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Tatai tömegsport-naptár

G a zd a g  p r o g r a m  e g é s z  é r re
Elkészült Tata város 1978. 

évi tömegsport koordináci
ós naptára. , Összeállításá
ban a városi tanács testne
velési és sportfelügyelősége 
mellett részt vettek a tömeg
sport-bizottság, a KlSZ-sport- 
bizottság, az MHSZ és a Haza
fias Népfront városi szerve
zetének képviselői is. E szer
vek a versenyek lebonyolítá
sában sem hagyják magára 
a sportfelügyelőséget.

A naptár eseményei között 
tallózva nem nehéz tnegálla- 
pítani, hogy az összeállítók 
a tatai -és a város vonzáskör- 
cetébe tartozó községek lakói- 
bak széles skálájú választási 
lehetőséget biztosítanak. A 
tömegesítés mellett az Edzett 
Ifjúságért mozgalom felada
tainak tejesítését is segíti a 
program. Ragadjunk ki a ver
senynaptárból — kedvcsináló
nak — néhány eseménysoroza
tot

Az első három hónapban bo
nyolítják le a munkahelyi és 
a falusi spartakiád munkahe
lyi és községi versenyeit, asz
talitenisz és sakk sportágak
ban. A munkahelyi spartakiád 
üzemek közötti kézilabda és

kispályás labdarúgó vetélke
dőjének időpontja: március és 
április hónap. Ugyanakkor 
tartják a falusi spartakiád 
községi versenyeit atlétikai 
számokban, röplabdában és 
kézilabdában. A körzeti dön
tőket májusban játsszák le Ta
tán.

Az asztalitenisz és a sakk hí
vei városi versenyen mérhe
tik össze tudásukat az év ele
jén. 1978-ban is két alkalom
mal szerveznek mezei futóver
senyt a tanulóifjúság számára; 
február és november hónap
ban. Május elseje tiszteletére 
rendezi meg a koordinációs 
naptárt készítő négy szerv a 
Béke Kupáért folyó villám
tornát. kispályás labdarúgás
ban. A kézilabda városi baj
nokság tavaszi idénye április 
—májusban, az őszi pedig szeo- 
temberben és októberben zaj
lik. Az 1977-es évben rekord
nevezést hozott kispályás lab- 
darúgó-bainokságot is tava
szi—őszi idénvben tartiák. Má
jusban és júniusban Tatán és 
a körzetébe tartozó va'ameny- 
nyi községben tartanak az is
kolák tanulói OSN-t köszöntő 
tornaünnepélyt.

Hat és fél órás küzdelem
Szinte már törvényszerű, 

hogy a tenisz Király Kupá
ban a magyarok részéről 
Szőke Péter játssza a nyitó 
mérkőzést. A magyar tenisze
ző nagy becsvággyal lépett 
Tépett pályára, hatalmas szer
vákkal kezdett, majd az első 
szettben pillanatok alatt 6:3- 
ra verte az NSZK-beli Eltért. 
A vendégteniszező alacsony, 
gyors mozgású, amolyan min
denre képes játékos, de Sző
ke magabiztosan, határozot
tan játszott. Sajnos, a követ
kezőben rá sem lehett ismer
ni; 6:l-re kikapott. S aztán 
a döntő, utolsó játékrészben 
ismét kamatoztatta kivételes 
adogatását, s a rövidített 
játszmában 7:6-ra nyert.

Azt hittük, ezután Taróczy 
Balázs folytatja a jó rajtot

Pinner ellen. Az első játszmát 
18 perc alatt 6:l-re nyerte. 
S ki tudja, miért, a második
ban 5:3-ra vezetett, s mégis 
kikapott 7:6-ra, majd a dön
tő játszmában 7:5-re. Taróczy 
veresége azt jelentette, hogy 
a páros előtt l:l-re  állt az 
összecsapás.

Bosch kapitány frissített: a 
fiatal Probst, Elter kettőst 
küldte harcba Szőke és Ta
róczy ellen. HallaTa izgal
mak után Szőke Péter impo
náló játékával nyert a ma
gyar duó — ekkor már éj
félhez közeledtünk —, ami 
azt jelentette, hogy Magyar- 
ország válogatottja 2:l-re 
verte a kupában eddig élen 
álló NSZK együttesét, s ez
zel a B-csoportban az első 
helyre került.

VB... VB... VB..,

S árga  lap  nélkül
Ä Nemzetközi Labdarúgó 

Szövetség világbajnoki szerve
ző bizottsága úgy döntött, 
hogy a selejtezőkön kiállított 
és eltiltott labdarúgók játék
tilalma a VB döntőn is érvé
nyes. Ezzel szemben a sárga 
Lappal büntetett futballisták 
nem viszik magukkal Argentí
nába azt a szorongó érzést, 
hogv újabb „sárgával” auto
matikusan kizárják magukat a 
legközelebbi mérkőzésből. Ez 
két magyar játékost, — Kere
kít és Kocsist — is érint, aki
ket a Bolívia elleni visszavá
gón a holland játékvezető egv- 
egy sárgával sú jto tt... ök 
„tisztán” kezdhetik tehát _ a 
VB-döntőt. ha Bárót! Lajos je- 
löV'se rájuk esik.

A szervező bizottság a VB 
kiemelését ötórás hosszú ta
nácskozás után döntötte csak 
el. és erről a ténykedésről mon
dotta Hermann Neuberger, a 
szervező bizottság nyugatné
met elnöke:

— Minden előzetes számít- 
gatás rossz úton já r t . . .  A

döntést kizárólag a bizottság 
hozta meg, mégpedig a sport
szellem, a szükséges gazdasá
gi és a földrajzi tényezők fi
gyelembevételével.

A kiemelt csapatok: Argen
tína, NSZK, Brazília és Hol
landia. Ami a kiemelésből kö
vetkezik: az NSZK június 1-én 
Buenos Airesben, június 6-án 
és 10-én Cordobában játszik:
— Olaszország június 2-án és 
6-án Mar del Platában lép 
pályára. 10-én pedig a buenos- 
airesi River Plate Stadionban:
— Hollandia mindhárom mér
kőzésén Mendozában fogadja 
ellenfelét: — Argentína nem 
mozdul ki Buenos Airesből. a 
River Plate pólyája lesz az ott
hona mindhárom csoportmér
kőzésen.

A többi pedig ma késő este 
dől el a sorsoláson. Az már 
biztos, hogy Magyarország 
Svédországgal az első vagy a 
harmadik csoportba kapott be
sorolást, A ven ti na és Olasz
ország, illetve Brazília mellé.

Ra’t a kosárlabda NB l-ben
Az Oroszlányi Bányász fér

fi kosárlabda-csapata ma meg
kezdi szereplését az NB I-ben 
Első mérkőzését Székesfehér
várott. az Útépítési Szakkö- 
sépiskola 'tornatermében játsz
ása délután 16 órától. Az el
lenfél a Videoton, a játékve- 
fgtSk: Varga J. és Bolgár.

A bányászegyüttes nagy in
tenzitással készült a bemu
tatkozásra, szeretne sikeresen 
rajtolni, bár a V:deoton ta
pasztalt első osztályú gárda 
és a hazai pálya előnye is 
segíti.

A nyári szünetben — az el
múlt évekhez hasonlóan — 
újabb és újabb pajtások ta
nulhatnak meg — a Vízmű 
Vállalat hatékony segítségével 
szervezendő — tanfolyamon 
úszni. A városi strandon ha
vonta egy napön alkalom nyí
lik az Edzett Ifjúságért moz
galom követelményeinek tel
jesítésére is. A november 7-e 
tiszteletére rendezett ünnepi 
programból sem hiányzik a 
sport: asztaliteniszben, sakk
ban, kispályás labdarúgásban, 
kézilabdában és lábteniszben 
tartanak villámtornát Tatán. 
A kocogónapok időpontja: 
március, április, május, szep
tember, október hónapokban 
egy-egy nap.

A lövészversenyek sorozatát, 
a hagyományokhoz híven, a 
nőnapi verseny nyitja meg, 
március 5-én. A fenná’lásónak 
30. évfordulóját ünneplő 
MHSZ jubileumi versenvét 
március 26-án tartják. Az út
törő honvédbe1 mi szemlét áp
rilis 8-án, az OHV-t pedig má
jus 14-én bonyolítják le.

Színes program várja a ter
mészetjárás kedvelőit. Márci
ustól decemberig 10 túra út
vonala megvénk. illetőleg a 
szomszédos megyék természeti 
szépségekben gazdag vidékeit 
érintik. Kiemelt esemény a 
szeptember 10-i szabadság-he
gyi és a november 6-i nilis- 
nyergi emléktúra. — pl —*

Kispályák 
és brigádok

Hat kispálya épült 1977-ben 
Dorog különböző helyein. Asz
falttal burkolták a sportolás
ra kijelölt, testedzésre alkal
mat nyújtó négyzetmétereket. 
Mintegy másfél millióba ke
rült e néhány létesítmény, s a 
jövőben be is kerítik ezeket. 
Mindenképpen az a cél, hogy 
miközben a lakosságot szolgál
ják a ' játékterek, egyben meg 
is*óvják őket.

Gondozásuk, ápolásuk ál
landósítását a szocialista bri
gádok támogatásával szeret
nék megoldani a nagyközség
ben. Egy-egy brigád vállalko
zásával állandó patrónusa le
het egy-egy kispályának, s 
akikor kerítés- és pálya egy
aránt hosszú életű lesz és so
káig szolgálhatja azokat, akik 
élnek e nályák nyújtotta le
hetőségekkel. sportolnak, ed
zik testüket, karbantartják 
frissességüket. (Hogy maguk 
is hosszabb életűek legvenek.)

Jó ötlet, hogy a pályákat 
egv-eav brigád gondjaira bíz
zák. Minden bizonnyal bevá
lik. hiszen a játszóterek ese
tében. az iskolák, üzemek kap
csolatában is számos a példa: 
az ilyen megbízatás, vállalás 
tartósan szép eredményeket 
hoz.

Sorsolás előtt

Igénylő 
lesz bőven

A Fülöp-szigetek sakkszö
vetsége hivatalosan is bejelen
tette, hogy kéri 1978 júliusá
ban a sakkvilágbajnoki döntő 
páros mérkőzés megrendezé
sének jogát. Dr. Max Euwe, a 
Nemzetközi Sakkszövetség el
nöke úgy nyilatkozott, hogy ez 
volt az első hivatalos jelent
kezés, bár tudomása van ar
ról. hogy Karpov és Korcsnoj 
esetleges összecsanására
Olaszország, Svájc, az NSZK 
és Hollandia is pályázik.

Sajtóközpont az olimpiára
Javában épül a sajtóköz

pont a moszkvai olimpiára. A 
tudósítók mindenekelőtt az 
akkreditációs helyiségeket ke
resik majd fel. A közelben 
kapnak helyet a NOB, az 
Olimpiai Szervezőbizottság és 
a Sportújságírók Nemzetközi 
Társaságának képviselői.

Posta, bank kirendeltség és 
pihenőszobák is várják majd 
az újságírókat. A sajtóköz
pont minden emeletén büfék 
és automaták lesznek, to
vábbá étterem és kávézó áll 
egész nap rendelkezésre.

Hat tágas terem szolgálta 
majd a tudósítok munkáját. 
Minden íróasztalra írógép és 
telefon kerül. Az állványokra 
helyezett televíziós készülé
kek képernyőin aktuális tájé
koztatót kannak az adott idő
szakban folyó versenyekről. 
Az úíságírók így — íróaszta
luk elhagyása né'kül — egy
szerre több versenyt is meg
tekinthetnek.

Ä tudósítások gyors továb
bítása érdekében a sajtó háza 
a legkorszerűbb telefonköz
pontot kapja, amely több, 
mint 100 telefonfülkéből biz
tosít kapcsolást a világ bár
mely pontiával. A telexköz
pontban fotótelex és fénymá
soló berendezések is lesznek.

A fotósoknak a központban 
laboratóriumokat biztosítanak, 
ahol maguk hívhatták elő és 
másolhatiák filmje1 két. Ha vi
szont kívánják, szakképzett la
boránsok segítik őket ebben.

A tervek szerint 350 szemé
lyes konferenciaterem létesül, 
amelyben külön fülkéket kap
nak a rádió- és tévékommen
tátorok.

Á sajtóközponttól autóbu
szok és mikrobuszok indulnak 
maid rendszeresen a sportléte
sítmények színhelye felé. A 
jobb közlekedést szolgálja a 
központ mellett létesülő ha
talmas parkoló is.

Az egész világ nagy érdeklődéssel várja a labdarugó VB 
sorsolását. Képünk: Buenos Airesben, a sorsolás színhelyéül 

készült — még üres a terem.

A sztalitenisz

Foghíjas megyei bajnokság
Esztergomban, a Petőfi Sán

dor Általános Iskola torna
termében zajlott le — a ver
senynaptár zsúfoltsága miatt 
meglehetősen korán — a 
megyei egyéni asztalitenisz 
felnőtt férfi- és női bajnok
ság. A sportág megyei „te
kintélyére” nem hat kedvezően 
hogy néhány egyesület egyál
talán nem nevezte verseny
zőit (Dorogi AC, Nyergesújfa
lui Eternit, Tatai AC), míg 
más szakosztályok a nevezés 
ellenére sem indították játé
kosaikat (például a Táti SE), 
vagy csak a másodig vonalat 
képviselő játékosaik jelentek 
meg a rajtnál. (Ez történt a 
Granvizus esetében).

A bajnokságot mindemellett 
élénk érdeklődés kísérte, szép 
számmal voltak jelen nézők. 
A színvonallal is elégedettek 
lehettek a  sportág szakembe
rei.

Általában a várt eredmé
nyek születtek, bár a női egyé
niben volt váratlan eredmény 
is: Anka (KAC) eddigi első 
győzelmét aratta a döntőbe ju
tásért vívott mérkőzésen a 
SZTM-es Szabó ellen. (Anka 
szépen fejlődik, és nagy re
ményekre iogosít szereplése.) 
\  leginkább esélyesnek tar
tott Som vereséget szenve
dett a második he1 ven ki
emelt Nagytól (KAC).

A fiatalok közül Kerekes és 
Sáfár ismét jól játszott: a
bajnok Som—Henkey páros

ellen csak 2:1 arányban szén» 
védték vereséget.

Az első négy férfi és női he«, 
lyezett képviseli megyénket a 
Pécsett megrendezendő Vi
dék—Nyugat bajnokságon;
mellettük az ezüstjelvényes 
Antal és Kókai is indulhat 
ott.

A megyei bajnokság ered-» 
menyei: Férfi egyes (54 in-> 
dúló): 1. Nagy Ferenc (KAC), 
2. Som Ferenc (TBSC), 3» 
Henkey István (TBSC), 4 Víz
keleti Lajos (KAC), 5. Kókai 
Kálmán (SZIM), 6. Molnár 
Gyula (KAC), 7. Antal 
Zoltán (SZIM), 8. Szabó Jenő 
(Pilismarót). Férfi páros (16 
induló): 1. Som—Henkey
(TBSC), 2. Antal—Kókai 
(SZIM), 3. Török—Dr. Laky 
(SZIM), 4. Vízkeleti—Kővári 
(KAC), 5. Sáfár—Kerekes 
(SZIM), 6. Imecs—Fekete 
(TBSC), 7. Nagy—Molnár 
(KAC), 8. Szabó-—Berkes (PiJ 
lismarót). Női egyes: (16 in
duló): 1. Molnár Éva (KAC). 2. 
Anka Erzsébet (KAC), 3. Ge
re Erika (SZIM), 4. Szabó 
Andrea (SZIM), 5. Tóth Szil
via (Naszály), 6. Rumánszkl 
Erzsébet (TBSC), 7. Földes 
Lívia (KAC), 8. Miké Teréz 
(Szomód). Női páros (8 in
duló) : 1. Szabó—Gere (SZIM),' 
2. Molnár—Anka (KAC). 3. 
Rum ánszkí—Földes (TBSC— 
KAC), 4. Mike—Csicsai (Szó
rnod). Vegyes páros: 1. Antal 
—Szabó (SZIM), 2. M olnár- 
Molnár (K AC), 3. Nagy—Anka 
(KAC), 4. Kókai—Gere (SZTM)

l a x :  d ö n te tlen
Hastingsban, a nemzetközi 

"akkversenyen Sax Gvula be
fejezte a 13. fordulóban az 
amerikai James Tar ián ellen 
függőben maradt játszmáját, 
s így újabb fél pontot szer
zett.

A 14 fordulóban Sax a 
csehszlovák Horttal csatázott, 
s ötőrás játék után függőben 
maradt kettejük mérkőzése.

Az értékelések szerint körül
belül egyenlő az a'lás.

Az izraeli Dzindzihasviü a 
legutóbbi fordulóban a 47. lé- 
nésben legvőzte az amerikai 
Tariant. s ígv növelte előnyét 
Sax-szal szemben, akit nontok 
tekintetében mér a szovjet 
Petroszian is beért. Az élcso
port: Dzindzihasviü 10 p., 2.
Sax 9 n. (1). Petroszjan 9 p„ 
Hort 8 (1) pont.

Történelmi feljegyzések bi
zonyítják. hogv a fogathajtást 
már az ógörögök és a rómaiak 
is versenyszerűen űzték. Igaz, 
nem úgy, ahogy mostanában, 
a csupán a hatvanas években 
életre hívott világ- és Euróoa- 
bajnoksá gokon. A fogathajtás 
az angolok kezdeményezésére 
lett újból sportverseny, nem
zetközi esemény. Egyik leg
főbb patronálóia Fülön herceg. 
II. Erzsébet királynő férje, aki 
a Nemzetközi Lovas Szövetség 
elnöke.

Bár ez a nemzetközi vetél
kedő — egyre több magvar si
kerrel — meg nem régi. ha
zánkban már 30 éve megren
dezik a fogatok versenyét és 
hainoVágát. Egv időben csak 
kettes fogatok versengtek, de 
1 AdO-tól már nálunk is a „hi
vatalos. négvesfoga+oknak ír
ják ki a viadalokat.

Magvarországon kizárólag a 
vidék jelenti ennek; a lovas
számnak a bázisátí különhöző 
állami gazdaságok, termelőszö
vetkezetek segítik a mintegy 
két tucatnyi fogat fenn*ariácát.

az étig nnagas köüsá- 
g°ket. A „köznont” viszont ÜI- 
’5n van. az Országom A'látte- 
nvésztési Felűgye'őzég te'eoén. 
ahol a nagy világversenyek 
előtt hár©ns-há«es» héten át

A ío gat hajtás 
ABC-je

edzőtáboroznak a lovak és a 
hajtők. Gyakorlatilag itt „vizs
gáznak” a nemzetközi találko
zókra felkészített lovak, ame
lyeknek legalább másfél-két 
év kell. amíg tökéletesen beta
nulhatják a szükséges felada
tokat és mindenben engedel
meskednek hajtóiknak.

Mi a fogathajtás abc-je? 
Miiven feladatokat kell meg
oldaniuk a résztvevőknek? 
Kik és hogyan döntik el a ver
senyeket?

A világ- és Európa-bajnok- 
ságokon a versenvszámok a 
következő sorrendben zajlanak 
le:

Bírálat-yerseny. Ez nyitja 
meg a programot: felvonulnak 
a fogatok és a zsűri szemrevé
telezi a lovakat, szerszámzatu- 
kaí, a kocsit, a lovak és a haj
tők magatartását harmóniá
ját, s nem utolsósorban a ba
kon ülő főversenyző vagyis a 
hajtó, és a kocsin mögötte he
lyet foglaló két segédhajtó öl
tözetét viselkedését is. Á

résztvevők maximálisan 80 
pontot érhetnek el. Az ennél 
kevesebb pont (tehát a kapott 
és a maximális 50 közötti kü
lönbség) később mint büntető
pont szerepel az eredménylis
tán.

Díjhajtás. Egy 40x100 méte
res négyszögben tíz perc alatt 
11 előírt feladatot kell végre
hajtani. Például a fogatnak 
egy nyolcast kell leírni, egy 
vagy többívű „kígyóvonalat” 
megtenni, megfelelő ütemvál
toztatással.

Maratoni hajtás. Amint a 
maratoni szóból is kiderül, 42 
kilométer a távja, de néha el
tekintenek a pontosságtól, va
lamivel több vagy kevesebb 
annál. Öt különböző szakasz
ból áll, s ezek közül egyaránt 
kettőt ügetésben, illetve lépés
ben kell megtenni, egy pedig 
különböző akadályokkal ne
hezített szakasz.

Akadályhajtás. A táv 8 ki
lométer és minden kilométer
nél egy-egy akadályt kell le

küzdeni. Ez általában mind 
különböző, így vizen, tavon 
kell keresztülhajtani, erdős, 
dombos vidéken, egyenetlen 
talajon átiutni, s még egyéb 
(a rendezők ötletére bízott) 
nehéz akadályon átvergődni. A 
versenvszámok közül ez az 
egyik legnehezebb, még a leg
jobbak is gyakran buknak az 
akadályokon.

Az értékelés valamennyi 
számban szigorú és sokrétű. 
Nemcsak az útvonalakon el
helyezkedő zsűrik figyelik ár
gus szemekkel a fogatokat, ha
nem mindegviken a versenyző 
mellett ott ül egy bíró, aki 
végighalad a fogattal és ő Is 
értékel. Előbb számonként ál- 
lapítták meg az eredményeket, 
maid az összesítés adja meg a 
világ- vagy Európa-bajnokság 
végső sorrendjét

A hajtők tapasztalata na
gyon sokat számít ezért töb
ben közülük elég magas élet
kornak. (A világ- és Európa- 
bajnok magyar Abonyi Imre 
például már közeledik a hat
van évhez.) Ám egyre több 
ország vonultat fel nagyon te
hetséges fiatal hajtókát — 
ezért a magyar sikerek folyta
tásához ebben az érdekes 
sportágban is szükség van as 
utánpótlásra.


