
SPORT
A DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP TUDÓSÍTÁSAI A VÁROSI, HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SPORTESEMÉNYEKRŐL • 2017. MÁRCIUS 30.

RÖVIDEN

A sakkozó neve
helyesen
Dunaújváros (dh) – Teg-
napi lapszámunk Köz-
ben palacsintázás című,
a Petőfi Kupa sakkver-
senyről szóló tudósítá-
sunkban elírás történt. A
felsős lányok kategóriá-
ban első helyen végzett
Molnár Klára neve he-
lyesen Molnár Kiara
(Rácalmás). Elnézést
kérünk a tévedésért!

Fellebbeznek
az eltiltás miatt
Budapest (nso) – Az Ar-
gentin Labdarúgó-szö-
vetség nem törődik bele
Lionel Messi négy mér-
kőzésre szóló eltiltásá-
ba, bejelentette, felleb-
bez a FIFA keddi dönté-
se ellen. – Messi szo-
morú, mi pedig rendkí-
vül fontos játékost vesz-
tettünk el – mondta Jor-
ge Miadosqui, az argen-
tin válogatott technikai
vezetője. A Chile ellen
1-0-ra megnyert mérkő-
zésen Messi sértegette
az egyik partjelzőt, ezért
járt a büntetés. Emerson
Augusto do Carvalho
azt nyilatkozta, nem ér-
tette, mint mondott neki
Messi.

Irány a döntő!
Lábtoll-labdások sikere a diákolimpián

Dunaújváros (ka) – Szom-
baton Dunaújvárosban
rendezték a Fejér Megyei
Lábtoll-labda Diákolim-
piát. A helyiek remekül
szerepeltek
a négy korcsoportos
megmérettetésen.

Taroltak a dunaújvárosi in-
dulók a hét végi diákolimpi-
án. Csapatban minden kor-
osztályban aranyérmet sze-
reztek a házigazdák.

A csapatverseny eredmé-
nyei: III. korcsoport lány: Sin
Viktória – Szöllősi Vanessza –
Tarczal Kíra (Gárdonyi isko-
la). III. korcsoport fiú: Gó-
dány Bálint – Kattári Dávid –
Sebestyén Attila (Gárdonyi).
IV. korcsoport lány: Csenki
Doroti – Oláh Noémi – Pot-
tondi Judit (Gárdonyi). IV.
korcsoport fiú: Rupa Roland
– Tokodi Dániel – Zuniga
Adam (Gárdonyi). V. korcso-
port lány: Lednecki Rebeka –
Szűrös Csenge – Tapodi Kari-
na (Kereskedelmi iskola).

Az egyéni versenyszámok
eredményei: III. korcsoport
lány: 1. Szöllősi Vanessza
(Gárdonyi), 2. Sin Viktória
(Gárdonyi), 3. Oláh Noémi
(Gárdonyi). III. korcsoport
fiú: 1. Rupa Roland (Gárdo-
nyi), 2. Zuniga Adam (Gárdo-
nyi), 3. Kattári Dávid (Gár-
donyi). IV. korcsoport lány: 1.
Pottondi Judit (Gárdonyi), 2.
Csenki Doroti (Gárdonyi), 3.
Szűrös Csenge (Kereskedel-
mi). IV. korcsoport fiú: 1. To-
kodi Dániel (Gárdonyi). V.
korcsoport lány: 1. Lednecki
Rebeka (Kereskedelmi), 2.
Tapodi Karina (Kereskedel-
mi).

Ezzel az eredménnyel or-
szágos döntőbe jutott minde-
gyik fent említett csapat, és
az egyéni számokban helye-
zést elérők is. Az V-VI. kor-
csoportosok Kisteleken ápri-
lis 12-én döntőznek, amíg a
III-IV. korcsoportos indulók
Zánkán május 18–19-én
játsszák a diákolimpia döntő
mérkőzéseit.

A IV. korcsoport egyéni versenyének helyezettjei: első Pottondi
Judit, második Csenki Doroti (balra), harmadik Szűrös Csenge
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Hozták a kötelezőt
SIMA Hullámzó játékkal, de magabiztosan nyert a Kohász

Gallai Péter

gallai.peter@dh.plt.hu

Budaörs – Helyenként
akadozó játékkal is ma-
gabiztos győzelmet arat-
tak szerda esti bajnoki ta-
lálkozójukon a D. Kohász
női kézilabdázói.

A hét végi Magyar Kupa
négyes döntő főpróbájaként a
bajnoki tabellán tizedik he-
lyen álló Budaörs vendége
volt a DKKA csapata.
Budaörs – D. Kohász

25-33 (13-18)
D. Kohász: Csapó

– Klujber 2, Kovács 6,
Cifra 1, Micijevic 9,
Szalai 4, Rácz-Vincze
4. Csere: Pálinkás (ka-
pus), Takács D. 4,
Grosch 1, Hornyák, Gindeli,
Kudor 2, Nick, Karnik, Ke-
mény. Vezetőedző: György
László.

Zsigmond révén a hazaiak
szereztek vezetést, de Szalai
és Micijevic találatával gyor-

san fordítottak a vendégek. A
félidő derekán is csak két gól
volt a mieink előnye, Pálos-
Bognár szervezőjátékát nem
tudtuk megállítani, ezért 8-
10-nél György László időt
kért. Eredményes beszélgetés
volt, mert a játékrész végére
öt gólra hízott az előny.

Aki innen már sima folyta-
tást várt, az sajnos tévedett, a
sok hiba, illetve a hatperces
gólképtelenség máris időké-
rést jelentett, hiszen a Buda-

örs ezen idő alatt kettőt is be-
lőtt (15-18). Kovács és Mici-
jevic gólerős játékának kö-
szönhetően sikerült újra meg-
nyugtató előnyre szert tenni, a
42. percben 17-22-re vezetett
a DKKA. A hajrára megint

jött egy dunaújvárosi hullám-
völgy, így a 47. percben már
csak három gól volt az elő-
nyünk. Ám ennél közelebb
már nem tudott férkőzni a
Budaörs, gyorsan összekapta
magát a csapat, és a végjáték-
ban magabiztosan érvényesí-
tette a papírformát.

A csapathoz kapcsolódó
hír, hogy a Vác együttese
szerdán bejelentette: kétéves
szerződést kötöttek a jelenleg
Dunaújvárosban szereplő, 19

esztendős, junior válo-
gatott átlövővel, Hor-
nyák Bernadettel.

A lányok a bajnoki
összecsapás után
szombaton és vasárnap
a Magyar Kupa négyes
döntőjében szerepel-
nek Kecskeméten. A

DKKA a szombati elődöntő-
ben 16.10 órától a Ferencvá-
ros együttesével játszik.

Camila Micijevic nagyon gólerősen kézilabdázott, csapata és a mezőny legeredményesebbje volt
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Szombaton a Magyar Kupa
elődöntőjében

a Fradi következik

Egy mérkőzés elmaradt
Az érdiek U19-es csapata nem érkezett meg a találkozóra

Dunaújváros (ga) – Az el-
múlt hét végi fordulóban
a Dunaújváros PASE kor-
osztályos labdarúgócsa-
patai közül az U19-es gár-
da mérkőzése elmaradt.

U19-es korosztály: III.
osztály Közép-Nyugat

Dunaújváros PASE –
Érdi VSE (Elmaradt)

A vendégek nem érkeztek
meg a mérkőzésre.

A következő mérkőzés:
Mustang SE – Dunaújváros
PASE (március 31. 17 óra,
Martonvásári Sporttelep).

U17-es korosztály: III.
osztály Közép-Nyugat

Dunaújváros PASE –
Érdi VSE 3-0 (2-0)

DPASE Spottelep. Vezette:
Nagy II László (Nagy M., Ko-
vács M.).

Dunaújváros PASE: Gál I.
– Perjési V., Schnierer B.,

Slett K., Halász, Palotai, Var-
ga S., Kovács B. (Vajda R.),
Tóth P., Horváth K., Hompót
L. (Dobos Á.). Vezetőedző:
Lőrincz Emil.

Góllövő: Tóth P. (23. p.),
Perjési V. (40. p.), Dobos Á.
(83. p.).

A következő mérkőzés:
Mustang SE – Dunaújváros

PASE (március 29. 17 óra,
Martonvásári Sporttelep).

U15-ös korosztály: II. osz-
tály Közép-Nyugat

Budaörs –
Dunaújváros PASE

4-0 (2-0)

Budaörsi Városi Stadion.
Vezette: Széplaki Tibor (Már-
ton, Szűcs I.).

Dunaújváros PASE: Fábi-
án I. – Szabó B., Veszeli, Koz-
ma, Schnierer J., Al-Sheraji,
Bakos P., Németh P. (Farkas
I.), Lukács B. (Pálfi P.), Doro-
gi B., Lencsés. Vezetőedző:
Salamon Miklós.

Góllövő: Gula (28. p.),
Véghelyi (32. és 55. p.), Ök-
rös (52. p.).

Az együttes következő baj-
noki mérkőzése: Dunaújváros
PASE – Szigetszentmiklós
(április 1. 12 óra, DPASE
Sporttelep).

U14-ös korosztály: II. osz-
tály Közép-Nyugat

Budaörs –
Dunaújváros PASE

4-1 (3-1)
Budaörsi Városi Stadion.

Vezette: Szűcs István (Már-
ton, Széplaki).

Dunaújváros PASE: Kocsis
J. – Török B., Kovács Á., Őri
D. (Demeter), Gráczer M.,
Csala G., Szabó R. (Somodi
E.), Ságodi, Ferenczy (Pintér
R.), Benedeczki, (Bölcskei),
Áldott (Rakonczai). Vezető-
edző: Éliás Zsolt.

Góllövő: Boda (3. és 53.
p.), Sebő (13. és 33. p.), illet-
ve Gráczer M. (17. p.).

Az együttes következő baj-
noki mérkőzése: Dunaújváros
PASE – Szigetszentmiklós
(április 1. 10 óra, DPASE
Sporttelep).

A piros mezes U17-es gárda biztosan szerezte meg a győzelmet
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Budaörsön nem
sok babér termett
a DPASE számára

Tomori
mégis
marad

Győr (mti) – A korábbi
döntést megváltoztatva
Tomori Zsuzsanna a kö-
vetkező szezonra is ma-
rad a Győri Audi ETO női
kézilabdacsapatában, mi-
után a klub egy évvel
meghosszabbította a nyá-
ron lejáró szerződését.

A győriek Korsós Dorina
és Lakatos Rita mellett öt fia-
tal tehetséggel is megegyez-
tek a folytatásról, az előbbi
két játékost azonban két évre
kölcsönadják. Lakatos Vácon,
Korsós pedig a német Met-
zingenben szerepel. A Bajno-
kok Ligája-negyeddöntős
klub szerdai tájékoztatása
szerint a 2017/2018-as sze-
zonra kialakított húszfős keret
Tomorival lett teljes. A 149-
szeres válogatott játékos sérü-
lést követően hosszú idő után
tért vissza januárban. „Tomo-
ri Zsuzsanna megmutatta szá-
munkra, hogy a csapat céljai
elérésben nagy feladatokat
képes végrehajtani. Korábbi
döntésünket átgondolva úgy
határoztunk, hogy egyéves
szerződést kötünk vele, amit
örömmel el is fogadott” – je-
lentette be Bartha Csaba
klubelnök.

„Nagyon örülök, hogy si-
került megegyeznünk. Nehéz
időszakot sikerült lezárnom,
és tudom, hogy Győrben a
legmagasabb célokért lehet
küzdeni” – fejtette ki a 29
éves átlövő.

Jó úton a magyar sportpolitika
Budapest (nso) – Magyaror-
szág sportpolitikája jó úton
halad – jelentette ki Szabó
Tünde sportért felelős állam-
titkár a Budapesten rendezett
nemzetközi sportújságíró-
csúcs kedd esti záróesemé-
nyén.

– Az önök magyarországi
jelenléte azt bizonyítja, ha-
zánknak sikerült felrajzolnia

magát a sport világtérképére.
Máris érződik azon célkitűzé-
sünknek a pozitív hatása,
hogy minél több nemzetközi
sporteseménynek otthont ad-
va jó hírünket vigyük a világ-
ba, és idevonzzuk a sportoló-
kat és a sportkedvelő turistá-
kat – mondta Szabó Tünde a
konferencia záróvacsoráján, a
Duna Arénában.


