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ÚSZÁS. Három világcsúcs szüle
tett az Egyesült Államok rövid pá
lyás egyetemi úszóbajnokságán, 
a New Jersey-i East Meadow-ban. 
A francia Frederick Bousquet az 
50 m gyors rekordját javította 
21.10 másodpercre, a trinidadi Ge
orge Bovell 200 m vegyesét 
1:53.93 percre, az Aaron PeirsoL 
Brendan Hansen, Ian Crocker, 
Garrett Weber-Gale összeállítású 
texasi kvartett pedig a 4x100 m-es 
vegyes váltóét 3:25.38-ra.

ÖKÖLVÍVÁS. A mexikói Israel 
Vasquez szerezte meg az IBF kis- 
pehelysúlyú világbajnoki címét, 
miután a 12. menetben kiütötte a 
venezuelai Luis Valbuenát.

LABDARÚGÁS. Ismeretlen tet
tes rálőtt pénteken Branko 
Bulatovicra, a szerb-montenegrói 
labdarúgó-szövetség főtitkárára, 
aki súlyosan megsebesült a táma
dásban.

BIRKÓZÁS. A szervezők mint
egy 90 birkózó részvételére szá
mítanak a szombati kötöttfogású 
országos bajnokságon, amelyen 
az 1980-ban Moszkvában olim
piai bajnok Növényi Norbert is 
indul.

TENISZ. VI. Lotto-kupa férfi 
egyes verseny, Nagyréde (12 fő). 
Eredmények a legjobb 4 között: 
Lukács Imre (Erőmű) -  Juhász 
József (Mátravid) 8:5,Tőzsér Pé
ter (Gránitsped) -  Fritz Zsolt 
(König) 5:8. A döntőben: Lukács 
Imre -  Fritz Zsolt 6:1,6:1.

BIRKÓZÁS. Pontatlan ered
ményközlés miatt a Ludnay Jó- 
zsef-emlékversenyről szóló tudó
sításból kimaradt, hogy a diák II. 
41 kg-os súlycsoportban Séber 
Máté (Egri Vasas) végzett az 1. 
helyen. Séber a váci szabadfogá
sú Dunakanyar-kupán* a 2. he- 
lyen zárt.__________________ ■

T á r k á n y b a n  a  ta la j ( is )  d ö n th e t
A kiadós csapadék nyomán  
aligha lesznek  ideális pályavi
szonyok a m egyei I. osztály  
18. fordulójának m érkőzésein  
sem , ezért a csúszós, esetleg  
m ély talajon sokat szám íthat 
majd a küzdeni tudás. Esély
latolgató írásunkban két do
bogós csapat ta lálkozójával 
kapcsolatban az edzőket is  
m egkérdeztük.

L a b d a r ú g á s

A táblázat élére egy hete került 
Pétervásám (1.) Felsőtárkányban 
(3.) vigyázhat arra elsődlegesen, 
hogy megőrizze eddigi veretlensé
gét, azon túl persze legalább egy
pontos előnyét is óvja a tabellán.

-  Jó érzés birtokolni az első he
lyet, de óvatosan kezeljük a kedve
ző pozíciót. Még hosszú idő van a 
bajnokság végéig, és addig bármi 
történhet. Erre a mérkőzésre feltét
len elmondható, hogy háromesé
lyes, de ha azt nyújtjuk, amtt tu
dunk, nagy gond nem lehet. Szere
tem az ilyen presztízsmeccset. A já 
tékosok jó l ismerik egymást, sport
szerű összecsapásra számítok. Van
nak sérültjeink, akik (Háklár, Or
szág, Bánkaj biztosan nemjátsza-

A  p á r o s í t á s

A 18. fo rd u ló  p ro g ra m ja . Szombat, 15.00 
(zárójelben a játékvezetők): FC Hatvan -  
Makiár (Pest m-i. jv.), Tamalelesz-Gyetvai Kft. 
-  Kisköre (Kónya), Petőfibánya -  
Vámosgyörk (Nógrád m-i. jv.), Felsőtárkány -  
Pétervására (Dudás), Heves -  Zagyvaszántó 
(Szolnok m-i. jv ), Novaj -  Solybor- 
Gyöngyössolymos (Gyetvai P ). 18.00: 
Szőlőskert-Nagyréde -  Fenstherm-Verpeiét 
(Czeglédi). Vasárnap, 15.00: Tamaörs -  
Bélapátfalva (Gönczi).

nak, így kevés cserénk marad. 
Majd eldöntik a pontok sorsát 
azok, akik a pályán lesznek, van

nak arra képes futballistáink -  fo
galmazta meg gondolatait a rang
adó kapcsán Nagy Endre, a 

péterkeiek játékos
edzője.

-  Elkeserít az 
esős időjárás,
mert általa a pá
lya talaja megne
hezíti a felkészülé
sünket. Jobb fetté
telek révén 
Pétervására össz- 
játékban előbbre 
tart, ezt igazolják 
az eredményeik, 
ám majd akarás
sal megpróbáljuk 

azt pótolni, ami a játékunkból 
egyelőre még hiányzik. Két jó  ké
pességű gárda mérkőzéséből bár-

A  rossz já té k  e llené re  győze lem
V Í Z I L A B D A

O B I / B . ,  f é r f i a k

Egri Vízmű SC -  VÜK Miskolc 
5-3 (2 -1 ,3 -1 ,0 -1 ,0 -0 )

Eger, Bárány uszoda, 100 néző. V.: Móni B., 
Petik András.

VÍZMŰ: FARKAS -  Pulay 1, Jó Kovács 1, 
Bozsik, dr. Halmos 1, Varga Zs., Denk 1. Cs.: 
Novák 1, Szekeres, Varga Sz. Edző: Szász Sándor. 

Gól - emberelőnyből: 1/1, ül. 6/0.
A sereghajtó Miskolc ellen a papírforma köny- 

nyed hazai sikert ígért. A Vízmű azonban még

nem játszott ilyen rosszul a szezonban, így a 
pontatlanságoknak és gyermeteg hibáknak kö
szönhetően elmaradt a nagy különbségű egri 
győzelem. Sok mindent elárul a házigazdák játé
káról, hogy a csapat legjobbja a kapus, Farkas 
Gergő volt.

Szász Sándor: -  Borzalmasan rosszul és pon
tatlanul játszottunk, de a győzelmünk így sem 
volt veszélyben. A hódmezővásárhelyi rangadó 
előtt jókor jött a figyelmeztetés, hogy ennél töb
bet kell nyújtani.

Április 3-án, szombat 13 órától a Hódmezővá
sárhely látogat a Bárány-uszodába.

O rszágho t O s to ró czk i e lőzte
A t l é t i k a

Az Egri Atlétikáért Alapítvány 11. 
Eged-hegyi sportnapján a hirtelen 
beköszöntött -  m últ heti -  
gyönyörű tavaszi idő a futókon és 
a kerékpárosokon kívül sok 
túrázót is kicsalogatott az Egedre. 
Legkorábban (fél kilenckor) a 
nagyrészt Szent-Györgyi-sekből 
álló túrázók vágtak neki Franczia 
István vezetésével a 14 km-es, 400 
m-es szintkülönbségű távnak, 
majd 10 órakor a Nagy SE 
irányításával a hegyi 
kerékpárosok következtek. A 
startpisztoly jelére mintegy fél
száz futó vágott neki a hegy 
meghódításának. A korábbi 
napok száraz időjárása ideális 
pályát biztosított a futók számára. 
Féltávnál már a korábbi három
szoros győztes Budapesti 
Honvéd-os Ostoróczki Ferenc 
vezetett. A hegyről lefelé jövet egy 
bokabicsaklás miatt azonban 
egyre többet veszített előnyéből, 
de így is ő szakította át elsőként a 
célszalagot a tavalyi győztes szu- 
perinfós Országh Gábor előtt. A 
hölgyeknél a senior kategóriában 
induló gyöngyösi Fehér Enikő 
nyert. A távot teljesítő legfiatalabb

A felnőtt férfiaknál Ostoróczki Ferenc (középen), 
Országh Gábor (balra) és Kovács László állhatott a 
dobogóra

versenyző a 9 éves Zelei Dorottya 
volt.

Eredmények, felnőttek, férfiak: 
1. Ostoróczki Ferenc (Bp. Honvéd) 
50.18 perc, 2. Országh Gábor 
(Szuperinfó SC) 51.27, 3. Kovács 
László (Egri Triatlon Klub) 51.34.

Nők: 1. Hoór Anikó (Egri 
Spartacus) 81.16, 2. Oláh 
G y ö r g y n é  
(Tiszapalkonya) 84.30. 
Seniorok, férfiak: 1. Sike 
Gábor (Egri Csillaga) 
54.06, 2. Repka István 
(Egri Triatlon Klub) 
54.42, 3. Ruff Róbert 
(Siketek Sport Klub)
59.25. Nők: 1. Fehér 
Enikő (GYÖTRI SC)
62.25, 2. Vincze Tünde 
(Senior Úszó Klub) 
70.56, 3. Ocsovainé G. 
Mária (Hatvan) 72:05. 
Ifjúságiak, fiúk: 1. Vincze 
Attila (Bornemissza G.) 
66.51, 2. Tóth Tibor 
(Szent-Györgyi Ált. Isk.) 
97.41, 3. Tóth Marcell 
(Szent-Györgyi Ált. Isk.) 
102.38. Lányok: 1. Zelei 
Dorottya (Szent-Györgyi 
Ált. Isk.) 125.26.

A versenyt támogat
ták: Eger Szuperinfó Kft., Agria- 
Komplexum Kft., Extrém Sport, 
Aréna Sport, City-Fotó, Garamond 
Kiadványszerkesztő Stúdió, 
Gonda Könyvesbolt, Egri Korona 
Borház Demjén, Sprinter Stúdió, 
Chrystal Institute Kft, budai gyula

A  v á r h a t ó  

k e z d ő c s a p a t o k

FELSŐTÁRKÁNY:
Erdős -  Novák T., Gál, Endre, 
Novák Z. -  Domán, N agyJ., 
Ország J., Ferencz -  Nagy G., 
Smuczer (Makrai).
Sérült: Szabó A. Eltiltva: 
PÉTERVÁSÁRA:
Tóth B. (Csontos R.) -  Ivády, 
Csontos M ., Nagy E., Pádár -  
Oláh, Ágó, Béres, Bódi K. -  
Mészáros, Bukrán.
Sérült: Háklár, Rácz, Bánka, 
Ország Z. Eltiltva: -.
Tavaly Egerszalókon még egy 
célért küzdött Nagy József 
(balra) és Béres Mihály, ám 
most más-más együttes tag
jaként néznek egymással 
farkasszemet. Kettejük párhar
ca nagy csatát ígér, de 
érvényes lehet ez a Nagy 
Gergely -  Pádár Béla, illetve a 
Bukrán Csaba -  Novák Tamás 
párbajra is.

FOTÓI PÍLISY ELEMÉR

milyen eredmény kijöhet. Különö
sebb meglepetést egyik fél sem tud 
okozni a másik számára. Sok 
függ attól, hogy a játéktér állapo
ta mennyire befolyásolja a szán
dék megvalósítását -  mondta Len
gyel Lajos, a felsőtárkányiak szak
vezetője.

Ami a többi összecsapást illeti, 
Nagyréde (2.) sem intézheti el 
kézlegyintéssel Verpelét (5.) 
együttesét, meglepetésnek számí
tana azonban, ha nem érvénye
sülne a villanyfényes hazai pálya 
előnye. A rédeiek bizonyára sze
retnék visszahódítani az elsősé
get, és mivel este játszanak, már 
tudják majd a délutáni tárkányi 
mérkőzés eredményét. Az FC Hat
van (4.) számára kötelező jellegű
nek látszik a Makiár (8.) legyőzé

se, persze a dolgok soha nem eny- 
nyire egyszerűek. Tamalelesz (7.) 
és Kisköre (6.) egyaránt 22 pontot 
gyűjtött eddig, ennek alapján ma 
sem várható köztük nagy különb
ség. Hasonlók mondhatók a Heves 
(11.) -  Zagyvaszántó (12.) össze
csapásról is, noha százalékban ki
fejezve mi több esélyt adnánk a 
hazaiaknak. Vámosgyörk (13.) 
méltán remélheti a pontszerzést 
Petőfibányán (16.), bár a sereg
hajtónak is teremhet olykor babér. 
Szeretnék legalább az őszi teljesít
ményt felülmúlni a bányászok. 
Novaj (10.) nyerhet, ha nem veszi 
könnyedén a Gyöngyössolymost 
(15.). A Tamaörs (14.) -  Bélapát
falva (9.) meccsre most ikszet 
tennénk. Vélhetően attól mindkét 
gárda többre vágyik.__________■

R a n g a d ó  a z  Ü l l ő i  ú t o n

A hét végén a 20. fordulóval 
folytatódik az NB I-es bajnok
ság, és egyértelmű, hogy az 
FTC -  Debrecen összecsapás 
em elkedik ki a programból.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L a b d a r ú g á s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A két együttes legutóbbi fővárosi 
mérkőzése tavaly május 30-án óri
ási botránnyal zárult, a gól nélkü
li döntetlen miatt ugyanis a hazai
ak az utolsó fordulóban veszítet
ték el az aranyérmet. A fegyelmi 
eljárás csak nemrég zárult le, s jót 
tenne, ha ezúttal ismét csak és k i
zárólag a sport kerülne előtérbe. A 
zöld-fehérek utoljára három évvel 
ezelőtt, 2001 tavaszán győzték le 
a debrecenieket az Üllői úton, az
óta négy mérkőzést játszottak, s a 
Debrecen kapott gól nélkül meg
úszta az elmúlt három évet.

V ivicittá  
a belvárosban

A t l é t i k a

A verseny nevéhez méltóan érin
ti a fővárosnak a világörökséghez 
tartozó nevezetességeit a 19. 
Matáv-Vivicittá városvédő futó
verseny április 4-én. A 12 km-t 
teljesítő mezőny 12 órakor rajtol 
a Margit híd szigeti lehajtójától. 
Az indulók az Árpád fejedelem 
útján és a Fő utcán keresztül ér
keznek a Clark Ádám térre, átha
ladnak az Alagúton, majd meg
kerülve a Budai Várat, a Lánchí
don jutnak át Pestre. A Szent Ist
ván-bazilika, a Szabadság tér és 
az Országház, tovább a Jászai 
Mari tér érintésével a Margit hí
don keresztül futnak be a célt je
lentő margitszigeti atlétikai cent
rumba.

Információk a 06/1/273-0939- 
as telefonszámon kérhetők vagy 
a www.bpsportiroda.hu címen 
olvashatók. ■

-  Elsősorban azt várom, hogy 
két jó l felkészített csapat közönség- 
szórakoztatóan izgalmas meccset 
játsszon, sok néző előtt. Bízom 
benne, hogy sportszerű, kemény, 
férfias meccsen le tudjuk győzni a 
Debrecent -  mondta Pintér Attila, 
az FTC edzője. Szentes Lázár, a 
vendégek mestere: -  A pillanatnyi 
forma dönt majd. A két csapat 
összecsapása akkor válik igazán 
presztízsértékűvé, ha majd a felső
házban találkoznak egymással.

A  m ű s o r
Szombat: Békéscsaba -  MTK

15.00. V.: Ábrahám. FTC -  Debre
cen, 18.00. V.: Hanacsek. Győr -  
Pécs 18.00. V.: Szabó. Videoton -  
Újpest 18.00. V.: Kassai. Balaton -  
Sopron, 18.00. V.: Megyebíró. Va
sárnap: Haladás -  ZTE, 14.00. V.: 
Erdős. ■

Hétvégi sportműsor
Szombat

Kézilabda: NB II., nők: 
Fenstherm-Füzesabonyi SC -  
Kisvárda, 16.00. Férfiak: Lasancz- 
Gyöngyössolymos -  Mogyoród, 
Gyöngyös, Kálvária-part, 18.00.

Kosárlabda: NB I/B., férfiak: 
Vitai Éger-Fekete Sasok -  Kanizsa 
KK, Eger, körcsarnok, 18.30.

Teke: Városi egyéni bajnok
ság, Gyöngyös, Egri út, 9.00.

Tenisz: Eger Bor Open nyílt 
páros versenysorozat, Eger, Ér
sekkert, 8.00.

Természetjárás: A Kárpát 
Egyesület Eger 9 km-es nyílt túrá
ja. Találkozó: Eger, autóbusz-pu„ 
8.40.

Úszás: Regionális verseny ér
telmileg sérült emberek számára, 
Eger, Bitskey uszoda, 10.00.

Vízilabda: OB I., nők, felső
ház: ZF Hungária-Egri VK -  Du
naújvárosi Főiskola, Eger, Bá
rány-uszoda, 11.00.

Labdarúgás: Megyei II. o., Ke
let, 15.00: Noszvaj -  Egerszólát, 
Hevesaranyos -  Szilvásvárad, 
MFS 2000-Sirok -  Mikófalva. Kö
zép, 15.00: Márkáz -  Tárnáméra 
(Abasáron), Kápolna-Kompolt -  
Ádács (Kompokon), Füzesabony
-  Visonta, Boconád -  Prompt '94- 
Domoszló. Nyugat, 15.00: Ener
gia SC Gyöngyös -  Lőrinci, Hatva
ni Lokomotív -  Szűcsi. Megyei III. 
o„ Észak: Egercsehi -  Mátraballa,
15.00.

Teremlabdarúgás: Sitech-
kupa leánytoma, Mátraderecske, 
9.30.

Vasárnap
Asztalitenisz: NB HL, 10.00.: 

Hatvan -  Balassagyarmat, Lőrin
ci -  Salgótarjáni Petőfi DSE, Bol
dog -  Pásztó, Karácsond III. -  
Kömlő II.

Kézilabda: NB I/B., férfiak: 
Gyöngyösi Főiskola KK -  Debre
ceni KSE, Gyöngyös, Kálvária
part, 18.00.

Sakk: Megyei csapatbajnok
ság, 10.00: Makiár -  Pásztó, He
ves II. -  Mátra SE II., HMÖ SE 
Eger -  Jászapáti, Hatvan II. -  Egri 
Vasas, Pétervására -  Salgótarján.

Teke: NB III.: Gyöngyöstarján
-  Mátranovák, 9.00.

Természetjárás: A Bükki VM 
SE nyüt 20 km-es túrája. Találko
zó: Eger, autóbusz-pu., 8.45.

Vízilabda: Országos utánpót
lás-bajnokság: ZF Hungária-Egri 
VK -  Cegléd, Eger, Bárány-uszo
da, 10,11 és 12.00.

Labdarúgás: Megyei II. o., Ke
let, 15.00: Andornaktálya -  
Recsk, Balaton -  Szihalom, Párád
-  Demjén. Közép, 15.00: Poroszló
-  Pély, Abasár -  Detk. Nyugat, 
15.00: Ecséd -  Gyöngyöspata- 
Kőfuv, Rózsaszentmárton -  Apc, 
Atkár -  Heréd, Boldog -  Hort. Me
gyei III. o., Észak, 15.00: 
Mátraderecske -  Bükkszék, Isten
mezeje -  Recsk II., Szajla -  Vár
aszó.

Teremlabdarúgás: Fox Kids 
Kupa leány és fiú torna megyei 
döntő, Eger, körcsarnok, 8.00. ■
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