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Orvendetes judodiadal Ezernél tiibb karatés1
Veszprém (no) _ Azorszá-
gos bajnokságok sora ju-
dÓban a kÖzeljtivóben
kezdódik" a sorozat elótt
regioná|is veté|kedót ren-
deztek Tatabányán.

Nem véletlen, hogy k zel
kétszázan |éptek tatamira a
rangsorversenyen. Ott voltak
a Domonkos Lászlő Veszpré-
mi Judo SE képviselói is, cisz.
szesen tizennyolcan. A me-
gyeszékhely judokái hét
arany-' hat eziist- és egy
bronzérmet szereztek a szín-
vonalas vetélkedón. Takács
Attila, a veszprémiek mestele
elégedett volt tapasztalatai-
val, de azértszernte van még
min javítani a ktilcinbcizó kor-
osztályos ob-k elótt.

A veszprémiek kciztil a do-
bogÓ legmagasabb fokríra ríll-
hatott fel: Tak cs Reg6, Haj-
d Balázs, Szoboszlai Dániel,

Agoston Aron, Horváth Le-
vente, Windischmann Bence
(diák kategőri ában), H o rv th
Dorottya' Második helyen
végzett: Takács Bogl rka,
Ender Tamás, Kékesi Sza-
bolcs, Bakay Bálint, Kékesi

Atti la, W indischmann (serdti-
ló korosztiílyban). Bronzér-
met érdemelt ki: Kis Bálint.
Negyedik lett Szoboszlai So-
ma, iÍijdkJohn Dávid, Szar.
ka Dániel, Kékesi Péter, Szo-
boszlai Kristőf.

Veszprém (no) _Hfuom
korosztály karatésainak
EulÓpa-bajnokságát ren-
dezték meg a romániai
Constanta városában.

A WUKF elnevezés kara-
te-világszcivetség volt a házi-
gazdája a gyermek, kadet és
junior kontinensbajnokság-
nak, melyen 28 nemzetkiizi
szcivetség lzoo sportolőja
mutatta be karatés tudását. A
magyar színeket az Alba Sho-
tokan Dojo SE veszprémicso-
portjáből ketten képviselték.
Fuit Vilmos és tanítványa,
Fiil p Angéla. A junior korrí
mester remek példát mutatott
a fiataloknak, hiszen egyéni
és csapatki.izdelemben is Eu-
rÓpa-bajnoki címet szetzett,
mí'g az rígynevezett rotáciÓs
c sapatvetélkedón bronzérmes
alakulat tagja lehetett. Angéla
viszont formagyakorl atáv a| a
gyerek ,,B'' kategőriában ér-

Mester és tanítványa: Fuit
Vilmos és Fiiliip Angéla

demelte ki az Eb.bronzérmeI.
A sikeres veszprémi cselgrán.
csozőkhoz a sportolni vágyók
a Deiák Ferenc Altalános Is-
kola tomatermében csatla-
kozhatnak' ahétfói és csÍjtcir-
ttiki edzéseken, melyek 16.30
őrakor kezdódnek.A veszprémi cselgáncsoz k kiválrÓan szerepeltek Tatabányán


