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S P O R T É
T erem kézilabda

Izgalmas helyosztók
A megyei terem kézilabda- 

bajnokság utolsó előtti já ték 
napján  m ár eldőlt a  bronz
érem  és a  további helyezések 
sorsa a  felnőttek mezőnyében. 
Az első helyért (és egyben a 
győztesnek járó  serlegekért) 
m árcius 11-én, szombaton dél
u tán  mérkőzik m ajd a  TBSC— 
Rába ETO NB I-es férfi, és 
a Tb. HIRTEX—Kisbéri Gam 
m a női együttese.

Férficsoport
Harmadik—negyedik he

lyért: Környei MEDOSZ—Rá
kóczi SE 20:19 (8:10). V.: Bau
m ann II., Havancsák. K öm ye: 
Szabó — Paszinger, Szőgyéni, 
W ittmann, Pavelkó, Haffner, 
Riesing. Csere: Komáromi, Vi
da, Rácz. Rákóczi SE: Jakab 
Krausz, Varga J., Székely, Ti- 
Vald, Németh J., Krasznai. 
Csere: Nagy L., Sallai, Koncz, 
Szabados, Csányi

M indkét együttest „szükség- 
édző” irányította. A Köm yé- 
nél a beteg Szigeti Ottó he
lye tt a  sérült játékos, Pavel- 
ka Pál, a  ta taiaknál az eskü
vője m iatt távol m aradt Kiss 
József helyett Gyimes Csaba 
szakosztályvezető ült a  kispa- 
tion.

Az első félidő a Rákóczi SE 
Csapatáé volt; összeszokottsá
ga jól kidomborodott a kissé 
fárad t csapat benyom ását kel
tő  K öm ye ellen. A második 
játékrész első felében is foly- 

I tatódtak  a tatai rohamok. 
1 Székely ism ételt kiállítása 

után, a  13. percben egyenlített 
a Környe. (14:14). Ezután még 
erősített a  Rákóczi SE (18 dó
ré  elhúzott), ám a 25. perc
ben ism ét döntetlen volt az

állás. (18:18). Az utolsó öt 
percben nagy izgalmak köze
pette (Jakab kapust reklam á
lásért ki is állították) .hetes
dobó verseny folyt. A kör- 
nyeiek idegei bizonyultak 
jobbnak, a tatai fiúk ugyanis 
két büntető t kihagytak. Egyet 
időn túl — pedig ennek érté
kesítése a mérkőzés hosszab
bítását. jelentette volna.

A látottak alap ján  az igaz
ságos eredmény a döntetlen 
lett volna. Egyénileg a  két 
kapus, Szabó és Jakab nyúj
to tt jó teljesítményt. Góllö
vők: W ittm an 11, Paszinger, 
Pavelkó 3—3, Szőgyéni, Haff
ner, Riesing, ill. Krausz, Né
meth J., Csányi 4—4, Koncz 
3, Tivald 2, Sallai, Székely.

ötödik-ha tod ik helyért: 
Várpalotai Bányász— Tb. Vo
lán 29:19 (13:10).

V.: Becsi, Seeler. Volán: 
Schön — Fekete, Rebi, Erdé
lyi, Gercsó, Bencsik, Keindl. 
Csere: Csobán, Kostyál, Sípos. 
Edző: Bogár Bulcsú.

A volános gárda helyenként 
jól játszott, ’derekasan küz
dött. Góllövők: Juhász A. 9. 
Bakacs 7, Forgács 4, Kelemen 
3, Fodor 2, Flamm, Takács, 
Tábori, i'll. Gercsó 7, Fekete 
6, Rebi 3, Erdélyi 2, Sípos.

Hetedik-nyolcadik helyért: 
Kisbért Gamma— Dorogi AC  
2.6:25 (14:13).

V.: Maglódi, Nagy T. Vál
to tt vezetéssel folyt a játék, 
a  dorogiak az utolsó percek
ben meginogtak, s ezt hasz
nálta ki a Kisbér. G.: Neu- 
mayer 8, Teklovics, Szabó J., 
Kovács S. 4—4, Garai, Végh 
R. 3—3, ill. Medgyesi 7, Ker

tész 5, Boglár, Ott 
tér 3, Bihari 2.

;, Val-

Női csoport

Körzeti labdarúgó-bajnokság
»» ■■ '■ —

Egy mérkőzésen
négy kiállítás

A tatai körzeti labdarúgó
bajnokság tavaszi ra jtja  tu 
lajdonképpen az őszi utolsó 
forduló volt, m ivel akkor a 
csapatok a pályák használha
tatlansága m iatt nem játszhat
tak. Az öt mérkőzés 23 gólt ho
zott, mely igen jó átlag: _ ám  
ebből a dadiak tizenkettőt (!) 
szereztek a Komlód ellen, baj
noki csúcsot állítva feL

Hóregen sajnálatnam éltó 
esem ények történtek  a  pályán 
és a  pálya szélén, főképp a 
dunaszentmiklósl vendégek jó
vo ltábó l A 13. percben 
Schm idt A ntalt a  szentmikló- 
si csapatból a játékvezető sér
tegetésért kiállította. A 83. 
percben a mái' figyelmeztetett 
héregi Szeder János m ehetett 
reklam álás m iatt előbb öltöz
ni. A mérkőzés hosszabbításá
nak ötödik (!) percében a  du- 
szentm iklósi Zöld István szán
dékosan ellenfele hasába rú
gott, am ikor a  labda a  közel
ben sem v o lt  A játékvezető 
azonnal kiállította őt is; Zöld 
— tetézte súlyos vétségét — 
leköpte a játékvezetőt. A m ér
kőzés lefújása után Horváth 
M árton (Dunaszentmiklós) 
szidalm azta a  játékvezetőt, aki 
őt is kiálMtottnak nyilvánítot
ta.

Az eseményekhez tartozik, 
hogy néhány vendég szurkoló 
(italos állapotban) m inősíthe
tetlen  m agatartást tanúsított.

Boltodon a Szomód volt az 
esélyesebb, ám  a hazaiak jó 
első- félidei játékukkal bizto
síto tták  a győzelm et Bajon ki
egyensúlyozott első félidő után 
Hz almásneszmélyiek elfárad
tak  és a  hazaiak biztosan nyar-

A Kömye—Vértessomló ösz- 
szecsapás érdekessége, hogy a 
vendégek közül Dodonka 
László ta lált a  sa já t kapujá
ba m ár a  10. percben — és 
ezzel a  góllal dőlt el a mérkő
zés a hazaiak ja v á ra  A Dad— 
Komlód mérkőzés kétszám je
gyű eredményének egyik m a
gyarázata: a  dadiak komoly 
edzésekkel készülteit az idény
re.

Eredmények: Héreg—Duna
szentm iklós 3:0 (2:0), v.: Ko
máromi Lajos. Bakod—Szó-
mód 2:0 (2:0), v.: Bugyi Imre. 
Baj—Almósneszmély 4:1 (1:1), 
V .: dr. Nagy Imre. Környe—
Vértessomló 1:0 (1:0), v .: Sza
bó László. Dad—Kömlőd 12:0, 
v .: Havasi Árpád.

Kora délelőtt egy el
m aradt mérkőzést játszot
tak  le, ezen eldőlt, hogy a  ta r
talékos Váci Forte NB II-es 
együttese helyett a Kisbéri 
Gamma játssza m ajd a  dön
tőt.

Eredmények: Kisbér—Vác
30:11 (13:6), v.: Maglódi, Nagy 
T. G.: Ekker 10, Hável 7, Mé
száros M. 6, Sátai 3, Pisuth, 
Mészáros E. 2—2, ill. Bayer 5, 
Győri, Nábelek 2—2, Baranyai, 
Mentes.

Harmadik — negyedik he
lyért: Tatai AC—Váci Forte 
22:11 (13:5).

P .: Becsi, Seeler. TAC: Kol
lár — Sárosi, Mészáros A., 
Szép, Blázsik, Welsch, Antal. 
Csere: Jakab, Herman, Bokros 
Erika, Bokros Edit. Edző: K a
sza János.

A tataiaknál főleg Mészáros 
Andrea játszott igen jól. G., 
Mészáros 8, Szép 6, Welsch 4, 
Antal 2, Sárosi, Bokros Erika, 
ill. Bayer 9, Győri, Matyóka,

ö tö d ik  — hatodik helyért: 
Dorogi AC—Dorogi G im názi
um  20:12 (11:4).

V.: Baumann II., Havancsák. 
DAC: K ondár — Fellegi, Ko
vács P., Tanlka, Györgyei, 
Marosvölgyi; Andrási. Csere: 
Dunai, Csonka, Mayer, Hír. 
Gimnázium.: Jeszenszky —
Erős, Monostori, Grósz Hilda, 
Krizsák, Boros, Kollár. Csere: 
K árpáti, Grósz Hedvig.

M indkét együttest Buzási Jó
zsef edzi. G.: Györgyei 7, Ko
vács P. 5, Tanka 4, Dunai 2, 
Fellegi, Csonka, ill. Gtrósz H il
da 5, Boros, Grósz Hedvig 
2—2, Krizsák, Kollár, K árpá
ti.

Hetedik— nyolcadik helyért 
Tb. Sütőipar—Komáromi AC 
9:5 (4:2).

V.: Kemecsei, Tóth L. A két 
csapat sok hibával játszott. 
G.: Feketéné 3, Farikas I., Já -  
tékosné 2—2, Bállá, Gamm er- 
né, ül. Bedecs 3, Bartal, Gyu
ri cza.

Leány ifjúsági csoport

Eredmény: TBSC—Váci For
te 17:8 (10:4), v.: . Kemecsei, 
Tóth L. Hosszú évek u tán  a 
lem ondott Drahos Róbert ed
ző helyett ezúttal először Ge- 
racsk Alfréd irányította a ta 
tabányai ifik játékát. G.: ö lle r  
6, Schreiner 5, Kolládi 4, 
Schmidt 2, ill. Bayer 4, B ara
nyai, Bagi 2—2.

A felnőtt bajnokság őszi
végeredménye ezzel így ala-
ku lt:
1. H é reg 15 13 1 1 42:12 27
2. K ecsk éd 15 11 1 3 59:21 23
3. K ö rn y e 15 11 1 3 30:15 23
4. D sz t.-m ik ló s 15 10 1 4 29:21 21
5. D ad 15 9 2 4 48:25 20
6. V é rte sso m ló 15 7 1 7 31:34 15
7. B ö k ö d 15 7 1 7 35:41 15
8. Szom ód 15 7 1 7 21:29 15
9. K ocs 15 5 4 6 30:27 14

10. N aszá ly 15 5 4 b 31:29 14
11. T b . C em en t 15 6 1 8 37:30 13
12. A Jm ásneszm . 15 3 2 10 17:36 8
13. B aj x 15 3 1 11 25:42 5
14. T a rd o s b . x 15 1 3 11 15:20 3
15. K o m ló d  x 15 1 1 13 8:65 1
x  =  K é t b ü n te tő p o n t  le v o n v a .

Serdülő bajnokság: Héreg— 
Dunaszentmiklós 2:0 (2:0), v.: 
M olnár József. Tb. Cement— 
Kecskéd 1:1 (0:0), v.: Gulyás 
István. Szomód—Bököd 4:1 
(2:0), v .: Bódis József. Baj— 
Atmásneszanély 1:1 (1:1), v.: 
Kiss József, Dad—Kömlőd 2:2 
(2:1), v .: Havasi Árpád. Kör
nye—Vértessomló 4:0 (2:0), v.: 
Németh János.

Sportlövészet

N őnapi verseny
A tatabányai városi MHSZ-

vezetőség és sportfelügyelőség 
ismét megrendezte hagyomá
nyos nőnapi lövészversenyét, 
m elynek ezúttal 70 résztvevő
je  v o ll Legjobban a Tatabá
nyai Volán LK és az Árpád 
Gimnázium lövészei szerepel
tek.

Eredmények: kispuska, 10 lö
vés. Ifjúsági: L Kiss Erika

(Volán) 86, 2. Paksi Margit 
(BHG) 76, 3. Czirják Jolán 
(Árpád) 65 kör. Felnőtt: 1. 
Lepkó Ilona (Vórtesszőlős) 77, 
2. Tós Hedvig (Volán) 75/3, 3. 
Nimusz Ibolya (Volán) 75/2 
kör. Sportpisztoly, ifjúsági: 1. 
Rebró M arianna (Árpád) 62, 
2. V iktor Lilla (Sziklai) 48, 3. 
Czirják Jolán (Árpád) 26 kör.

C, F.

Verseny közben

Felszabadulás Kupa
VASAS IZZÓ—KOMÉP I S  

(0:#)

Tatabánya, 300 néző, vezet
te: Simon Gy. KOMÉP: Sza
bó — Takács, Hollósi, Czakó, 
Göbölös — Horváth F. (ízing), 
Bánfi, Kökény, Horváth, J ,  
Tóth, Viczián (Pfluger). Edző: 
Sárosi Ferenc.

Elfogódottan kezdett a KO
MÉP a listavezető NB II-es 
csapat ellen a  labdarúgó Fel-
szabadulási Kupa találkozón. 
Az Izzó tám adott többet, de a 
hazaiaknak sikerült átvenni

a já ték  ritm usát. Az első fél
időben egyformán kezdemé
nyeztek a csapatok, de igazi 
gólhelyzet nőm alakult ki.

m
A második játékrészben a 

hazaiak tám adtak többet. Tóth 
és Izing kihagyott egy-egy 
nagy helyzetet Jó iram ú volt 
a játék. M ár-m ár úgy látszott, 
hogy döntetlen m arad az ered
mény, m ikor a 87. percben 
A ntal gólt fejelt lri).

A színvonalas mérkőzésen a 
KOMÉP egyenrangú ellenfele 
volt a  fővárosi csapatnak.

Hóvirág-túra
A TBSC term észetjáró ✓ szak

osztálya újabb nyílt tú rá t in 
dít m árcius 12-én, vasárnap 
Tatabánya term észetet kedvelő 
dolgozóinak. A hóvirágszedés
sel egybekapcsolt tú rá t az 
Észak-Vértesben vezetik a kö
vetkező útvonalon: X l/a  bá

nyaüzem—Körtvélyes—K ap- 
berek-puszta—V itány vár— 

Síkvölgyi akna. Az útvonal 
hossza 9 km. A találkozó he
lye és ideje: Bányász körtéren 
3.30-kor, a 8-as autóbusz- 
megállójánál. Túravezető: Du- 
binyák Péter.

Szövetségi
hírek

A megyei labdarúgó-szövet
ség — a  két egyesület közös 
megegyezése alapján — enge
délyezte, hogy a  m árcius 26- 
ra kisorsolt Esztergomi MIM 
Vasas—Tokodi TSZ SK b a j
noki ifjúsági- és felnőttm ér
kőzést március 25-én (szom
bat) játsszák le a csapatok.

Az április 4-i m unkanap á t
helyezése folytán az április 2-i 
fordulót április 3-án rendez: 
meg a  megyei LSZ.

Az MLSZ utánpótlás-bizott
sága elkészítette az Országos 
Serdülő K upa elődöntőinek p á
rosítását. Megyénkből — az in
dulók nagy szám ára való tekin
tettel — négy csapat vesz 
részt az országos elődöntőben; 
ahol 64 együttes küzd a  to
vábbjutásért. A párosítás a  
következő: Tatai AC—Bakony 
Vegyész; Komáromi AC— 
Szombathelyi Haladás; Veszp
rémi Volán—Dorog; Zala- 
szentgrót—Tatabányai Bá
nyász. Az első forduló április 
6-án lesz.

★

Az Országos Ifjúsági Kupa 
elődöntői a második forduló
hoz érkeztek. Ide megyénk 
csapatai közül csak a Tatabá
nyai Bányász jutott.

R öplabda

Fontos
m érkőzések

A női röplabda NB I B-cso
portjának állása:
1. C . D ó zsa  « I  - 8 t i
2. B p . S p a r ta c u s  4 4 -  12: •  8
3. A lm á sfü z itő  8 2 4 6:12 8
4. D u n a ú jv . Ép. fi 1 5 5:15 7
5. L e h e l SC fi 1 5 4:15 7
6. K ü lk e r  SC 4 2 2 4: 7 6
7. M isk o lc i v s e  4 2 2 s :  8 6

A táblázaton zavarólag hat 
néhány elm aradt mérkőzés. 
H ét végén az eddig jól szerep
lő K ülker SC jön Almásfüzitő
re. A két mérkőzés pontjai 
igen fontosak lehetnek a  végső 
helyezésnél. Ezért az ATSC 
gárdája nagy akarással és 
egészséges önbizalommal ké
szül a találkozókra.

Vívás

Egy tu sra
a  v id ék b a jn o k i c ím tő l

Pécsett az új városi sport- 
csarnokban nagyszerű körül
mények között, csaknem nem 
zetközi szinten rendezték meg 
az országos felnőtt \{ívó vidék
bajnokságot. Az új sportcsar
nok bám ulatba e jte tt m inden
kit, de nézelődésre nem sok 
idő m aradt, m ert a  meglepeté
sek, a  szoros eredmények ha
m ar forró hangulatot terem 
tettek. A pécsi versenyzők óri
ási akarással vetették m agukat 
a  küzdelembe, m ert — az Özd 
mögött öt ponttal lem aradva — 
legalább három  pécsi vívó
nak kellett a döntőbe jutni, 
hogy ők nyerjék a pontver
senyt. Végül Is a döntőt négy 
pécsi, két tatabányai, egy 
veszprémi, egy Alba-Regiás 
és egy Székesfehérvári Volán
os vívó kezdte.

Sakk OB II

Csak a Viscosa...
Az OB II-es sakk-csapatbaj

nokság harm adik fordulójában 
megyénk együttesei közül jól 
szerepelt a  Viscosa, míg a 
TBSC váratlanul nagyarányú 
vereséget szenvedett a  Komlói 
Bányásztól

A Viscosa Székesfehérváron 
nyert 6,5:5,5 arányban a  Vi
deoton ellen; az értékelésre 
váró két játszmáiban 1,5 pont
ra szám íthat reálisan. A csa
patból Fodré, Szobi, dr. Ván
dor és ifj. M eixner győzött, 
döntetlenül játszott Siroky, ifj. 
G á l Szűcs, Szilágyi és Kovács. 
A nyergesújfaluiak győzelme 
biztosan alakult ki, annak el
lenére, hogy több partiban 
előnyös állásukat rontották el 
döntetlaare vagy vesztésre.

A Tatabányai Bányász 9:4
arányban szenvedett vereséget 
a  komlói csapattó l Különösen 
a  sötéttel kezdők eredménye 
negatív: a hét mérkőzésiből 
mindössze egy döntetlenre fu
totta. A tatabányaiak közül 
Feite te nyert (immár harm a
dik győzelmét a ra tta  sorozat
ban), ugyancsak győzelmet ígér 
Hornyák értékelésre váró p ar
t i j a  Döntetlent é r t el Szüts, 
BLaskovits, Koródi, Finta,*Zsé- 
dely és Dékány. A tatabányai 
csapat néhány gyenge formá
ban versenyző sakkozója idéz
te elő a  nagy vereséget, ami 
azonban a  m utatott já ték  
alap ján  tú lzo tt

A bajnokság állása a har
madik forduló u tán  az 11

Nyugati csoportjában: S tatisz
tika 24 (1); FTC 23,5; Petőfi 
SE 23,5; Vasútépítő 23 (1); 
Komlói Bányász 22 (1); Visco
sa 20,5 (2); Dunaújvárosi P a
p ír 20 (1); Jászberényi Lehel 
20 (1); Győri K özi Főiskola 
20; Bp. Postás 19 (1); Video
ton 18,5 (2); Utasellátó 18,5
(1); Vasas Izzó 18,5; T atabá
nyai Bányász 17 (1) p o n t

A m árcius 19-i, negyedik for
dulóban a  Viscosa az előkelő 
helyen álló Vasútépítőt fogad
ja, míg a  tatabányaiak a Vi
deoton otthonába utaznak. A 
Bányász sakkozók szám ára na
gyon fontos a  jobb eredmény 
elérése, hogy eddigi mérsékelt 
szereplésükön javítsanak.

Az első kör levívása után 
Kiss (TBSC), Remsei és Sápi 
(PEAC) álltak  áz élen egy ve
reséggel A második összevetés 
u tán  Kiss és Remsei még egy ’ 
vereséget szenvedett, s  így Sá
pi vezette a mezőnyt az utolsó 
fordulóig. Ekkor Remsei ú j
ból vesztett, s  ezzel kiesett az 
első helyért folyó küzdelemből.

Az utolsó asszóban Kissnek 
meg kellett verni Sápit, hogy . 
holtversenyt vívhasson a  b a j
noki c ím ért Ez sikerült is: 
5:4-re Kiss győzött! K ét perc 
pihenőt kapott m indkét ver
senyző, m ajd kezdték a „m in
dent” eldöntő aSszót. Kiss el
húzott 3:l-re, de Sápi egyen
lített, sőt, a  vezetést is meg
szerezte. A bajnoki címet 5:4- 
es győzelemmel végül Sápi 
(PEAC) nyerte meg. Második 
Kiss Károly (TBSC). Hegedűs 
Ferenc (TBSC) a hatodik he
lyen végzett. Ez a még junior 
korú Hegedűstől a felnőttek 
mezőnyében figyelemreméltó 
teljesítmény.

A megyei vívók közül még 
Héricz K atalin (TAC) került 
döntőbe és ott szoros küzde
lemben, elég balszerencsés kö
rülmények között hetedik le t t

Jégkorong VB

egy
a

,,B”

Belgrad várja 
a „B” csoportot

A jugoszláv fővárosban 
hét m úlva megkezdődnek 
jégkorong világbajnokság 
csoportjának küzdtelmei, am e
lyeket m árcius 17—26. között 
rendeznek meg.

A VB „B” csoportjának 
résztvevői: Japán, Jugoszlávia, 
Lengyelország, Magyarország; 
Norvégia, Olaszország, Romá
nia, és Svájc válogatottja.


