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SPORTPérez Carlos, a magyar
férfi kézilabda-válogatott
korábbi világklasszis
átlövője lett a Telekom
Veszprém másodedzője.

PÉREZ CARLOS
MÁSODEDZŐ Juhász Roland, a Mol Vidi FC

védekező középpályása anno a
belga Anderlechtben a Chelsea
ellen mutatkozott be. Csütör-
tökön este a fehérváriak
játékosaként tért vissza a
Stamford Bridge-re.

Lakotár Hanna
spanyolországi sikere
CASTELLÓN DE LA PLA-
NA Tornagyőzelemmel tért
haza Spanyolországból a
kőszegi Fitt-Box Ökölvívó
Egyesület bokszolója, La-
kotár Hanna.

Spanyolországban, Castellón
de la Plana városában bonyo-
lították le a Boxam Femenino
elnevezésű nemzetközi fel-
nőtt és korosztályos női ököl-
vívótornát. A magyar válo-
gatott tagjaként a kőszegi
Fitt-Box ÖE versenyzője, La-
kotár Hanna (54 kg, ifjúsá-
gi) is részt vett a háromnapos
erőpróbán – és nagyszerűen

teljesített. Mindhárom napon
ringbe lépett, mindannyiszor
spanyol riválissal bunyózott.
A kőszegiek tehetsége Naiara
León Haro, Miranda Reverón
Rodriguez és Tania Medina
Ramos ellen is egyhangú pon-
tozással nyert, így kategóriá-
jában első lett.
– Nagyon büszkék va-

gyunk Hannára, a roppant
erős nemzetközi tornán kife-
jezetten magabiztos teljesít-
ménnyel rukkolt ki – értékelt
Varsányi Áron, a Fitt-Box ve-
zetőedzője. – Értékes aranyé-
remmel tért haza, ez a siker is
jelzi, hogy jó úton járunk. TG

Roncsderbis zárás:
húsz vasi dobogós
KÖRKÉP Remek vasi sike-
rekkel ért véget az orszá-
gos roncsderbibajnokság
2018-as szezonja. Húsz ér-
mes helyezéssel zártak a
vasi versenyzők.

A 2018-as szezon május kö-
zepén kezdődött, szeptember
végén ért véget. Rendeztek
versenyt – sorrendben – Rába-
töttösön, Nagypáliban, Szom-
bathelyen, Gyenesdiáson,
Ádándon, Kustánszegen, vé-
gül ismét Rábatöttösön. A me-
zőnyben az Auto Sport Klub
Rum, az Auto-Crash Szombat-
hely SE és a Speed Car Auto
Motor Sportegyesület Vép pi-
lótái képviselték a vasi színe-
ket. Sok vasi versenyző állha-
tott dobogóra az év végén – hat
első, hét második és hét har-
madik helyezés fűződik a ne-
vükhöz –, a csapatversenyt pe-
dig szombathelyi klub nyerte.
– Nagyszerű szezont zár-

tunk – kezdte az értéke-
lést Pintér Endre, a sorozatot
szervező Magyar Országos
Roncsderby, Amatőr és Új-
szerű Technikai Sportok Szö-
vetségének elnökhelyettese,
egyben az Auto-Crash Szom-
bathely SE elnöke. – A verse-
nyeken átlagosan 65-70 autó
állt rajthoz, 900-100 nevezés-
sel. Évek óta folyamatosan
emelkedik a versenyzői lét-
szám, örömteli, hogy ez a ten-
dencia folytatódott. Ráadásul
egyre több szurkoló, érdek-

lődő előtt versenyzünk, min-
dig nagyszerű hangulatban
– szerencsére egyre népsze-
rűbb a sportágunk. Mint klub-
vezető büszke vagyok arra,
hogy az Auto-Crash zsinór-
ban harmadszor nyerte meg a
bajnokságot, így eltehetjük a
vitrinünkbe a vándorserleget.
Rengeteg munka van ebben a
diadalban, és meg kell köszön-
ni a háttéremberek, a szerelők,
a segítők és a szponzorok tá-
mogatását is – közös a siker.
Több szombathelyi pilóta is
jó szezont futott, de közülük
is ki kell emelni Németh Fri-
gyest, aki egy nagyszerű autót
épített, az egész szezonban ki-
egyensúlyozottan versenyzett,
és két kategóriában is begyűj-
tötte a bajnoki címet. A vépi-
ek első szezonjukat töltötték
önálló egyesületként – és re-
mekül vizsgáztak. Kétszer is
rendeztek futamot Rábatöt-
tösön, mindkettő kifejezetten
nagy sikert aratott. Ráadásul
az eredményekkel sem marad-
tak adósak a töttösiek. A ru-
miak egy kicsit megcsappant

létszámmal szerepeltek, de
becsületesen végigküzdötték,
végigversenyezték a szezont
– és érmeket is szereztek. Fon-
tos megjegyeznem, hogy a há-
rom vasi klub baráti kapcsolat-
ban dolgozik egymás mellett,
mindenki segít mindenkinek.
Soha rosszabb szezont!
Végeredmény, Vas megyei

érmesek, szuperfutam:1.Né-
meth Frigyes (Szombathely),
2. Sporeth Roland (Szombat-
hely). Épített kategória: 3.
Vendli Gábor (Szombathely).
Széria nagy: 1. Németh Fri-
gyes (Szombathely), 2. Spor-
teh Roland (Szombathely), 3.
Csercsics Dániel (Vép). Széria
kicsi: 1. Lakatos Róbert (Vép),
2. Hetyei Patrik (Vép), 3. Pék
Ferenc (Szombathely). Szé-
ria közép: 1. Korándi Balázs
(Szombathely), 2. Kovács Sza-
bolcs (Vép), 3. Viszket Krisz-
tián (Szombathely). Lada: 1.
Barbarics Benjamin (Vép), 2.
Vámos Dániel (Szombathely),
3. Fülöp Attila (Szombat-
hely). Női: 2. Dancs Gertrúd
(Szombathely), 3. Nagy Noémi
(Vép). Ifi Trabant: 1. Lász-
ló Dániel (Rum), 2. Suborits
Zsófia (Rum), 3. Juhász Ferdi-
nánd Jácint (Szombathely).
Csapatverseny: 1. Au-

to-Crash Szombathely SE 208
pont, 2. Kustánszeg Sporte-
gyesület 204, 3. Speed Car
Auto Motor Sportegyesület
Vép 180… 5. Autó Sport Klub
Rum 24. TG

A szombathelyiek élversenyzője, Németh Frigyes két kategóriában is diadalmaskodott
Fotó: Kámán András

Látogasson el weboldalunkra!

RÖVIDEN
Ötöt lőttek az
U19-es lányok
ÜLLŐ Ötgólos győzelem-
mel kezdte a magyar női
U19-es labdarúgó-válo-
gatott a hazai rendezésű
Európa-bajnoki selejtező
minitornát. Turtóczki Sán-
dor szövetségi edző csa-
pata 5-0-s félidőt követő-
en 6-0-ra verte Moldovát.
A gólokat Farkas 2, Ko-
vács L. (11-esből), Pusztai,
Pintye, Bódai szerezte. A
Haladás-Viktória FC fut-
ballistája, Kovács Virág a
szünetben állt be. A má-
sik mérkőzésen Finnország
5-0-ra legyőzte Macedóni-
át. A magyar együttes leg-
közelebb szombaton 15.30-
kor Macedóniával játszik.
A csoport első két helye-
zettje kvalifikálja magát az
elitkörbe. PA

Moszkvában
bukott a Real
KÖRKÉP Több meglepő
eredmény is született a lab-
darúgó Bajnokok Ligája
második fordulójában. Az
A és a B csoportban nem
borult a papírforma, az esé-
lyesek közül az előbbiben
a Dortmund 3-0-ra verte a
Monacót, utóbbiban a Bar-
celona 4-2-re nyert Lon-
donban a Tottenham ven-
dégeként. A C csoportban
meglepetésre a Napoli a
90. percben lőtt góllal 1-0-
ra verte a Liverpoolt, míg a
Paris Saint Germain 6-1-re
elgázolta a Crvena Zvezdát.
A D felségjelű négyesben a
Schalke 1-0-ra nyert a Lo-
komotiv Moszkva ottho-
nában. Az E-ben az Ajax
váratlan pontot szerzett a
Bayern Münchennél (1-1).
Az F-ben a Szalai Ádám-
mal felálló Hoffenheim
odahaza 2-1-re kikapott a
Manchester Citytől. A zárt-
kapus Lyon–Sahtar meccs
2-2-es döntetlennel ért vé-
get. A G csoportban szüle-
tett a forduló meglepetése:
a CSZKAMoszkva 1-0-ra
verte a Real Madridot. A H
csoportban a Cristiano Ro-
naldót nélkülöző Juventus
3-0-ra legyőzte a Young
Boys-t, az utóbbi hetekben
botladozó Manchester Uni-
ted nem bírt a Valenciával
(0-0). PA

Lakotár Hanna a válogatott színeiben aratott győzelmet
Fotó: Fitt-Box ÖE

Szombaton: gördül a város
SZOMBATHELY „Gördül a
város” elnevezéssel nagy-
szabású, több helyszínt
érintő sportrendezvény-so-
rozatra várják szombaton
az érdeklődőket.

A „Felnőtt lakosság preven-
ciós célú egészségfejlesztése
a szabadidősport révén” elne-
vezésű uniós pályázati prog-
ramban – amely Zala, Vas és
Győr-Moson-Sopron megyét
érinti – három év alatt Vasban
hét komoly szabadidősportos
rendezvényt kell tető alá hozni
(a Zala Megyei Sportszövet-

ségek Egyesülése pályázott
sikeresen). Ebben a sorban a
második a szombaton esedé-
kes I. Gördül a város projekt. A
Pingvin Arénában kerékpáro-
sok, görkorcsolyások, gördesz-
kások, rolleresek, görhokisok
tehetik próbára a tudásukat.
A Szombathelyi Szolgáltatási
SZC Oladi Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája ad
otthont az asztalitenisznek, a
dartsnak, a petanque-nak, a fal-
mászásnak, a kötélugrásnak, a
streetballnak, a floorballnak és
a kispályás focinak. A Szom-
bathely Center parkolójában

rendezik a könnyűsúlyú ma-
gyar erősember-bajnokságot.
A Vargaréna Skate Parkban
az extrém sportok szerelme-
sei mozoghatnak egy jót. A
Sportligetben pedig páros te-
niszversenyt bonyolítanak le.
Az Oladi Sportcentrumban

egészségfejlesztési tanácsadás,
szűrés, InBody-mérés várja az
érdeklődőket.
Mint azt Varga Jenő, a

rendezvény koordinátora,
főszervezője elmondta, vár-
nak mindenkit, aki bármelyik
sportágba bele akar kóstolni,
vagy akár versenykörülmé-
nyek között tenné próbára a
tudását – és főleg azokat vár-
ják, akik valamilyen gördülő
sporteszközzel érkeznek. A
részvétel minden helyszínen
ingyenes. A programok egysé-
gesen 10 órakor kezdődnek, 16
órakor zárul a nap. TG

Harmadszor is
bajnok az Auto-
Crash, harmadik

a vépi , ötödik
a rumi csapat

Könnyűek, de erősek
Gadó András is versenyez az ob-n
SZOMBATHELY A könnyű-
súlyú (–105 kg) magyar
erősember-bajnokságnak
ad otthont szombat dél-
után a Szombathely Center
parkolója.

A könnyűsúlyú ob szombaton
15 órakor kezdődik a Szom-
bathely Center parkolójában,
a szervezők nyolc–tíz ver-
senyzőt várnak, köztük hazai
versenyzőként Gadó Andrást,
a Galaxy-Orange Mobil spor-
tolóját. Az erős emberekre
öt feladat vár: kamionhúzás,
autóemelés, vikingnyomás,

betonhordó-pakolás és egy
tartószám.
– Szeretném megszerez-

ni harmadik magyar bajnoki
címemet a könnyűsúlyú erős
emberek mezőnyében – jelezte
Gadó András. – Sok munkát
tettem a felkészülésbe, jó for-
mában vagyok, hazai közön-
ség előtt, remélhetőleg jó han-
gulatban gyürkőzhetek neki a
súlyoknak.
Érdekesség, hogy vasárnap

(14.00) Csornán rendezik a
kamionhúzó országos bajnok-
ságot, amelyen Gadó András
ugyancsak részt vesz. TG

Több helyszínre
várják gazdag

sportprogrammal
az érdeklődőket

Elődöntős a Répcelak
Ismét a legjobbak között az NBC Kupában
APATIN Elődöntőbe jutott,
így már biztosan éremért
is csatázhat a Répcelaki
SE-tekeshop.hu férfi teke-
csapata az NBC Kupában.

Kedden kezdődtek meg a se-
lejtezők a szerbiai Apatinban,
a 24 férficsapatból mindhárom
napon két-két játékos lépett pá-
lyára. AmárNBCKupa-arany-
nyal, -ezüsttel és -bronzzal is
rendelkező, de tavaly „csak”
hetedik répcelakiak mindent
megtettek, hogy visszavere-
kedjék magukat a legjobbak
közé. Kedden Vörös Milán
602 fával nyitott, Kakuk Le-
vente 614-gyel folytatta – az

első nap után ezzel a második
helyen álltak a vasiak. Másnap
is sikerült ezt a pozíciót meg-
tartani; Horváth Zoltán 584,
a remeklő Zapletán Zsombor
pedig 654 fát tett a közösbe.
A selejtező utolsó, csütörtöki
versenynapját 3671 összfával
zárta Kiss Zsolt legénysége –
Móricz Zoltán 597, Molnár Pál
620 fát ütött. Bár lapzártánkkor
néhány csapatnak még pályán
volt a hatodik játékosa, így a
sorrend még nem volt ismert,
az akkor is biztos volt, hogy
a Répcelak folytathatja, mert
bejutott a legjobb négy csapat
közé. Pénteken 10 órakor kez-
dődik az elődöntő a selejtező-
ben a 2–3., majd 14 órakor az
1–4. csapatokkal. A vesztesek
szombaton 8 órától a bronzére-
mért, a győztesek 12 órától az
aranyért játszhatnak. A három
dobogós csapat indulhat a Baj-
nokok Ligájában is. HE

A dobogós
helyezés

BL-indulást érne


