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Előre törnek a WRC-k

Autósport

Bár a vb-n már a negyedik körön van túl a mezőny, a 
hazai rali-bajnokság csak ezután éled téli álmából: 
április 4-6. között 10. alkalommal rendezik meg az 
Esztergom-ralit.

mind a nyolc futam beszámít 
a végső értékelésbe. Ugyan
csak a vb-hez hasonlóan az 
idén végre bevezetik a már ta
valy beharangozott Szuper 
1600-as kategóriát, továbbá a 
gyártók márkabajnokságát is.

Rögtön az első futam nem 
kis gond elé állítja viszont az 
ötszörös abszolút bajnok ifj. 
Tóth Jánost. A címvédő az el
múlt két évben egy Peugeot 
206 WRC-t bérelt, ám az oszt
rák váltótársnak 
idén kétszer is 
ugyanazon a 
hétvégén van 
szüksége a ko
csira, és mivel 
ők élveznek el
sőbbséget, a 
magyaroknak új 
autó után kell 
nézniük. -  Fo
galmam nincs,

A szövetség viszont a téli szü
netben is dolgozott, aminek 
eredményeként az idei nyolc- 
futamos magyar bajnokságon 
a több lényeges szabály vál
tozni fog. A legkorszerűbb au
tókat, a WRC-ket (World 
Rallye Car) ebben az évben 
csak az abszolút kategóriában 
értékelik, azaz a korábbi A8- 
ba nem számít bele az ered
ményük. A vb mintájára a ha
zai viadalokon is csak a szer
vizparkokban nyúlhatnak az 
autókhoz a szerelők, egyéb
ként csak a pilóta és a navigá
tor végezheti el az esetleg 
szükséges javításokat. Az 
idén már mínuszolni sem le
het az ob-n, azaz míg koráb
ban a versenyzők leggyen
gébb eredményét nem vették 
figyelembe, ebben az évben

honnan szerzünk másik au
tót. Abban bízom, hogy a Peu
geot franciaországi központjá
ban értékelik sikereinket, és 
talán közösen találunk vala
milyen megoldást -  bizako
dott ifj. Tóth.

Ha sikerül megoldaniuk a 
problémát, már hat WRC-vel 
kell felvenniük a versenyt: Ér
di Tibor (Subaru I.), Bénik Ba
lázs (Ford Focus), Tagai Ta
más (Subám I.), ifj. Angyalfi 
Károly (Subám Impreza), Sza
bó Gergely (Toyota Corolla) és 
Túri Tamás (Toyota C.) is a 
legerősebb autóval áll rajthoz.

A rali ob menetrendje
Április 4-6.: Esztergom 
Április 25-27.: Miskolc 
Május 24-26.: Fehérvár-rali 
Június 14-16.: Savaria-rali 
Július 12-14.: Veszprém 
Augusztus 9-11.: Budapest 
Szeptember 20-22.: Mecsek 
Október 18-20.: Zemplén

Egy hír: egy mondat
OLIMPIA. Az olimpia meg
rendezése, illetve a felké
szülés nem más Magyaror
szág számára, mint egy 
nemzeti fejlesztési terv. Ezt 
Orbán Viktor miniszterel
nök mondta a Budapest Bu
siness Journal által rende
zett konferencián, amely
nek napirendjén a játékok 
gazdasági vonatkozásaival 
foglalkozó előadások szere
peltek. - Nem az a legfonto
sabb, hogy Magyarország 
megrendezi-e az olimpiát, 
hanem az, hogy 2012-re ké
pes legyen lebonyolítani,

gond nélkül vendégül látni 
a világot - fogalmazott a 
kormányfő.

LABDARÚGÁS. Ismét kór
házba szállították Kabala 
Lászlót. Az 1950-es évek 
klasszis labdarúgója, aki 
krónikus Alzheimer-kórban 
szenved súlyos légzési pa
naszokkal került a barcelo
nai klinikára.

ÚSZÁS. Fiatal lányok sze
xuális molesztálásával gya
núsítják az ausztrál úszó
sport egyik legeredménye

sebb edzőjét, Scott Volkerst. 
Az olimpiai, illetve világbaj
nok Susan O'Neill és 
Samantha Riley egykori tré
nerét rövid időre le is tar
tóztatták, s bírósági tárgya
lása április 5-én kezdődik.

VITORLÁZÁS. Szerdán 
reggel befutott Miamiba az 
Ássa Abloy, így a svéd hajó 
nyerte a Volvo Ocean Race 
földkerülő vitorlásverseny 
ötödik szakaszát. Összetett
ben továbbra is a második
ként célba érkező német 
lllbruck vezet. ■

Válságban van az olasz futball?
Christian Vieri szerint túltaktikázzák a meccseket

A  V á l s á g b a n  
van az olasz 

j r v l f  I  /  futball? Itáliá-
e lső  a s p o r tb a n  ban az e,mu}tr  napok esemé
nyei kapcsán a szakértők elkezdték 
kongatni a vészharangot, elsősor
ban azt követően, hogy a Bajnokok 
Ligájában a legjobb nyolc közé 
egyetlen olasz csapat sem került be. 
Ráadásul ez a csúfság sorozatban 
már másodszor esik meg a Serie A, 
azaz az olasz első osztály képviselő
ivel, és ilyen hosszú (értsd: kétéves) 
negatív széria legutóbb másfél évti
zeddel ezelőtt történt.

Labdarúgás

- A spanyol és az angol bajnokság színvo
nala elérte, sőt, meg is előzte a mienket - 
fakadt ki a napokban Christian Vieri, az 
Inter és az olasz válogatott csatára, aki 
azonnal azt is elmondta, miért gondolja, 
hogy válságban van a „calcio”: - Az edző
ket és a klubelnököket csak a győzelem 
érdekli, a játék szépségét már senki sem 
keresi. A különböző taktikai felállások, a 
sémák megölik a látványos focit. Ráadá
sul nálunk a védekezés a legfontosabb, a 
támadás csak azután jön, míg máshol 
egészen másként gondolkodnak. Aztán 
viszont eljön a rangadók pillanata, és ha
mar kiderül, hogy a mérkőzéseket még
sem a taktikai elképzelések, hanem a 
sztárok egy-egy zseniális megmozdulása 
dönti el. Ilyen volt legutóbb az Inter -  Ro
ma rangadó is, amelyen azért mi szerez
tük meg a három pontot, mert Alvaro 
Recobának volt két remek húzása.

Vieri véleménye mindenképpen érde
kes, hiszen ő belülről látja a válságot, ám 
önmagában a meccsek „túltaktikázása” 
még nem adna magyarázatot arra, hogy 
miért esnek ki az olasz csapatok a BL-ből 
már a csoportmeccsek során. Hiszen a 
feszes védekezés és a gyors kontrák el
méletileg eredményre kellene hogy ve
zessenek a spanyol és az angol csapatok 
ellen, amelyeknél - állítólag -  nem az 
eredmény az első, hanem a szép játék.

Akkor tehát miért van az, hogy a BL- 
ben a legjobb nyolc között három spa
nyol és két angol csapatot is találunk a 
görög (!) Panathinaikosz, valamint a két 
német, a Bayern München és a Bayer 
Leverkusen mellett? Mi lehet a 
Deportivo, a Real Madrid, a Barcelona, 
a Manchester United és a Liverpool - 
sőt, bátran idevehetjük a Leedset, a 
Chelsea-t, az Arsenalt, a Valenciát is - 
titka?

Ennek a kérdésnek a megválaszolá
sához segítségül hívunk három olasz 
szövetségi kapitányt: Enzo Bearzotot, az 
1982-ben világbajnoki címet nyerő 
squadra azzurra mesterét, aki ma az 
olasz szövetség technikai igazgatója, 
Arrigo Sacchit, az 1994-ben vb-ezüsüg 
jutó gárda edzőjét, aki ma a Parma tech

nikai igazgatója és Giovanni 
Trapattoni!, az olasz nemzeti együttes 
jelenlegi szakvezetőjét.

Bearzot szerint egyértelműen a sok 
külföldi játékos az oka az olasz futball 
visszaesésének: -  Az edzők számára 
szinte lehetetlen az öt kontinensről ér
kező labdarúgókkal egyszerre szót érte
ni, motiválni őket, megértetni velük a 
taktikai elképzeléseket. Csökkenteni 
kell a külföldiek számát, mert a pénznél 
fontosabb az érzelmi hovatartozás.

Sacchi szakmailag közelíti meg a kér
dést: - Az edzésmunkánk lemaradt a 
kontinensen vezetővé vált angol és spa
nyol mesterek felkészítési módszereitől, 
ráadásul nálunk a sajtó és a klubok veze
tősége a kelleténél sokkal jobban bele
szól a mindennapokba. A baj nem a játé
kosokkal van, hanem az őket körülvevő 
környezettel.

Végül hallgassuk meg Trap vélemé
nyét: - Nálunk egy-egy mérkőzés kap
csán túl sok feszültség halmozódik fel, 
külföldön sokkal nyugodtabban lehet ké
szülni a meccsekre. Ha Olaszországban 
kikapsz, egy hétig támadnak miatta, ha 
Angliában vagy Spanyolországban vere
séget szenvedsz, a közönséged attól füg
getlenül megtapsol a meccs végén. Már
pedig így sokkal könnyebben, sokkal

stresszmentesebben lehet felkészülni a 
következő mérkőzésre.

Nekünk természetesen nem felada
tunk eldönteni, hogy kinek van igaza, bár 
a lehetőségünk megvan rá: a SPORTl-en 
minden héten nyomon követhető a né
met, az angol, a spanyol és az olasz baj
nokság alakulása, valamint a Bajnokok 
Ligája összes mérkőzése. Csak egy kat
tintás a távkapcsolón, és kiderülhet, hogy 
tényleg akkora válságban van-e az olasz 
futball. M.T.

Christian Vieri (jobbra) Candela (középen) és Delvechhio mellett fejeli el a labdát

J o b b  d o b ó s  h a n g o l á s

Kosárlabda

Férfi NB II. Észak
Talentum 98 Sárospatak - 

HÉSZ-Gépszolg SE 
95-89

(20-21, 23-25,14-22, 28-21)
Sárospatak, 80 néző. V.: He

gedűs, Pázsitka.
HÉSZ: Kréti 10, MOLDOVÁN 

22/6, Kiss R. 15, BÍRÓ B. 30/18, 
Bársony 6. Cs. : Szatai 4, Varró 2, 
Papp T. Edző: Szeleczki János.

A borsodiak kezdtek jobban, 
de az egriek fokozatosan feljöt
tek. Az utolsó negyedben a pata
kiak maradtak higgadtabbak, és 
némi játékvezetői segítséggel 
nyertek is.

Dobó ISK -  Balassagyarmat 
87-77

(21-23,19-24, 25-14, 22-16)
Eger, 100 néző. V.: dr. Kiss, 

Balog.
DOBÓ: MEGYESI 23/9,

LÉNÁRT 16, KOVÁCS T, 16, 
PETRUCSIK 24/6, Weisz 5/3. 
Cs.: Szaveljev 3, Kovács Gy., 
Szabó G., Vincze G. Edző: 
Mérkőy Tibor.

Figyelmetlenségek miatt az 
első két negyedet a nógrádiak 
nyerték, azt követően viszont 
nagyon fegyelmezett csapatjá
tékkal sikerült fordítani a gim
nazistáknak.

Mérkőy Tibor: -  A győze
lemmel tartani tudtuk a 4. he
lyet, amit én sikerként könyve
lek el.

fl BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Sárospatak 19 16 3 1819-1428 0.921
2. EFSC 20 16 4 1849-1518 0.900
3. HÉSZ-Gépsz. 21 15 6  1953-1608 0.857
4. Dobó ISK 19 9 10 1683-1672 0.737
5. B.gyarmat 19 7 12 1431-1427 0.684
6. Gyöngyös 18 4 14 1349-1726 0.611
7. Szerencs 18 -  18 1087-1792 0.500

Szombaton 11 órától a körcsar
nokban HÉSZ-Gépszolg - Dobó 
ISK mérkőzésre kerül sor. m

Amikor a  körcsarnok elöl elrajtoltak a mezőny tagjai, nemigen gondolták, hogy milyen megpróbáltatások várnak rájuk f o t ó : p i u s y  e l e m é r
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Viharos időben, hegyen-völgyön
Elszánt indulók a 9. Eged-hegyi sportnapon

Atlétika

Az Egri Atlétikáért Alapítvány 9. 
alkalommal rendezte meg tavaszi 
sportnapját, amelyen túrázók, 
hegyi kerékpárosok és futók kere
kednek fel, hogy meghódítsák az 
537 m-es egri Nagy-Eged hegyet. 
Idén az időjárás nem fogadta ke
gyeibe az elszánt sportolókat, vi
haros, kavargó szél nehezítette 
dolgukat. Az Érsekkertben egy 
hatalmas vadgesztenyefa tört de
rékba és zuhant le a futás útvo
nalára, szerencsére akkor éppen 
senki sem tartózkodott a közelé
ben. A túrázóknál az egri Szent- 
Györgyi Albert Általános Iskola 
tanulói voltak a leglelkesebbek, 
Papp László igazgató vezetésével.

A hegyi kerékpárosok a Nagy SE 
vezetésével mérték fel a téli felké
szülés utáni erőállapotukat a 
hegy meredek lejtőin. A futóknál 
új győztes, Németh Csaba vihette 
magával a vándorserleget, a há
romszoros győztes Ostoróczky Fe
renc ezúttal a második helyet sze
rezte meg.

Eredmények, férfiak: 1. Né
meth Csaba (MEAFC) 47.31 perc, 
2. Ostoróczky Ferenc (Bp. Hon
véd) 49.40, 3. Országh Gábor 
(Szuperinfó) 50.26. Nők: 1. Dr. 
Szendrei Eszter (Miskolc) 75.49, 
2. Hoór Anikó (Egri Spartacus) 
78.14, 3. Soltész Katalin (Buda
pest) 79.00. Ifjúsági fiúk: 1. Nagy 
Tamás (Tiszafüred) 87.32,2. Tóth 
Marcell (Eger) 87.58, 3. Tóth Ti

bor (Eger) 96.41. Ifjúsági lányok: 
1. Kovács Zita (Egri Testedző 
Club) 86.42. Senior férfiak: 1. 
Sike Gábor (Egri Honvéd SE) 
55.51, 2. Szendrei Béla (Miskolc) 
59.53, 3. Repka István (Egri Spar
tacus) 60.48. Senior nők: 1. Fitala 
Tünde (Egri Spartacus) 72.18, 2. 
Kovácsné Halász Mónika (Egri 
Testedző Club) 96.41.

A rendezéshez a következők 
nyújtottak segítséget: Szuperinfó, 
Séli-Eger Kht., Aréna Sportbolt, 
Extrém Sportbolt, Gabi-Mami 
Bolt, Heves Megyei Sportigazga
tóság, City Fotó, Gonda Multimé
dia Center, Sipotéka Könyvesbolt, 
Sprinter Stúdió, Korona Gomba
ipari Egyesülés, Ódry Cukrászda, 
Balázs Józsefné vállalkozó. ■

Eredményes tiszai partik
S akk

NBI/B
Maróczy-csoport

A 9. forduló eredménye:
Mátra SE I. -  Sárospatak 6:6
Győztek: Földi, Félegyházi, 

Szatmáry. Remiztek: Boricsev, Ju
hász, dr. Gara, Demeter, Gara R, 
Balogh L.

Igazságos eredmény született, 
bár a javuló játékot mutató gyön
gyösiek közelebb álltak a győze
lemhez.

NB II. Barcza-csoport
A 9. forduló eredményei: 

Tiszavasvári -  Conet-Hevesi SE 
4,5:7,5

Győztek: Papp Z. Cs., Domány, 
Gál S„ Tóth D„ Bódi, Veres J. Re
miztek: Éberth, Paál, Gacsó.

Listavezetőhöz méltó maga- 
biztossággal győzte le élcsoport
hoz tartozó riválisát a hevesi 
együttes. Az NB //B-ben is sokáig 
sikerrel vitézkedő vasváriak eb
ben a szezonban legsúlyosabb 
vereségüket voltak kénytelenek 
elkönyvelni.

Tiszaújváros -  Füzesabony 
5,5:6,5

Győztek: Hajnal Z., Nyíri, dr. 
Horváth, Kelemen. Remiztek: Haj
nal Gy., Barta Z„ Hevesi, Sándor, 
Antal A.

A kiesés ellen küzdő újvárosiak 
a legerősebb felállásában nehezí

tették meg az éremre pályázó 
abonyiak dolgát.

Az élcsoport: 1. Conet-Hevesi SE 
74 pont, 2. Kazincbarcika 70, 3. 
Piremon Nyíregyháza 67,5, 4. Fü
zesabony 65.

NB II. Erkel-csoport
A 9. forduló eredménye:

Mátra SE II. - Barcza-BEAC 6:6
Győztek: Kis J., Horváth D., Ba

logh P., Hevér. Remiztek: Szeke
res, Oláh, Bubenkó, Szécsényi. A 
házigazdák végre teljes csapattal 
álltak ki, így az élmezőnyhöz tar
tozó egyetemisták egyenrangú el
lenfeleinek bizonyultak.

Hatvani SK - Salgótarján 5:7
Győztek: Kötél T., Schmidt G., 

Gyóni B„ Hatos K. Remiztek: Mát
rai L, Kovács D.

A hatvaniak helytálltak a az 
erősebb tabániakkal szemben.

A Mátra-kupáért
Mától vasárnapig a gyöngyösi 

Vak Bottyán János Szakközépis
kolában rendezik a Mátra-kupa 
elnevezésű versenyt, amely a me
gye 2002. évi egyéni felnőtt férfi
bajnoksága, egyben FIDE-érték- 
szám-szerző viadal. Az idei év 5. 
versenyből álló sorozatának első 
fordulóját jelentő rendezvényre a 
helyszínen ma 10.30-ig lehet ne
vezni. Az esemény nyitányát 11 
órakor tartják, a további játékna
pon 9 órakor indulnak a sakk
órák. ■

Sárga lapos hiányzók
Labdarúgás

Megyei I. o.: Szántó Ferenc, 
Maksa Gergő, Koczibán Gábor 
(mind Selyp), Pusoma László 
(Füzesabony), Horváth Imre (Sa
rud), Suha József, Danó Krisztián 
(mindkettő Tarnalelesz), Pap Gá
bor (Pétervására), Újvári Gergő 
(Szihalom), Csömör Alajos

(Tarnaörs), Varga Péter 
(Verpelét). Megyei II. o.: Csík 
Zsolt (Recsk), Petrik Szabolcs 
(Energia SC), Budai Gábor 
(Márkáz), Füredi László (Gy.soly- 
mos), Nagy Gábor (Boldog), 
Korponyi János, Bálint Gábor 
(mindkettő Gyöngyöspata), Ju
hász Krisztián, Kulyó József 
(mindkettő Zagyvaszántó). ■

Fekete Zoltán
Téglalap


