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Vasárnapi jégkarnevál
Színes program várja az érdeklődőket a műjégpályán
SZOMBATHELY Vasárnap
a 31. jégkarneválnak és a
„meztelen” korcsolyázás-
nak ad otthont a városi
műjégpálya.

A szervezők – Szombathe-
lyi Szabadidősport Szövetség,
Vas Megyei Sportági Szak-
szövetségek Tanácsa, SZO-
VA Zrt. – vasárnap 9.30-
tól 13 óráig, valamint 14
órától 19.30-ig várják a kor-
csolyasport kedvelőit a városi
műjégpályára. A programban
rengeteg jeges sportág sze-
repel, mint például jégteke,
gyorskorcsolya, műkorcsolya,
fakutyaverseny, akrobatikus
korcsolyázás. De idén nem
csak a korcsolyázókra gondol-

tak a rendezők, így íjászatban,
célba dobásban, kapura rúgás-
ban, dartsban és petanque-ban
is kipróbálhatják tudásukat az
érdeklődők. Továbbá a dél-
előtti programban 10 órakor a
„Fesztivál kocogásra” hívják
a futás kedvelőit, míg délután
az erős emberek adnak ran-
devút egymásnak Gadó And-
rás szervezésében. A délután
folyamán egészségfejlesztési
iroda működik majd az öltö-
zőben, ahol InBody testössze-

tétel-mérés mellett pszicholó-
gus, gyógytornász, dietetikus
tart előadást, ad tanácsokat. A
jelmezes felvonulást követő-
en az országban egyedülálló
fürdőruhás korcsolyázás sem
maradhat el, majd követke-
zik a jégdiszkó, sötétedéskor
pedig tűzijátékban gyönyör-
ködhetnek a korcsolyázók. A
napot 20 órától a Szombathe-
lyi Pingvinek barátságos jég-
korongmeccse zárja. A jég-
karnevált 14.30-kor dr. Hende
Csaba, az Országgyűlés alel-
nöke nyitja meg, majd a West-
side táncosai tartanak bemu-
tatót. Műsorvezető – ahogy
azt már 32 éve az mindenki
megszokhatta – Varga Jenő
lesz. TG

RÖVIDEN
Röplabda: Magyar
Kupa-éremcsaták
ÉRD Szombaton a férfiak,
vasárnap a nők éremcsatáit
rendezik az Érd Arénában
a röplabda Magyar Kupá-
ban. Szombaton 12.30-kor
kezdődik a Kazincbarci-
ka–Kaposvár-férfibronz-
mérkőzés, 15 órától pedig
a Pénzügyőr száll csatába
a Kecskemét ellen a kupa-
győzelemért. Hasonló az
időrend a nőknél is. Vasár-
nap a Vasas Óbuda–Jász-
berény-bronzmérkőzéssel
kezdődik a program, a dön-
tőt pedig a Nyíregyháza
vívja a Békéscsabával. A
harmadik helyért rendezen-
dő meccsekről a hunvolley.
hu oldalon látható élőképes
közvetítés, míg a finálékat
az M4 Sport televíziós csa-
torna közvetíti. HE

Hazai vizeken
az aligátorok
SZOMBATHELY Az OB I-es
vízilabda-bajnokság 13.
fordulójában szombaton 16
órakor az Aligátor Vízilabda
Utánpótlás Sportegyesület a
KSI-t fogadja.

Az már korábban eldőlt, hogy
a hetedik helyen álló AVUS és
a sereghajtó KSI az alsóház-
ban folytatja a küzdelmeket.
A meccsnek mégis van tétje,
a csapatok viszik magukkal az
alapszakaszban szerzett pont-
jaikat. A két együttes novem-
beri fővárosi találkozóján a
szombathelyiek 13-9-re nyer-
tek a fiatalokból álló fővárosi-
ak ellen. A KSI-ben több olyan
játékos is szerepel – Griesz-
bacher Márk, Vékony Ákos,
Bóbis Botond, Schmölz Nor-
mann –, akik döntő érdemeket
szereztek az U18-as válogatott
tavaly nyári szombathelyi vi-
lágbajnoki bronzérmében.
– Magam is kíváncsian vá-

rom, hogy a múlt heti csúfos
pécsi vereség mit vált ki a fi-
úkból – mondta Matajsz Márk,
az AVUS vezetőedzője. – Re-
mélem, egészséges dacot, egy
ilyen vereség minden csapat
életében előfordul. Látom a
játékosokon, hogy bosszantja
őket a kudarc, bízom abban,
hogy profi, higgadt játékot
nyújtanak a KSI ellen, és a vé-
gén győzelemnek örülhetünk.
Mi vagyunk a meccs esélye-
sei, és amennyiben úgy ját-
szunk, ahogy tudunk, nem le-
het kérdés a sikerünk. Kurucz
Barnabás influenzás, Hajmási
András családi elfoglaltsága
miatt nem játszhat. PA

Gáláztak a legjobbak
Kozák Danuta és Liu Shaolin Sándor az év sportolói
BUDAPEST A férfiaknál a
rövid pályás gyorskorcso-
lyázó Liu Shaolin Sándort,
a nőknél a kajakos Kozák
Danutát választotta a 2018-
as év legjobb sportolójá-
nak a Magyar Sportújság-
írók Szövetsége (MSÚSZ).

Csütörtökön este a Nemzeti
Színházban az M4 Sport – Az
év sportolója gálán gazdag mű-
sorfolyamközepette vehették át
díjaikat a győztesek. AMagyar
Sportújságírók Szövetsége 61.
alkalommal szavaztatta meg
tagjait. Tízes listákról lehetett
voksolni, az első három helye-
zetteket hívták meg a gálára.
Ott bontottak borítékot, és szó-
lították színpadra az elsőket.

A klasszikus kategóriák
közül a legjobb férfi sportoló
díját Liu Shaolin Sándor rö-
vid pályás gyorskorcsolyázó
kapta, aki hajráembere volt az
olimpiai aranyérmes váltónak,
illetve egy összetett vb-ezüstöt
is szerzett 2018-ban. Szintén
először nyert a kajakos Kozák
Danuta – megszakítva az úszó
Hosszú Katinka öt éven át tartó
sorozatát. Danuta szülése után
szenzációsan tért vissza, há-
rom világbajnoki címet szerzett
(egyesben 500-on, párosban és
négyesben is), az Eb-n pedig két
aranyat és egy ezüstöt. Az év
edzője címet megosztva Bán-
hidi Ákos és Csang Csing Lina,
az olimpiai bajnok férfi és az
olimpiai negyedik női rövid pá-
lyás gyorskorcsolyaváltó edzői
érdemelték ki. Az év csapata a
Győri Audi ETO KC női kézi-
labdacsapata, amely negyed-
szer nyerte meg a Bajnokok
Ligáját, valamint újra magyar
bajnok és magyarkupa-győztes
lett. Az egyéni sportágak csa-
patversenyeiben nagy fölénnyel
nyert a téli olimpiák történeté-
nek első aranyérmét szerző rö-
vid pályás gyorskorcsolyaváltó.
Némi vasi érdekeltsége is

volt a gálának. A válogatottsági
rekorder labdarúgó, Király Gá-
bor díjátadóként kapott szere-
pet. A fogyatékos női sportolók
kategóriájában a három jelölt
között volt a szombathelyi at-
léta, a távolugrásban para-Eu-
rópa-bajnok Ekler Luca. Végül
nem ő nyert, de maradandó él-
ményeket szerzett az estén.
– Szavakat is nehéz találni

arra, milyen nagy megtisztel-
tetés, hogy ennyi tehetséges
sportoló között lehettem, még
Carl Lewist is élőben láthat-
tam. Ez megkoronázása volt a
2018-as évemnek, és azt is jel-
zi, hogy fontos, amit csinálok.
Végtelenül hálás vagyok azért

a motivációért, energiáért,
amelyet ezen az estén kaptam.
Az MSÚSZ és a Magyar

Olimpiai Bizottság (MOB)
harmadszor ítélte oda közös
életműdíját. 2016-ban az az-
óta elhunyt Kulcsár Győző,
2017-ben Balczó András kapta.
Most egyszerre három legendát
díjaztak: az 1979-ben világ-
bajnoki aranyérmes férfiaszta-
litenisz-csapat tagjait, Jónyer
Istvánt, Klampár Tibort és Ger-
gely Gábort. Némi kárpótlásul,
hiszen pályafutásuk zenitjén
az asztalitenisz még nem volt
olimpiai sportág. Talán ők kap-
ták a legnagyobb tapsot.

– Nagyon örülök, hogy
gondoltak ránk, most eléggé
fókuszban vagyunk a 40 éves
évforduló és a Budapesten
rendezendő világbajnokság
kapcsán is – mondta a kétsze-
res világ-, háromszoros Euró-
pa-bajnok Klampár Tibor, aki
jelenleg a CVSE-Swietelsky
Jufa Hotels asztalitenisz-csapa-
tának vezetőedzője. – Szép er-
kölcsi elismerés ez, hiszen ha a
70-80-as években már bent lett
volna az olimpiai programban
a sportágunk, akkor biztosan
szereztünk volna érmet, ami
életjáradékkal járt volna. Én
még ott voltam az asztalite-
nisz első olimpiáján, 1988-ban
Szöulban, 35 évesen bejutot-
tam a négybe, de akkor nem két
harmadikat hirdettek; a bronz-
meccset pedig elvesztettem.
Ott sem volt szerencsém.

Akategóriák elsőhelyezett-
jei. Az év férfi sportolója: Liu
Shaolin Sándor (rövid pályás

gyorskorcsolyázó). Női: Kozák
Danuta (kajakos). Csapat (ha-
gyományos csapat): Győri Audi
ETO KC női kézilabdacsapata.
Csapat (egyéni sportágak): rö-
vid pályás gyorskorcsolyavál-
tó (Burján Csaba, Liu Shaolin
Sándor, Liu Shaoang, Knoch
Viktor). Edző: Bánhidi Ákos
és Csang Csing Lina (férfi rö-
vid pályás gyorskorcsolyaváltó).
Férfi labdarúgó: Gulácsi Péter
(RB Leipzig). Női labdarúgó:
Jakabfi Zsanett (VfL Wolfs-
burg). Az év gólja: Sigér Dávid
(FTC) MTK elleni találata. Az
év fogyatékos férfi sportolója:
Gelencsér Róbert (szervátülte-
tett atléta). Női: Gyurkó Ale-
xandra (szervátültetett úszó).
Csapat: női kerekesszékes
vívóválogatott. Edző: Beliczay
Sándor (vívás).MLSZ-életmű-
díj: Rákosi Gyula. MSÚSZ–
MOB-életműdíj: Jónyer Ist-
ván, Gergely Gábor, Klampár
Tibor (asztalitenisz). HE

Életműdíjat
kaptak

a legendás
asztaliteniszezők

Az MSÚSZ és a MOB életműdíját a negyven évvel ezelőtt világbajnoki címet szerző férfiasztalitenisz-csa-
pat tagjai, (balról) Jónyer István, Klampár Tibor és Gergely Gábor kapták Fotók: MSÚSZ/Cseh Péter

Az egyéni sportágak csapatversenyeiben legjobb rövid pályás gyors-
korcsolyaváltó. Balról Burján Csaba, Liu Shaolin Sándor – akit a leg-
jobb férfi sportolónak választottak –, Liu Shaoang és Knoch Viktor

Először lett az év női sportolója
a kajakos Kozák Danuta – három
vb- és két Eb-aranyat is nyert

SZOMBAT

Asztalitenisz. NB I. SZAK-
Sportiskola–PTE-PEAC III.,
Aranyhíd-iskola, 11.00. NB III.
Haladás VSE-Vízéptek–EVO
ASE II., Váci-iskola, 10.00, Kő-
szegi SE–Ajka, Bersek-iskola,
10.00.

Atlétika. Németh Pál Dobó-
akadémia téli versenysorozata,
2. forduló, Sugár út, 8.30–13.00.

Karate. 19. Sakura Karate
Kupa. Vasvár, Kardos László is-
kola, 9.30.

Kézilabda. NB II, férfi.
Szentgotthárd VSE–Balatonfü-
red U23 18.00. NB II, női. Kör-
mendi DMTE–Mosonmagyar-
óvár U22 14.00, Büki TK–Győri
Audi ETO U22 16.00, Sárvárfür-
dő Kinizsi–SZKKAU22 17.00.

Kosárlabda. Férfi Magyar
Kupa, döntő. Falco-Vulcano
Energia KC Szombathely–Szol-
nok/DEAC, Győr, Audi Aréna,
17,00 (DunaWorld).

Amatőr női NB I. SZoESE–
MTK-Budapest II., egyetemi
csarnok, 16.00.

Labdarúgás. NB I. Szombat-
helyi Haladás–Mezőkövesd-Zsó-
ry, 17.00.Felkészülésimérkőzés.
Sárvár FC–Lipót Pékség 11.00.

Teke. NB I. Halogy SE–Csá-
kánydoroszlói TE, Szentgott-
hárd, 10.00. NB II. Sárvári Ki-
nizsi-Kékgolyó–Resznek, 10.00.
NB III. Uraiújfalu SE–Körmen-
di TSE, 15.00, Budai TSE–Néró
TC Nárai, Körmend, 15.00, Ho-
váth-Gravitáció TK–Sitke Bo-
rostyánkert Tekéző, Bogáti fa-
sor, 15.30, Felsőmarác-Boldizsár
Trans–Bulcsú Vezér, 16.00.

Vízilabda. OB I. Aligátor
Vízilabda Utánpótlás Sportegye-
sület–KSI, AVUS Uszoda, 16.00.

VASÁRNAP

Atlétika. Perfect Change-
Metex ’05 vasi terepfutó-soro-
zat, 3. állomás, PinkaExtrem.
Felsőcsatár, Vasfüggöny Múze-
um parkolója, 10.30.

Kézilabda. NB I/B női.Hala-
dás VSE Sport Kft.–Dorogi ESE,
Haladás Sportkomplexum, 17.00.

Korcsolya. 31. jégkarnevál,
meztelen korcsolyázás. Szom-
bathely, műjégpálya, 9.30–13.00,
14.00–19.30.

Labdarúgás. Dr. Szalai Fe-
renc-utánpótlásemléktorna
(U11, U13), Bük, sportcsarnok,
8.00–18.30.

Röplabda. NB II, női.
SZoESE–Veszprémi ESC, egye-
temi csarnok, 17.00.

Sí. Szombathely amatőr al-
pesi bajnoksága. Wenigzell,
11.00.

Teke. NB I. TOPIDO Nagy-
mizdó–Zalaszentgrót, VAOSZ
tekecsarnok, 10.00. NB II. Pere-
nye TK–Zalakaros, 9.00. NB III.
Pecöl TK–Zalaszentgrót, 9.00,
Thermalpark-Szentgotthárd II.–
Rum, 15.00.

SPORTMŰSOR

Nem marad el
a „meztelen”
korcsolyázás

Rasovszky
első a LEN-nél
BUDAPEST Rasovszky
Kristófot választották 2018
legjobb nyílt vízi úszójának
a vizes sportokat tömörítő
európai szövetség, a LEN
szavazásán.

A voksoláson a nemzeti szö-
vetségek és az egyes LEN-bi-
zottságok tagjai szavazhattak
a legjobbakra. A női úszók
között 2013 és 2016 között
sorozatban négyszer győztes
Hosszú Katinka a második lett
a svéd Sarah Sjöström mögött.
A 21 éves Rasovszky – aki
a LEN Awards-szavazások
2008 óta íródó történetében
első magyar férfi nyílt vízi
úszó győztes – a glasgow-i Eu-
rópa-bajnokságon két arany-
és egy ezüstérmet nyert. MTI


