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SPORT
„Edzett ifjúságért1

Kerékpáros túra 
Esztergomba

Május 29-én, vasárnap lesz 
a harmadik kerékpáros-túra 
a megyei spor ivatal és az 
Expressz kirendeltség közös 
szervezésében. Ezúttal me
gyénkben kerekeznek a fiata
lok, úticéljuk az ezeréves vá
ros, Esztergom. Újdonságnak 
számít, hogy a már előzőleg 
„belépett” dorogiakon kívül a 
komáromi csoport is részt 
vesz a túrán.

A csoportok indulási idő
pontjai: Tatabánya, 7 óra 30 
perckor a megyei Tanács par
kolójából; Oroszlány, 7 óra
kor a Művelődési Ház elől; 
Komárom, 7 órakor a járási 
Tanács épületétől. A dorogiak 
startolnak a legkésőbb; 11 
órakor az áruháztól, Tát-Esz- 
tergom útvonalon.

Az első három csoport és a 
tataiak találkozása Tatán 
lesz, 8 óra 15 perckor, a 
Fenyves Grillnél. Az útvo
nal innen: Tata—Almásnesz- 
mély (komáromi csoport csat
lakozása a tanács előtt) — 
. Süttő—Lábatlan—Nyergesúj
falu—Tát—Esztergom, (12 
órakör a városi tanács előtt).

A rendezők által szervezett 
kerékpáros túrákon minden 
KISZ-korosztályú fiatal részt- 
vehet, szabályosan felszerelt 
kerékpárral. Minden fiatal 
igazoló lapot kap a túra telje

sítéséről, amely az „Edzett 
Ifjúságért” tömegsport moz
galom szabályzata 2. pontjá
nak (rendszeres sporttevé
kenység követelmény teljesí
tés) igazolására :olgál.

A kerékpározás az egyik 
legegészségesebb testmozgás, 
mivel a dinamikus izomtevé
kenység kedvez a vérkerin
gésnek, légzésnek, javítja a 
szívműködést, felfrissíti és 
erősíti a sok ülés és mozgás
hiány által elgémberedett 
lábizmokat. Erre is gondolja
nak azok, akik mozogni, 
sportolni szeretnének — és 
vegyenek résL-t. a túrán.

Meg'érkeastek 
a görögök

Csütörtökön délután a Feri
hegyi repülőtérre megérkeztek 
a görög labdarúgók. Petropou- 
losz kapitány úgy nyilatkozott, 
hogy játékosai frissek, jó erő
ben vannak. Az esélyekről ezt 
mondotta:

— Mindkét csapatnak remé
nye van továbbjutásra. Nem 
hiszem, hogy döntetlen szüle
tik szombaton este.

Hemzelközi Ökölvívó-mérkőzés
A  Tatabányai Bányász 

Ököl'vívó-S'zakosztáiya újabb 
erőfelmérési lehetőséget biz
tosít e hét szombatján ver
senyzőinek — és „csemegét” 
e férfias sportág kedvelőinek. 
A nyugat-németországi Mül
heim bányászváros jó képessé
gű csapata méri össze erejét 
egy barátságos mérkőzésen a 
TBSC és a Bp. Honvéd „ve
gyes” együttesével. A hazai
aknak ugyanis nincs minden 
súlycsoportban versenyzőjük), 
ezért kérték erre a találkozóra 
a fővárosi klub segítségét.

A mérkőzés izgalmasnak 
ígérkezik, hisz a vendégegyüt
tesből több jó képességű

ökölvívó is szárítóba lép. 
Wehner-Bolewski nyugatnémet 
junior, Horst Schafer felnőtt 
országos bajnok, s a nehézsú
lyú olimpiai bronzérmes, Pé
ter Heering bizonyára próbára 
teszi magyar ellenfelét. A 
vendéglátó csapatban helyet 
kap többek között a Honvéd 
versenyzői közül Nagy József 
olimpiai bronzérmes és a ha
talmas ütéseiről híres. Rapcsák. 
A TBSC-ből az idei junior ma
gyar bajnok, Dienest, Deza- 
mitst, Szujót, Mártont és 
Kuzmát láthatják öklözni a 
nézők a sportcsarnokban 
szombat délután, négy órakor 
kezdődő találkozón.

Teniszpálya

Hz Amfora 
és Generál

Kereskedelmi Vállalat
1977. május 27-től június 4-ig
A LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZBAN 
(Tatabánya V« Népköztársaság u.)

árubemutatót
rendez
Bemutatásra kerülnek:
Porcelán-, majolika étkészletek, 
tálalóedények,
acropal hőálló főző-, tálalóedények, 
teás-, mokkáskészletek, 
kiegészítő eszközök.
Préselt és kristály likőrös-, boros-, vizes- 
szörpöspoharak.

Nyitva: naponta 9.30—16.30-ig, 
szombaton: 9—12-ig.

Rem eteségpusztán
Régen fehér sportnak hív

lak és csak kevesek kiváltsága 
volt, ma azonban már egyre 
többen hívei. Megyénkben 
mert Tata-Remeteeégpusztán 
készült új pálya a Diana- 
szálló mellett, 100 ezer forin
tos költséggel. Képünkön ép
pen a pincérek egyike a háló
nál — ez is szolgálja szabad 
idő ésszerű kihasználását, va
lamint az ebben a szakmában

nélkülözhetetlen állóképesség 
fokozását

A pálya egyébként a sze
mélyzeten kívül a vendégek
nek, és a Remeteségpusztát 
rendszeresen látogató tataiak
nak. tatabányaiaknak is ren
delkezésükre áll; igaz az 
utóbbi esetben a szálló bizo
nyos használati díjat is fel
számol.

Körzeti labdarúgó-bainokság

Tanulságos összecsapás Kocsim
Tatán, a körzeti labdarúgó

bajnokság felnőtt- és serdülő
csoportjában már csak 3-3 
csapat szólhat bele az elsőség 
kérdésébe. Vértessomlóra láto
gatott a bajnokaspiráns Kecs
kéd. Az első játékrészben a 
hazaiak jól állták a rohamo
kat, de a vendégek a második 
félidőben három gólt lőttek. 
Kocson született a forduló 
egyetlen meglepetése. A má
sodik játékrész elején a ven
dégcsapat két gólt lőtt és biz
tosra véve a pontokat, beállt 
védekezni. Ekkor feljött a 
hazai együttes és meglepetés
re kiegyenlített. Pontvesztésé
vel a Dad már aligha szólhat 
bele az elsőség kérdésébe.

Bokodon a hazaiak sorozat
ban elszenvedett öt vereség 
után most jól használták ki 
ellenfelük védelmének meg
ingásait Döntetlenül végző
dött Szomódon a Szomód— 
Kömlőd összecsapás. A vendé
gek á pontszerzéssel elkerül
tek az utolsó helyről. A Héreg 
—Könnye találkozó izgalmas 
első félidő után a második fél
időben dőlt eT végleg a hazai
ak javára. . ,

Eredmények: Kecskéd—
Vórtessomló 3:0 (0:0), v.: Va- 
rasdi István. Kocs—Dad 2:2 
(0:0), v.: Király Gábor. Bököd 
—Tardosbánya 3:1 (2:0), v.:
Havasi Árpád. Héreg—Kömye

5:0 (1:0), v.: Novák Lajos.
Szomód—Könnye 3:3.

A  b ajn ok ság  á llá sa :
.OdL K ecsk é d

2. D ad
3. D sz t.-m ik ló s
4. K ocs
5. B a j
6. H é reg
7. S zom ód
8. K ö rn y e
9. B ö k ö d

10. V .-so m lő
11. K ö m lő d
12. T a rd o s b á n y a  

K O M É P H.

Z k  16 .3 
20 15 2 
19 11 420
19 
18 
>0 
Zf
20 
20 í*0 
20
18 14 •

3  58:27 35
3 55:21 32
4 42;23 26
7 40:41 21 
4 34:30 20
8 42:46 19
9 42:40 18

12 36:58 14
13 29:49 12 
15 29:78 11
13 40:59 10
14 38:62 10 
4 69:20 28

A serdülő-bajnokságban a 
második és harmadik csapat 
összecsapása döntetlenül vég
ződött, így a Bököd egypon
tos előnyre tett szert. Ered
mények: Kocs—Dad 4:1 (3:1), 
v.: Bors Tibor. Héreg—Kömye 
1:1 (0:0), v.: Rozsó Győző.
Szomód—Kömlőd 4:2 (2:2), v.: 
Mohos István. Vértessom’ó— 
Kecskéd 1:1 (1:0), v.: Varasdi 
István. Bököd—Tardosbánya 
4:2 (2:0), v.: Koblenc Ferenc.

A b ajn ok ság  á llá sa :
1. B ököd  19 13 3 3 71:2S 29
2. K ecsk éd  19 13 2 4 44:22 28
3. V .-so m ié  19 12 4 3 42:23 28
4. H éreg 18 10 4 4 50:21 24
5. K örn ye  18 9 4 5 34:24 22
S. S zom ód 19 10 1 8 47 »2  21
7. KoCS 19 7 3 9 34:44 17
8. T ardosb . 18 8 - 10 42:35 18
9. B aj 18 4 3 11 27:49 11

10. K öm lőd 19 4 2 13 25:51 10
11. D ad 18 2 4 12 28:68 8
12. D sz t.-m ik ló s  18 3 2 13 25:77 8

K ézilabda N B  I I

Csak a Rákóczi nyert
A  Dorog első hazai veresége

A kézilabda NB II-ben a 
dorogi lányok elszenvedték 
első hazai vereségüket egy 
nagy múltú, rutinos csapattól. 
A Tatabányai Volán gárdája 
szoros mérkőzésen maradt 
alul a jó játékerőt képviselő 
Bauxitbányász ellenében Ta
polcán. Csak a Rákóczi SE 
legénységének sikerült a két 
pont megszerzése.

RÁKÓCZI SE—GYŐRI 
MAGASÉPÍTŐK SK, FÉRFI 

34:20 (11:9)
Tata, 100 néző, v.: Bara

nyai, Szekeres. Rákóczi SE: 
Vincze — Kerek, Varga J., 
Tivald, Németh, Hatvani, 
Székely. Csere: Jakab, Eis- 
lich, Csányi, Szlatényi, Nagy
L.

Erőteljes győri rohamokkal 
kezdődött a találkozó. A két 
csapat mindig élvezetes, nagy 
harcot vívott egymással, s 
ez most is így történt. 3:3 
után ugyan még lőtt egy gólt 
a tatai együttes, ám a ven
dégek sorozatban négyszer ta
láltak be az egyébként kitű
nően védő Vincze hálójába. 
(4:7). A tatai fiúk nem adták 
fel és lendületes támadásaik
kal 9:9-nél egyenlítettek, 
majd jól hajrázva sikerült 
előnnyel fordulniuk.

A második félidő elején 
már három góllal is vezetett 
a Rákóczi SE. Az utolsó per
cek ennek ellenére igen iz
galmasak lettek; ugyanis a 
győriek 19:18-ra feljöttek. 
Végül a rendkívül gólerősnek 
bizonyult Kerek vezérletével 
sikerült az értékes győzelem 
kivívása.

Góllövők: Kerek 11, Szé
kely, Németh, Varga J.
4—4, Eislich.

TAPOLCAI BAUXIT SE
•—TATABANYAI VOLÁN 

FÉRFI 
22:19 (9:11)

Tapolca, 300 néző, v.: Amb
rus, Ruszina. Volán: Bau- 
mann — Keindl, Gercsó, Len- 
tulai, Rebi, Varga Z., Hege
dűs. Csere: Csobán, Sípos, 
Erdélyi.

A tapolcai csapat — bár 
újonc az NB Il-es mezőnyben 
—, kitűnő játékerőt képvisel. 
(Többek között a Rákóczi SE 
ellen is biztosan nyert.) A 
Volán gárdája viszont a csa
patépítés korszakát éli, fia
tal, tehetséges együttese a 
bennmaradás mellett a rutin
szerzést tűzte célul

Az első félidőben jól ment 
minden, a tatai fiúk lelkesen 
küzdöttek. A második játék
rész 20. percében 16:15-re a 
Volán vezetett. A hátralévő 
percekben azonban rövidzár
lat keletkezett a csapatban, s 
a hazaiak sorozatban hat gólt 
lőttek Baumann kapusnak.

Atlétika

Diákok csapatbajnoksága

Közvetlenül a hármas sípszó 
előtt elfáradt a Tapolca, így 
a tataiak három gólt tudtak 
még dobni. Ha a mérkőzés 
még néhány percig tart, 
bizonyára sikerül az egyenlí- 
tés.

Góllövők: Hegedűs, Varga 
Z. 7—7, Gercsó 2, Rebi, Ks- 
indl, Erdélyi.

SZEKSZÁRDI BŐRDÍSZMŰ 
SK—DOROGI AC, NŐI 

18:15 (10:9)
Dorog, 400 néző, v.: Homo

ki, Smáler. Dorog: Kondár — 
Tanka, Hidasi, Györgyei, Ko
vács P., Poles, Fellegi. Csere: 
Porga, Horváthné, Kavalák,. 
Andrási.

Nagyszámú szurkoló jelen
létében idegesen kezdett a 
hazai csapat. Idegességüket 
fokozta az is. hogy három 
játékosuk is érettségi vizs
gák közepén van, így nem 
tudtak megfelelően a mérkő
zésre koncentrálni.

Valószínűleg ez eredmé
nyezte aztán azt, hogy az első 
húsz percben három hétmé
terest és hat biztos gólhely
zetet kihagytak a dorogiak. 
(Igaz, hogy a vendégek ka
pusa volt a mezőny legjobb
ja.)

A második játékrészben 
sem változott a helyzet. Bu- 
zási edző három ízben is cse
rével igyekezett az ellenfél 
balszélsőjére egy-egy játékost 
ráállítani, azonban ez nem 
sikerült, mert a játékos hát 
gólt lőtt sorozatban. Bár a 
játékrész közepén még sike
rült egy gólra megközelíteni 
a Szekszárdot, végeredmény
ben megérdemelten nyertek a 
vendégek.

Kár, hogy a népes szur
kolótáborból többen a biz
tatás helyett a dorogi Iá- , 
nyokra tettek különböző 
megjegyzéseket, ami bizony 
már enyhén szólva sportsze
rűtlenség. Ez a fiatal együttes 
idáig is szép sikert ért el, • s 
ha most vesztettek is, ez egy 
kitűnő csapat ellen törtéht.

Góllövők: Györgyei 6, Ko
vács 5, Tanka 2, Hidasi, Po
les.

A középiskolai atlétikai
szakosztályok fontos feladata 
a serdülő korúak felkészítése 
és versenyeztetése. A diák-
sportkörök I—II. évfolyamos 
tanulóinak csapatversenyében 
magas, távol, súly és gátszá
mok, valamint váltó szerepel
nek három távon.

A lányok és fiúk számára
megrendezett megyei verseny
ről továbbjutás nincs, de jó 
felkészülést biztosít ez a ké
sőbbi II. korcsoportos csapat- 
versenyre, amiről már van 
továbbjutó.

A DIK-csapatversenyen az 
atlétikában társadalmi egye
sülethez leigazolt tanulók nem 
szerepelhetnek, ami aláhúzza 
a saját nevelésű tanulók fog
lalkoztatásának fontosságát.

Fjb b  a  v«Eseayea is a  «Jókat

gimnazisták szerepeltek a leg
jobban, mind a lányoknál, 
mind a fiúknál. A nőknél hét 
számból hatot a komáromiak, 
egyet az Eötvös diáklányai 
nyertek; a fiúknál a 8 szám
ból kettőt „engedtek át” a 
314-es Szakmunkásképző, il
letve a Közlekedésgépészeti 
Szakközépiskolának.

A lányoknál a magasugró- 
csoport átlaga a legkiemelke
dőbb, de a többi is számotte
vő, hiszen 6-os csoportok tel
jesítményéről van szó. A csa
patokban 3 versenyző ugrott 
T50 cm felett magasban. A 
fiúknál a távolugrás és gátfu
tás átlaga a legjobb. Magasug
rásban csak egy centiméter 
volt a különbség a Jókai és 
Eötvös között. A súlylökésben 
öt csapat eredménye volt 10 
méter íeletA *“  .C l ' .  x.

Eredmények: hányok: 100 
g á t :  Jókai 18,34; magas: Jó
kai 146,6; távol: Jókai 452,58; 
súly: Eötvös 8,73; 4x100: Jó
kai 536; 4x300 Jókai 3:14,3; 
4x800: Jókai 11:06,6. Az is
kolák sorrendje: 1. Jókai 
girnn., Komárom 47. 2. Eötvös 
gimn., Tata 32, 3. Egészség
ügyi, Tatabánya 26 pont

Fiúk: 110 gát: Jókai 18,7; 
magas: Jókai 164; távol: Jó
kai 555; 6Úly: 314. Szakmun
kásképző 10.71; 4x100: Jókai 
46,9; 4x400: Jókai 3:44,2;
4x1500: Jókai 19:13,8; 3000 m: 
Kőzlekedésgép., Tatabánya 32 
helyezési szám. Az iskolák 
pontversenye: 1. Jókai gimn., 
Komárom 47, 2. 314. Szakmun
kásképző, Tatabánya 29,5. 3.
Sőtvös Sasa 28

Röplabda NB II

Egy vesztett 
játszma

KOMÉP SC—NÓGRÁDI HSK 
FÉRFI 3:1

Tatabánya, 150 néző, vezet
te: Ströck. KOMÉP: Joó, Él
tes, Szauter. Hernádi, Ádám, 
Pócz. Csere: Fekete, Varga, 
Pető. Edző: Kálmán József.

Az első játszmában a len
dületesen küzdő, szellemesen 
kombináló hazai együttes 
csakhamar 9:l-re vezetett. Ek
kor azonban megtorpant és a 
nagyon lelkes vendégcsapat 
feljött Két csere feljavította 
a hazai együttest és 15:10-re 
nyert

Azonos felállásban folytatta 
a küzdelmet az újvárosi csa
pat, 7:3-as előnyt szerzett, de 
ettől kezdve sok hiba csúszott 
a játékába és a vendégek ezt 
kihasználva egyenlítettek, 
majd 13:10-re elhúztak. A 
KOMÉP ekkor összeszedte ma
gát, de a lendületbe jött ven
dégeket nem tudta megállíta
ni (14:16).

A harmadik játszmában is
mét a kezdőcsapat lépett pá
lyára és jó játékkal, biztosan 
nyert 15:5-re. Utána azonban 
a vendégek — nem ismerve 
elveszett labdát — 5:0-ra, majd 
9:5-re vezettek. A KOMÉP 
10:10-hél egyenlített és végül 
jó hajrával 15:10-re nyert

A közepes színvonalú mén. 
kőzésen a KOMÉP ismét nem 
bajnokjelölthöz méltóan ját
szott; saját maga nehezítette 
meg győzelmét Időnként 
Pócz. ’ 'tó és Varga játszott
I - - -  ______ __—


