KOSÁRLABDA NB II. Több még

hiányzó mérkőzést is lejátszottak a férfikosárlabda NB II.
Nyugati csoport nyolcadik fordulójában. A Treff 07 SE–Casino-Soproni Tigrisek mérkőzés
szoros csatában dőlt el, a végeredmény: 74–70. A Dombóvári KSE–Kanizsa KK találkozón 134–56-ra nyertek a Szőke
Balázs edző vezette tolnaiak.
A somogyiak közül a Marcali VSzSE volt még érdekelt. Magyar Viktor együttese magabiztosan verte az FKSE Szekszárd csapatát 130–27-re. Korábban játszották: Tigris KK–
Siófoki Kosársuli 74–54. A férfikosárlabda NB II. Nyugati csoport állása: 1. Tigris KK
(0.94), 2. PEAC (0.93), 3. Casino - Soproni Tigrisek (0.81), 4.
Dombóvári KSE (0.79), 5. Treff
07 SE (0.79), 6. Siófoki Kosársuli (0.75), 7. Marcali VSzSE
(0.64), 8. Kanizsa KK (0.57), 9.
FKSE Szekszárd (0.50).
n A Tigris KK vezet, a Siófok hatodik, a Marcali hetedik a mezőnyben.

Az U21-es fiú kosárlabda-bajnokság a 12. fordulón van
túl. A Kaposvári KK együttese a 11. helyről várhatja a jövő évi folytatást. A bajnokság állása: 1. Soproni Sördögök
(0.92), 2. Falco-Trend Optika KC
Szombathely (0.92), 3. Naturtex-SZTE-Szedeák (0.88), 4. Marso Nyíregyháza KK (0.86), 5.
KTE-Duna Aszfalt (0.83), 6. Alba
Fehérvár-DKKA-Balogh 2000
(0.83), 7. MAFC (0.79), 8. Pécsi
VSK (0.79), 9. Atomerőmű SE
(0.63), 10. Egis Körmend (0.63),
11. Kaposvári KK (0.58), 12.
Jászberényi KSE (0.55), 13. Zalakerámia ZTE KK (0.54).
A kenguru korcsoport (2004es születésűek) kupacsatái
is folytatódtak. A Bőle László edző által irányított Marcali Szürke Farkasok A csapata a
3. fordulóban a „D” csoportban
volt érdekelt. A pécsi meccsek
eredményei: Marcali Szürke
Farkasok A–Szekszárdi Ördögök GYKSE 54–39 (14–3, 19–8,
(6–6) 6–15, 9–7). Legjobb marcali dobók: Klotz (16), Sandrik (13), Gazda (12). Marcali
Szürke Farkasok AŹPécsi VSK
Panthers B 52–37 (14–7, 10–8,
(8–7) 12–8, 8–7). Legjobb marcali dobó: Klotz (11). n Kun Z.

Verhetetlen Demeter-sereg
ILYEN VOLT AZ ÉV Dominic Luka esett-kelt, Gyenesei Leila visszavonult

HOGY NEM egy olyan forduló volt
az ősszel, amikor a Balatoni Vasas SE női tekézői több fát ütöttek, mint az ugyancsak a Szuper Ligában érdekelt Közutasok-1. MCM Kaposvári TK férfi
csapatának a tagjai.
HOGY AZ I. osztályú utánpótlás
labdarúgó-bajnokságban szereplő Siófoki Bányász SE csapatai az első félévben több pontot
szereztek, mint a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó-akadémia együttesei. Nem
elhanyagolható tényező, hogy
míg a siófokiakat két, addig a
BFLA színeit négy csapat képviseli... Ha egyébként most zárulna a bajnokság, Somogynak
nem lenne I. osztályú utánpótlás csapata. A nagyobbaknál a
17 évesek sorozata ugyanis a
mérvadó – a kaposváriak kemény három pontjukkal az utolsó előtti helyet foglalják el a bajnoki tabellán –, s bárhogy is szerepeljen az U21-es együttes, magukkal rántják. A 15 és a 14
évesek bajnokságát pedig a következő szezonban két csoportról egyre szűkítik – az első nyolc
marad, a hátsó nyolc pedig búcsúzik –, mégpedig oly módon,
hogy a két korosztályos együttes
pontszámait egyesítik. Félévkor
a Siófoki Bányász SE négy, a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc
Labdarúgó-akadémia pedig –
időközben a szakmai igazgató,
a nyugdíjba vonult Szapor Gábor is elhagyta süllyedő hajót
– 18 ponttal van lemaradva a
még bentmaradást érő nyolcadik helyezéstől.

Fenyő Gábor
AZ ÉV MENETELÉSE. A Fino-Kaposvár NB I.-es férfi röplabdacsapata – amely a Kecskeméttel szemben elveszítette
a bajnoki címet és a Magyar
Kupát – félelmetes őszi szezont produkált. Mind a 13 bajnoki fellépését, a három Magyar Kupa-találkozóját, továbbá az albán Studenti Tirana elleni Challenge Kupa oda-viszszavágót is irgalmatlanul behúzta. A játszmaarányuk is
lenyűgöző: a bajnoki sorozatban Kecskeméten, a kupában
pedig Kazincbarcikán engedtek át az ellenfelüknek két, az
albán fővárosban pedig egyetlen szettet.
Volt egy másik látványos sorozat is. A Balatoni Vasas SE
Szuper Ligában érdekelt női
tekecsapata öt zakóval nyitott,
majd Németországban az NBC
Kupán a negyedik helyig menetelt az együttes. Ez szárnyakat ad(hat)ott a társaságnak,
hiszen utána egymás után hét
meccset is nyertek.
AZ ÉV MEGMOZDULÁSA. Október 5-én az 1. MCM-Diamant
Kaposvári Egyetem NB I.-es
női röplabda-csapatának Újpest elleni hazai idénynyitóján
a sportcsarnokot zsúfolásig
megtöltő 1300 néző több mint
két és félezer plüssjátékot dobott be a meccs előtt a játéktérre. A plüssöket a klub névadója, az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. vásárolta meg,
amely az időközben elhunyt
Lábas Judit gyógykezelését
szolgálta volna, míg a játékokat rászoruló és kórházban betegeskedő gyermekek kapták.
A találkozóra felajánlotta a sokak által dedikált mezét Horváth Tamás, a Kaposvári Rákóczi FC agydaganattal műtött fiatal játékosa is, akinek a javára Mézgáék szerveztek jótékonysági mérkőzést szeptemberben. A jó példa ragadósnak
bizonyult: az évzárón a TEVA-Gödöllői RC–Bp. Vasas-Ó-

Fa Nándor is rajthoz áll
a földkerülő viadalon
VITORLÁZÁS Nyolc hajó, köztük a Fa Nándor vezette Spirit of Hungary indul az év utolsó napján kezdődő Barcelona
World Race vitorlásversenyen.
A magyar hajós társa az új-zélandi Conrad Colman lesz a
mintegy 24 ezer mérföldes, kikötés nélküli földkerülés során.
Fa Nándor 61 évével a mezőny
legidősebb, a 31 esztendős Colman pedig a legfiatalabb tagja.
A Barcelona World Race-t harmadszor rendezik meg. Első alkalommal, a 2007-2008-as menet során a francia Jean-Pierre
Dick és az ír Damian Foxall irányította Paprec Virbac 2. nyert
92 nap 9 óra 49 perces eredménnyel. A 2010-11-es kiírás-

Tudta Ön?

2014-ben is történtek olyan
események a somogyi sportban, amelyek még jó darabig
szolgáltatnak beszédtémát
a szurkolók számára. A második félévi történésekből
válogattunk.

ban Dick honfitársával, Loick
Peyronnal győzött, ekkor 93
napra 22 órára és 20 percre volt
szükségük a bolygó körbevitorlázásához. Ezúttal öt spanyol, s
egy-egy francia és brit vitorlás
vág még neki a távnak. A legnagyobb esélyesnek a legutóbbi
Vendée Globe-on harmadik, az
első Barcelona World Race-en
pedig második brit Alex Thomson - társa a spanyol Pepe Ribes
- vezette Hugo Boss számít. A
résztvevők - köztük egy nő - öszszesen 26-szor hajózták körbe a
Földet. Fa Nándor – aki háromszoros földkerülőnek számít –
március 23-án, Székesfehérváron mutatta be 60 lábas (18 méteres) karbon vitorlását.  n
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A Tigris csapata
vezeti a mezőnyt
a kosárlabdázók
harmadosztályában
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A Fino kiválósága, Németh Ferenc egész évben termelte a pontokat

buda női rangadón, valamint
a Bp. Pénzügyőr SE–Szolnok
férfi találkozón is plüssfigurákat gyűjtöttek karácsonyra rászorulóknak, Békéscsabán pedig labdákat dobáltak be.
AZ ÉV EDZŐFALÓJA. Röpke
három hónap alatt öt edzője is volt az 1. MCM-Diamant
Kaposvári Egyetem társulatának. Oláh János után Demeter György, majd Kovács Balázs, végül pedig Mészáros
Péter dirigálta a csapatot, s
volt, amikor a sérüléssel bajlódó liberó, az amúgy megfelelő edzői papírokkal rendelkező Csitári Virág ült le a kispadra.
HIRDETÉS

HIRDETÉS

AZ ÉV (MŰ)ESÉSE. Bár a Kaposvári Rákóczi FC, amely –
miután kerek egy évtizedes
tagság után dicstelen módon
búcsúzott az NB I.-től – a jelek
szerint feltartóztathatatlanul
száguld lefelé a lejtőn, mégis
van olyan játékosa, akinek a
karrierje látványosan felfelé
ível – igaz, nem a pályán, hanem a világhálón. A 21 esztendős Dominic Luka szeptember
12-én az 5. fordulóban játszott
Vasas elleni, 3–1 arányú győzelemmel zárult hazain játszotta el a nagyhalált, amely
olyan jól sikerült, hogy némi
túlzással világszám vált belőle. Olyan világklasszisok tár-

saságába került így, mint Arjen Robben, Luis Suárez vagy
éppenséggel Cristiano Ronaldo.
AZ ÉV BEJELENTÉSE. A 28
éves kaposvári Gyenesei Leila decemberben bejelentette,
hogy gerincsérve miatt kénytelen befejezni a sportpályafutását. A két olimpián is –
2006-ban Torinóban sífutásban, rá két évre Pekingben pedig öttusában – szerepelt, kétszeres világbajnok sportolónő
összesen 62 alkalommal (hét
sportágban) szerzett korosztályos és felnőtt bajnoki címet,
több mint 20-szoros diákolimpiai bajnok.
HIRDETÉS

A súlyos értelmi
fogyatékossággal
élő sportolók
éve is lesz 2015
SZERETET, igazságosság, hit, remény, bátorság. Ez az öt kulcsfontosságú érték, amelyekben Eunice Kennedy Shriver,
a nemzetközi speciális olimpia mozgalom alapítója mélyen
hitt. A súlyos értelmi fogyatékossággal élő embereknek is
joguk van mindahhoz a méltósághoz és sikerhez, amely állapotuk nehézsége miatt egyébként elérhetetlen lenne számukra. Ezek az értékek máig éltetik a Magyar Speciális
Olimpia Szövetséget is, amely
25. születésnapját ünnepelte.
Kedves és megható ünnepséget tartottak Diósjenőn, az
MSOSZ alapításának „bölcsőjében”. Lengyel Lajos elnök beszédében összefoglalta az elmúlt 25
évet és reményét fejezte ki, hogy
még sokáig adhat a szervezet a
speciális olimpikonoknak életcélt, elfoglaltságot, tevékenységet, amiben sikert érhetnek el,
de örömöt mindenképpen.

n Los Angelesben tizenhárom sportágban közel
száz magyar sportolóért
szoríthatunk majd.

1989. május 6-a és 9-e között
egy lelkes, mindössze 15 fős
csoport Varsóban járt megnézni – és tanulni – a II. Lengyel
Nemzeti Játékokat. Lelkesedtek,
tanultak, meghatódtak, irigykedtek, s nagy terveket szövögettek. Így kezdődött... Diósjenőn egy dokumentumot is aláírtak – ezt Zászkaliczky Péter, az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar dékánja,
Molnár Zoltán, a Magyar Edzők
Társaságának elnöke, Gömöri
Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke és Lengyel Lajos MSOSZ elnök látta el kézjegyével –, amely a fogyatékosok
sportját helyezheti a középpontba a felsőfokú oktatásban.
A szeretet, a tenni vágyás, az
akarat, az őszinteség, a tisztaság dominál az értelmi fogyatékossággal élő sportolókban,
emberekben. Talán a Speciális
Olimpia az egyetlen a mai világban, ahol még maximálisan
érvényesül Coubertin báró álma az olimpiai játékokról, annak eszméjéről. 2015-ben a Los
Angelesben rendezendő nyári Speciális Olimpia lesz a világ
egyik legnagyobb rendezvénye.

n Fenyő G.

