunaújvárosi Építők, 
Nyergesújfalu, 14.

TORNA: Középiskolás fiúk 
megyei egyéni, csapatbajnok
sága, Esztergom-kenyérmező, 
Bányaipari Technikum,- 14.

R ö v id e n
A MUSZ ellenőrző verse

nyén részt vett Válent Vera, 
a Tatabányai Bányász ifjú 
úszónője is, aki az Újpesti 
Törzs mögött második lett a 
400 méteres n& gyoesúszás- 
ban.

*

Rozs János vezeti az Al
másfüzitői Timföld tartalék 
és ifjúsági labdarúgó-csapatá
nak edzéseit, ezenkívül Paulik 
Ferenc mellett ellátja az első 
csapat segédedzői teendőit is. 
A serdülő korú füzitői labda
rúgók edzője Mátrai András, 

jjc
A súlyemelésben nemcsak a 

Druzsba Kupa rosztovi verse
nye foglalkoztatja a sportág 
magyar híveit; idehaza is volt 
Vetélkedő az I* osztályú súly
emelők részére. Ezen indult az 
oroszlányi Chudik Lajos, aki 
egészségileg nem volt egészen 
rendben, ezért csak kereken 
S mázsáig jutott el őlomsúly- 
ban. A részeredményei: nyo
másban 182,5, szakításban 145, 
lökésben 172,5. Egészségesen 
ennél jóval többet is tud a 
válogatottsorba lépett oroszlá
nyi sportember.

Hegyei
terepfutő-bajnokság

Vértesszőllősön
A Komárom megyei Tájé

kozódási Futó Szakszövetség 
Vértesszőllősön rendezi meg 
az 1971. évi megyei hegyi te- 
pepfutó-bajnokságot március 
14-én. A versenyre a helyszí
nen is elfogadnak jelentkezé
seket, reggel kilenc óráig a 
wértesszőllősi általános isko
lában^

Asztalitenisz

Döntő a tatai járásban
A tatai járási asztalitenisz 

szakszövetség a falusi dolgo
zók spartakiádjának' járási 
döntője előtt két csoportban 
körzeti versenyeket is rende
zett. 11 községből 78 verseny

javító, ,Tata), 8. Neuberger 
István (Baii Tsz SK).

A férfi felnőtt páros ered
ményei: 1. Csabán Vendel & 
Izing Józsei (Tardosbányai 
Spartacus), 2. Herceg László

zö küzdött a járási döntőn va- és Cérna György (Naszályi Tsz
SK), 3. Trompos József és 
Trompos Gyula (Kecskédi Tsz 
SK), 4. Hermann István és 
Bognár István (Szomódi Tsz 
SK).

A Járási Spartakiád idei 
versenysorozata színvonala
sabb volt a tavalyinál. Nem
csak új arcok jelentek meg,

ló részvételért.
A szakszövetség a 20. spar

takiád járási döntőjét, Tatán 
az 1. sz. Általános Iskola tor
natermében tartotta. Nagy 
küzdelemben a Tardosbányai 
Spartacus csapata bizonyult 
legjobbnak, Csabán Vendel. 
Izing József, Smjdt Vendel 
összeállitásban, a Szomódi Tsz 
SK, valamint a Naszályi Tsz 
SK együttesei előtt.

A férfi felnőtt egyéni ver
seny eredményei: 1. Csabán 
Vendel (Tardosbányai Spar
tacus), 2. Smidt Vendel {Tar
dosbányai Spartacus SK), 3. 
Túri Sándor (Környei ME- 
DOSZ), 4. Gedra Lajos (Szo
módi Tsz SK), 5. Izing József 
(Tardosbányai Spartacus), 6. 
Cérna György (Naszályi Tsz 
SK), 7. Papp Antal (Mg. Gép-

hanem a versenyzők felké
szültsége, küzdeni akarása és 
elért eredménye is biztató 
volt. A jó rendezés és a sport
szerű versengés mellett egy 
hiányosságot tapasztaltunk: a 
spartakiádnak nem volt női 
indulója. A sportkörökben 
jobb szervezéssel biztosan el 
lehetett volna érni, hogy a 
tatai járás színeit a megyei 
versenyen ne csak férfi, ha
nem női versenyzők is képvi
seljék.

Ványa

Röplabda N3 II

Elkészült 
a tavaszi sorsolás

Rajt idegenben
A részletes tavaszi prog

ram; Nők, Nyugati csoport: 
l. forduló, (április 11): Utasel
látó—Tb. Petőfi, II. forduló, 
(április 18): Tb. Petőfi—Bp. 
Postás. Ili, forduló, (április 
23) i Pécsi'VM—Tlx Petőfi. IV. 
forduló, (május 2): Tb. Petőfi 
—Szf. Spart. V. forduló, (má
jus 9): Ferroglobus—Tb. Pe
tőfi. VI. forduló, (május 16); 
Tb. Petőfi—MOGAAC. VII. 
forduló, (május 23): PEAC— 
Tb., Petőfi. Vili. forduló, (má
jus 30): Kap. V. Izzó—Tb. Pe
tőfi. IX. forduló, (június 6): 
Tb. Petőfi—MAFC. X. f o r d u 
ló, (június 13): Bakony V.— 
Tb. Petőfi. XI. forduló, (jú
nius 20): Tb. Petőfi—Főkert 
HSG.

f tru x sb a  K u p a

Földinek sikerü lt
A lapzárta után érkezett Ambrózi Jenő, akihez nagy 

gyorshírt tegnap már közöl- reményeket fűztek a szakve- 
tuk: Földi Imre, a Tatabányai zelők, 135 kg-mal akart kez- 
Bányász súlyemelője pehely- deni, ami az eredeti tervnél 
súlyban hű maradt ígéretéhez, öt kilóval több volt, és a  fia- 
137,5 kilogrammot már az el- tál csepeli fiúnak megroppant 
tó  kísérletre sikerült kinyom- a dereka. Még két kísérletet 
nia. Világcsúcsot jósolt és tel- tett, de hiába. Kiesett. Ebben 
jesített is. A régi a bolgár a súlycsoportban a  lengyel 
Kucsev nevéhez fűződik, aki Baszanowski győzött 435 kg- 
135 kg-mal tavaly lett világ- mai, második Karol (Szovjet- 
psűcstartó. unió) 432,5 kg, 3. Deimavi

A pehelysúlyúak küzdelme (Irán) 427,5 kg-mál, 
azonban ezen a gyakorlaton
kívül is bővelkedett izgalmak
ban. A szovjet Sanidze sza
kításban ugyancsak világ
csúccsal szerezte meg az el-

A pénteki versenynapon, 
váltósúlyban nem indult ma
gyar versenyző.

Földi világcsúcsa azért iá 
kitűnő teljesítmény, mert sor-

Ső helyet, 120 kilogrammot rendben a 29. alkalommal ja
emelt a  feje fölé. Ebben a fo- vította meg a pehelysúly vi- 
gásnemben Földi 110 kg-mal lágcsúcsát ebben a fogásnem- 
harmadik lett. Két fogásnem ben. A másik kevésbé ismert 
Után még Földi vezetett, de a adat, illetve apróság: Földi 
harmadik, a  lökés ismét Sa- Imrének a Szovjetunióban —
nidze nagy eredményét hozta 
152,5 kg-ot. Földi csak 140 
kg-mal tudott „válaszolni” 
Itt is második lett, és vég
eredményben az összetettben 
ezüstérmet szerzett, új magyar 
csúccsal. A pehelysúly össze-

elsősorban a hideg miatt — 
nem nagyon ment eddig a 
versenyzés. Tizenhárom éve 
egyszer nyert Druzsba Kupát, 
egyszer Moszkva-bajnokságot 
Most is meglehetősen vékony 
öltözékben, egy alpacca öl

tett eredménye: 1. Sanidze 393 tönyben vágott neki az útnak, 
kg 2. Földi 387,5 kg. (új ma- feleségé csak némi fortéllyal 
gyár csúcs, régi: Benedek tudott egy vastag pulóver1 
382i5 kg.) 3. C s í z  (Lengyelor- bőröndjébe csempészni Úgy 
szág) 365 kg. látszik, megérte, mert mos1

A könnyűsúlyúak vetélke- Imre nem fázott meg — és 
tJése a  magyarok számára pompásan versenyzett,
feajsaereoesével jtezdőcü&í, . . .  ff.

Vívás

Körzeti verseny Győrben
Tizenhét leány és fiú vett 

részt a  területi serdülő és ifi 
tőr és kard küzdelmekben
Győrben.

A ‘döntő öt első helyezettje 
indulhat az országos verse
nyen az ifi számokban, ahol ‘ 
eldől, ki mehet á soproni nyá
ri táborba.

A lányok versenye II. osz
tályúra volt minősítve- Kato
na Erzsébet (Tatai Gyógyszer) 
ötötdikként továbbjutott. Wé- 
ber Gabriella hatodik és Szi

geti Erzsébet hetedik helyezé
sükkel megvédtek másodosz
tályú minősítésüket. Mindket
ten a TBSC versenyzői. Ke
resztes Edit (Tatai Gyógyszer) 
a döntőbe jutásával szerezte 
meg a II- osztályú minősítést.

Grósz Tamás hatodik és 
Cserjés Ferenc kilencedik lett 
fiú tőrben. Az Esztergomi Pe
tőfi versenyzője, Farnady 
László kardban a nyolcadik 
helyet szerezte meg-

Futball-sztory

Különös köd-párbaj
Sok érdekes történetet ol

vastunk és hallottunk már az 
angliai ködrü. Közülük ra
gadtuk ki á  legeredetibbet.

A Cornwall-i grófságban 
két cég csapatának mérkőzé
se olyan sűrű ködben zajlott, 
hogy az egyébként még a pá
lya szélén elhelyezkedő nézők 
sem tudták követni annak 
belsejében történő eseménye
ket. Sőt, még a játékosok sem 
ismerték föl egymást. A já
tékvezető azonban mind en
nek ellenére alkalmasnak ta
lálta az időt a játékra.

Hogy mi minden történt a 
köd sűrű leple alatt? Előfor
dult, hogy egyszerre vagy 18 
játékos harcolt egy gomo- 
lyagfcan a labdáért, de hogy 
ki, kinek, játékostársának 
vagy ellenfelének adta-e, 'azt 
senki sem tudta. A küzdelem

hevében egy alkalommal 
azon vették magukat észre, 
hogy a kapu mögött harcol
tak a gól eléréséért S amikor 
egy-egy jól irányzott lövés 

nyomán rezgett a háló, 
ugyancsak kényszeredetten 
vették tudomásul, amikor a 
közelben álló játékvezető azt 
nem adta meg. A játékvezető 
csak akkor érvényesített gólt, 
ha annak szabályosságát a 
kapus és a csatár becsületsza
vával megerősítette.

Dick Brimming, a győztes 
csapat legjobbja — „a köd 
lovagja”, ahogyan játékostár
sai becézték — «.a mérkőzés
után ezt mondta: — Vagy öt
ször juttattam a labdát há
lóba, de egyáltalán nem va
gyok biztos abban, hogy az 
mindig az ellenfél kapuja 
volt. . .

Középpályásokat keres 
az új edző Tokodon

A tavalyi félfordulós baj- gyakorlása volt a fő feladat 
noksághan a kilencedik helyet Az alapozó időszak végén már 
szerezték meg a megyei első -■hétkapus edzőmérkőzéseket is 
osztályban a Tokodi Üveg- programba vetlek: ezeket}-.-s 
gyár labdarúgói, az őszi idényt megyei .bajnokságban és az

Fejről-fejre repül a labda, a tokodiak edzésén

pedig a hyolcadik helyen zár- NB IH-ban szereplő csapatok 
ták. Az idén január 18-án voltak az ellenfelék. Hat mér- 
kezdődtek meg az edzések kőzésből ötöt megnyertek, 
Pánczél Elemér irányításával, egyet elveszítettek. _ V
aki korábban a Tokodi Bá- A formábahozó időszakban 
nyásznál dolgozott és ott szép a csapat végleges kialakítása 
eredményt ért el csapatával, a feladat. Az elmúlt bajnoki

Állj! — int Pánczél mester — Most egy kis futás következik.

Az üveggyári csapatba nem 
jöttek újoncok, csak a kato
naidejét letöltött Demeter Mi
hály került vissza a csapatba. 
Hetente négy edzést tartanak, 
legtöbtjnyire a táti pályán, 
hogy a bajnoki szezon előtt 
kíméljék a saját pályájuk ta
laját.

A felkészülés első szakaszá
ban az erőnlét növelése volt

fordulóban 37 gólt kaptak, így 
az elsődleges cél a védelem 
megerősítése Emellett termé
szetesen a támadósor ütőké
pességét is növelik. felivel 
nagy gond a jó középpályás 
játékosok kiválasztása — le
hetőleg a legtöbb jó adottság
gal rendelkező játékosok kö
zül kell kikerülniük — most

a cél, míg a továbbiakban a ezek keresése jelenti az elsód- 
technikai és taktikai elemek leges munkát.

A világ  s p o r t fa —*sorokban
Svájcban, a jégkorong vi

lágbajnokság B/csoportjában 
lejátszották az ötödik forduló 
mérkőzéseit is. Lengyelország
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Rohamosan közeledik a ké
zilabdázók tavaszi rajtja- A 
különböző bajnokságokban 
szereplő csapatok igyekeznek 
jól felkészülni a nyitányra, 
hiszen minden együttes az 
idény kezdete előtt tervezget, 
reménykedik.

Megyénk egyetlen NB II-es 
gárdája, a Tatabányai Volán 
is különös gonddal készül a 
bajnokságra. Mint már közis
mert, a csapatná] a múlt év 
végén változások voltak. 
Ádám Sándor edző helyét 
Kiss Ferenc foglalta el. A 
szakosztályvezető dr. Józsa 
Domokos lett és az új intéző 
Szabó Miklós-

— Hogyan kezdték az új év
ben a munkát? — tettük fel 
a kérdést Kiss Ferenc edző
nek. ...

— Január 3 óta a tatai ed-
őtáborban heti négy alka

lommal találkozik a gárda. 
Sokat dolgoztak a fiúk. Ne

héz labdával speciális gyakor
latokat végeztettem, fokozato
san erősebb megterheléssel — 
mondja az új edző. — A napi 
futás mennyisége például 6— 
11 kilométerig terjedt eseten
ként.

— Szerves része volt a lab- 
dás gyakorlatokat, az össae- 
szoktatásnak a mosonmagyar
óvári terembajnokság. Itt 
Győr megyei NB I-es csapa
tokkal mérkőztünk. Az erős 
mezőnyben a Rába ETO mö
gött a Győri Textilessel holt
versenyben, rosszabb gól
aránnyal a harmadik helyet 
szereztük meg. E tornán sok 
biztatót láttam a csapatban. 
Elsősorban fegyelmezettebb 
lett a gárda. A mérkőzéseken 
ii átlövő játékost — Bogdány 
Lászlót — szerepeltettem. A 
194 centiméter magas fiútól 
sokat várok majd- 

— Milyen előjelekkel indul
nak? kérdeztük.

— Azt hiszem, nem sze
rénytelenség, ha azt állítom: 
esélyeink vannak az NB I B 
osztályba jutásra. A vállalat- 
vezetés támogatása mellett 
nagyon sok segítséget kapok 
Józsa dr. szakosztályvezetőtől.

— Néhány kisebb sérülés 
zavarta ugyan a felkészülést. 
Veszprémi és Ströbel is kény
szerpihenőt tartott, de már 
újra edzésben vannak. Egyéb
ként májusra NDK-beli meg
hívást kaptunk, s ennek, re
méljük, eleget tudunk tenni. 
Ez ugyanis viszonzása a ta
valy nálunk járt német csa
pat látogatásának — mondot
ta Kiss Ferenc edző.

A Volán sokszor bizonyítot
ta kivételes küzdeni tudását. 
Ha a szorgalom továbbra is 
töretlen marad, a tatai kézi
labdát kedvelő közönségnek 
még sok öröme telik kedvenc 
csapatában.

H. T.

gólzáporos győzelmet aratott 
az eddig jobban állt Norvégia 
ellen. Svájc és az NDK bizto
san vette az újabb akadályt. 
Továbbra is ők foglalják el az 
első és a második helyet.

A női röplabda BEK elő
döntőjében az U. Dózsát le
győző Levszki Szpartak Szó
fia együttese 3:1 arányú vere
séget szenvedett a Dinamó 
Moszkva csapatától.

Athénban óriási tömeg for 
gadta az Everton elleni BEK 
mérkőzésről visszaérkezeft 
Panathinaikos labdarúgó-csa
patát, (amelynek Puskás Fe
renc az edzője). A szurkolok 
ezrét úgy tapsolták, éljenez
ték a játékosokat, mintha aa 
Európa Kupát is már elnyer
ték volna. A liverpooli 1:1 
után nagy a bizakodás: min
denki a Panathinaikos to
vábbjutását várja.

Az angol olimpiai labdarú
gó-csapat március 24-én Bul
gáriával játszik olimpiai se» 
leltező mérkőzést a Wembley 
Stadionban. A visszavágói 
május 5-én rendezik Szófiá
ban, júliusban az angol, 
együttes észak-európai túrás 
vesz részi.


