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Diákolimpián mérettetnek meg
Európában a legeredményesebbek között vannak a magyar lábtoll-labdások

Dunaújváros (ka) – Megyei
lábtoll-labda diákolimpi-
ának ad otthont hét vé-
gén a Gárdonyi iskola tor-
naterme. Ennek apropó-
ján az országos szövetség
főtitkára, Fehér János lá-
togatott el a dunaújváro-
siak tegnapi edzésére.

Egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend hazánkban a
Kínából származó lábtoll-lab-
da. Dunaújvárosban Kohán
Árpádné pedagógus kezde-
ményezésének és kitartó to-

borzó munkájának köszönhe-
tően olyannyira közkedveltté
vált ez a sportág, hogy szom-
baton itt rendezik a Fejér me-
gyei diákolimpiát. Négy kor-
csoportban (III-VI. korcso-
port) mérettetnek meg a me-
gye legjobbjai – fiú és lány
csapatversenyben, valamint
egyéni kategóriában is.

A Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola tornatermében reg-
gel kilenc órakor kezdődő
versengés legeredményesebb-

jei továbbjutnak az országos
döntőbe. Tehát, biztosan iz-
galmas összecsapásokkal tar-
kított nap lesz.

A dunaújvárosiak minden-
esetre keményen készülnek,
tegnapi tréningjüket Fehér Já-
nos , a Magyar Lábtoll-labda
Szövetség főtitkára szemlélte
meg, akik rendszeresen és na-
gyon szívesen jön Dunaújvá-
rosba: – Szerénytelenség nél-
kül állíthatom a magyarok a
legjobbak között vannak Eu-

rópában. Nagy öröm szá-
momra, hogy lakóhelyem, Új-
szász mellett – ahol egyéb-
ként egy százfős sportolói bá-
zist sikerült már kialakíta-
nunk – más településeken is
egyre nagyobb teret hódít a
lábtoll-labda. Ezt a finom ko-
ordiánciót igénylő sportot
minden korosztálynak aján-
lom, akár kiegészítő sportág-
ként is. Nemcsak a fiúk, ha-
nem a lányok is nagyon ügye-
sek és szép eredményeket

hoznak. Nyilván a kínaiakkal,
vietnamiakkal nehéz felven-
nünk a versenyt, de júliusban
világbajnokságra utazunk
Hongkongba, ahol megmutat-
juk, milyen a magyar virtus,
és igyekszünk minél előke-
lőbb helyen végezni – fogal-
mazott a szakember, aki 1993
óta foglalkozik a sportággal
és biztos benne, hogy a szom-
bati diákolimpia is mindenki
számára sikeresen alakul
majd.

A dunaújvárosi lábtoll-labda já-
tékosok teljes erőbedobással
készülnek a diákolimpiára. Teg-
napi tréningjükre Fehér János,
az országos szövetség főtitkára
is ellátogatott
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Országos döntőbe
jutnak tovább
a legjobbak

Szakmai csúcsesemény
Sportújságírócsúcs világsztár sportolókkal

Budapest (mti) – Olimpiai és
világbajnokok is jelen lesznek
a Nemzetközi Sportújságíró
Szövetség európai szervezete
(AIPS Europe) vasárnaptól
szerdáig tartó konferenciáján,
amelynek Budapest ad ott-
hont. A szervezők tájékozta-
tása szerint a harminc ország-
ból érkező, félszáznál is több
sportújságíró mellett tíz kül-

földi sztársportolót is várnak
az eseményre, aki a közel- és
távolabbi múltban ért el kie-
melkedő sikereket.

A sportújságírói csúcs-
összejövetel vezető témái kö-
zött szerepel a médiajogok
kérdése, a sportfogadási csa-
lások jelentette kihívás és a
nők helyzete a sportmédia vi-
lágában.
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Peruból indul
jövőre a Dakar-rali
Budapest (nso) – Marad Dél-
Amerikában, de Paraguay he-
lyett Peruból indul a 2018-as
Dakar-rali, a nemzetközi au-
tós-motoros versenyek egyik
leghíresebbike, amelyet egy
évtizede helyeztek át erre a
kontinensre Afrikából. A
szervezők bejelentése szerint
a jövő év január 4-én kezdődő
viadal rajthelye a főváros, Li-
ma lesz, majd a száguldás
Bolíviában folytatódik, a záró
szakasznak pedig Argentína
ad otthont. A világ leg-
hosszabb és legnehezebb te-
repversenyeként számon tar-
tott rali négy évtizede startolt
el először, de immár tizedik
alkalommal teljesíti a mezőny
a távot dél-amerikai terepen.

A szabadrúgásokat
is gyakorolták
Lisszabon (mti) – A szabadrú-
gásokat is gyakorolta szerdai
edzésén a magyar labdarúgó-
válogatott Lisszabonban, a
szombati, Portugália elleni vi-
lágbajnoki selejtező helyszí-
nén. – Nagyon együtt van
most a csapat, és szeretnénk
bizonyítani, hogy képesek va-
gyunk újabb meglepetést
okozni – nyilatkozta Gyurcsó
Ádám, a lengyel Pogon
Szczecin támadója. – A cé-
lunk mindig ugyanaz: nyerni!
Nem lesz egyszerű dolgunk a
portugálok ellen, de ha csa-
patként küzdünk, mint az el-
múlt időszakban oly sokszor,
nem tartom elképzelhetetlen-
nek, hogy jó eredményt ér-
jünk el. Mindenkinek a leg-
jobb tudása szerint kell telje-
sítenie, mert ez a válogatott,
ahol egyetlenegy dolog lehet
csak fontos: a csapat sikere –
tette hozzá. A Portugália –
Magyarország világbajnoki
selejtezőt szombaton 20.45-
kor rendezik.

A lefordulás-gólok döntöttek
ELŐNYBEN A BVSC edzője szeretne még egyszer Dunaújvárosba jönni csapatával
Gallai Péter

gallai.peter@dh.plt.hu

Dunaújváros – Többször
is eldönthette volna a
meccset, a végén mégis
kiélezett küzdelemben
nyerte meg a szerda esti
vízilabda bajnoki elődön-
tő első felvonását
a Dunaújvárosi Egyetem-
Maarsk Graphics
alakulata a BVSC ellen.

A hazai együttes a meccs
során két, sőt három góllal is
vezetett már, a végén mégis
nagyon izgulhattunk, hogy az
utolsó másodpercekben a
BVSC ne találjon be ember-
előnyből. Nem talált, így
10-9-re a DUE-Maarsk nyerte
meg a csatát.

A találkozó után rendezett
sajtótájékoztatón Mihók Atti-
la, a dunaújvárosiak vezetőed-
zője így értékelt: – Az, hogy
ilyen kiélezett lett a meccs vé-
ge, annak tulajdonítható,
hogy az utolsó támadásunk-
nál kihagytunk egy ötméte-
rest, illetve a BVSC-támadás
után eladtuk a labdát, de nem
lett belőle kapura lövés. Azt
gondolom, a mérkőzés egy
kicsit előbb is eldőlhetett vol-
na a javunkra, de úgy tűnik,

egy elődöntő ilyen, amit bor-
zasztó nehéz megnyerni.

Petrovics Mátyás érzelmei
vegyesek voltak, hiszen egy
náluk erősebb csapattal szem-
ben, legalábbis a szezonbeli
eredménysor ezt mutatja, szí-
vüket és lelkület kitették játé-
kosai, sok mindenben maxi-
mumot nyújtottak. – Ezzel
szemben olyan gólokat kap-
tunk megint, amikor a mi hi-
báinkat kihasználva a Duna-

újváros szépen kiaknázta saját
erősségének köszönhetően a
lehetőségeit. Nagyon jól fel-
készültünk a meccsre, de fon-
tos lélektani pillanatokban
kaptunk gólokat. Az pedig
mindig iszonyatos energiákat
emészt fel egy csapatnál, ha
folyamatosan kapasz-
kodnia kell, főleg ha
két perc alatt két gólt
kapunk, mint a meccs
elején, ez demoralizá-
ló. Ám mindig volt
erőnk, mindig vissza-
jöttünk a meccsbe, és
rendeztük a sorokat.
Minden Dunaújváros – BVSC
találkozó ilyen őrülettel kez-
dődik és folytatódik. Ebből
bizonyos szakaszokban mi
rosszul jöttünk ki. Látva az
elmúlt három, egymás elleni
meccsünket, messze most
volt a legtöbb sanszunk arra,
hogy döntetlenre jók legyünk.
Nyilván látom, mi az, amiben
változtatni kell, s hiszek a
csapatomban, hiszem a jövő
héten ez oda vezet, hogy is-
mét beszélgethetünk majd

Dunaújvárosban, a harmadik
meccs után.

Bolonyai Flóra , a vendé-
gek kapusa is elég eklektikus-
nak értékelte a találkozót:

– Mindenképpen remény-
kedtem, hogy sikerül egyenlí-
teni a végén. Mivel ez nem

jött össze, így most már a pár-
harcban szeretnénk ezt meg-
tenni.

Vályi Vanda arról beszélt,
hogy a találkozó során nehéz
helyzetben voltak, hiszen gól-
erős játékosuk, Gurisatti Gré-
ta hiányzott, a szerepét neki
kellett átvenni. Ezt pedig na-
gyon jól megoldotta, hiszen
három gólt is lőtt.

A hazai sikerhez nagyban
hozzájárult Kasó Orsolya 61
(!) százalékos védési haté-

konysága. Ehhez Mihók Atti-
la azt tette hozzá, hogy az a
védekezés, amit választottak,
elővetítette ezt. – Ha felkíná-
lunk bizonyos lövőhelyzete-
ket, és azokból sorra gól szü-
letik, akkor nem tud működ-
ni, de Orsi az első perctől

kezdve meccsben volt,
jól reagálta le a szituá-
ciókat, és nagyon fon-
tos pillanatokban hárí-
tott, ami után eseten-
ként egyből eredmé-
nyesek tudtunk lenni.
Gyakorlatilag ezek a
lefordulás-gólok dön-

töttek a javunkra – mondta.
A két győzelemig tartó

párharc következő összecsa-
pása április 1-jén lesz Buda-
pesten.

A másik elődöntőben a
címvédő Újpest, meglepetésre
csak nagy csatában győzte le
a Szegedet 10-8-ra, a csong-
rádiak már 7-5-re is vezettek.

A hazaiak részéről Vályi Vanda és Mihók Attila, a BVSC-ből pedig Petrovics Mátyás és Bolonyai Flóra mondta el gondolatait a meccs után
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Szinte mindenki edzőtáborban van

Péntektől a felnőttválo-
gatott mellett a korosztá-
lyos csapatok számára is
edzőtáborok kezdődnek.
A dunaújvárosi klubból
nem sokan maradtak itt-
hon, hiszen a felnőttke-
retbe heten – Menczin-
ger, Kasó, Garda, Horváth,
Szilágyi, Gurisatti, Som-
hegyi – kaptak meghívót.
A junior válogatottal

Huszti Dóra, Mchunu
Hlengiwe, Brezovszki
és Vályi Vanda készül,
az ifivel Rompos és Husz-
ti Vanda. Az 1999-es lány
tehetséggondozó edzé-
sen Sajben és Fülöp,
a 2002-esen Deményi,
Velics és Somogyvári,
a 2003-ason pedig
Farkas, Sümegi
és Hegedűs vesz részt.

A dunaújvárosiak több
esetben hamarabb is
eldönthették volna
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