
Hiányzik az inforn~áció

Helyzeljeléntés a rögbirol
Hogy mi is az a rögbi, azt Kívülállóként okkal kérdez-

aligha kel! magyarázni annak, tem meg, hogy mibol áll egy
aki szer;eti a sportot. Arra ,3 rögbi edzés minálunk. A vá
kérdésre azonban, hogy léte~ lasz, rÖviden: rengeteg futás
zik-e minálunk, Magyarorszá- ból. sprintelésbtíl. .Aztán kö
gon ez a világszerte népszeru vetkeznek a' technikai,. gyakor
s!,JOrtág, aligha hiszem, hogy lat01l:, a különféle támadási
sokan felelnének helyesen. A formációk átbmétlése, játék
többség ugyanis hittel vall a- csak kevés van. Érdekelt még,
n~, hogy ez nem a mi spor- hogy drága sport-e a rögbi?
tiink .. ,A válasz: nem nagyon, Az

,Pedig Magyarországon él a OKGT esztendonként tízeZer
rijfP}i .• sot még bajnokság js forinttal támogatja' a cs~pa
létezik a sportágban. Hat csa- tát, a játékosok havonta.öt
pat küzd meg' egymással, az száz forintot .áldoznak rá, s.
qKGT, a BEAC, a GAMF ú'gy ahogy eltunt',az. anyagi 1

(Kecskemét),; a gyori Újkalász gOQd. A szerelés sé kerül túl
Tsz, a Labor MIM (Eszter- sokba, egy nadrág, egy' fut~:
gom) , és az lvIGM (Érd). A ballcipo . kell hozzá, és egy.
bajnoki küzdelmek most ép- dressz, amil1€k az ára négy
penátszervezésre várnak. át- éve kilencszáz, forint volt. Vi
állnak ugyanis az oszi-tavaszi szont még ma is abban ját

r<:ndszel're. Nem fO,ntoskod~s- szanak Szepsy Csabáék .. ;; IboI, a bevett sportagak utan- Erdélyi Sándor az edzo

~ás~nak vágyától vezettetye, autodidakta. Ne)1~. is lehet IKerul erre. sor, hanem azert, más hiszen nem lévén híva
mert a ci'japatokban többnyi- t;Üo~ sportág a rögbi, edzo- i
re d!ákok ~á_tsz.ana~,~,t~név- képzést se követelhet magá- I
hez Igazodo ba]noln karmI te- nak:" És amikor a hivatalos'
hát értelemszeru. elismerés témájához értünk,!

Beval,lom oszintén a ma- érdekeini kezdett hogy prÓ-:
gyarországi rögbirol..a közel- bálkoztak-e már' az .eTSI!-;
múltig én se nagyon tudtam. ban, hogy. eli~merjék oket.i
Aztán felkeresett,a szerkeszto- Természetesen jártak a sport-:
ségben Erdélyi Sándor, az hatóságnál. ám ott kiderÜlt,

OKGTed:;;óje, egyik játé~osa, helyzetük' a 22-es csaPdá:iá-!Szepsy ,..csaba t.ársaságaban, hoz hasonlatos. A2 OTSH vé
Bejelentették: panaszuk van. leménye: legyen több csrrpat, I

Gyakorta megesik, hogy fel- s akkor lehet tárgyalni a hi
keresik a szerkesztöséget a vatalos beic"yzésr61. A másik
kevésbé elismert sportágak oldal:1 szö':;et.ség azaz szerve~
képViseloi; s követelik, írjunkzettség híján ;agyonnehéz
róluk; intézzük el, hogy hi- belekezdeni egy sportág alap
vatalosan is elismerjék óket, jainak leraká's~ba, ráadÚsul
legyen szövetségük, költségve- az efféle szervezés már aligha'

- tésük és minden más hasonló, oldható me'~ néhány 'fanatikus
ami csak dukál a komoly rögbiszeret5 anya/Ú áldózat
spcx'tágni1k. Azt hittem, most vállalásábÓl.
i,s \'ala,mi ha~onlóról l~sz S.zÓ, A képlet tehát: él a rögbi
am varakozasombar;. csal?d- Magyarországon ::"'hála a
n~m:. k~lle~~.;;Az·',;OK?T 1 rog- sportág honi megszállottjai-

·.b~sel mmdossze az.t.}{Ifo?á~ol- nak. Erdélyi" Sándpr ,és;~zepsy
;.lli~_,,;.,:'~'Q.Q~Y~_~e·~rl1_'I:~el_e_~.:~nl0rz,r: \Csa ba~'neln~Kerf.é;o;~lh:fg5i'~t5ro--·
macwnoz nem Jutr:.a~c ;del!a~a'. pagandát csináljak, neldk, az 1

a. Stortág ~er::,z~tko21ele,terol: ilyesfajta népszerÜsítés hatá-o i

feL~g ,aku~fo,dl ,:r:~:n~12yek sos volta egyébként is már.a \'~,me~,ete, nalu~. letk_elde~, a mÚlté. Nekem sincs szándé

rog~l .vII~g nepszerusége ad kombim a fogadatjan prÓká:-:I
n~!Clk erot a,hhoz, ,hogy to- Lor szerepében fellép!1i.· ~s'ak
va~b f02yt~~sak,aml: ell:ez~1: éppen tudatnikívHnomazzal,
te\\., ;;lvf;szallott~~ kergesse~ aki nem tudná: Magyarorszá~
ezen~ul IS a tOJasdad alaku gon is létezikez a világona2
Iabdat. .... , ötödik legnénszerubbnel, rang-

Bamar loderult, hogy. a Ma- sorolt ,sportáO"... , ,
gyarNemzet sportrovata sen:" - o (malonvai)
tájékozottabb náluk a nem-' •
zf!tkö:Q..eredményekröl, a"'kü
'lüiífélé hÍ1:ügynökségek rÖg
birol szóló hírei nem, vagy
csak alig;alig, jutnak el hoz
zánk. lVIiután' ezt tisztáztuk,
~es~élgétni kezdt,ünk a sport
agrol.

Kiderült, hogy például az
OKGT hetente háromszor
edz, kedden. csütörtökön és
vasárna!). Ha folyik a bajnok
ság a v~sárnapi" gyakorlás el
marad, a2 éppen soros meccs
helyettesíti. A BEAC-pályÚn
játs'zik és edz az OKGT, még
pedig a salakon. Ezen kissé
elcsodcí,lkoztam, hiszen annyit
tudok a rÖgbiroL hogy füvön
jcitszák. Vendégeim a "sze
gény ember ví2zcl fÖz" köz~
mondással válaszoltak . .s eros
ködíek, örÜlnek ok á salak
nak is. Csak legyen hol uz
niLik kedvenc sportjukat. Kül
földön valóban füvön zajlik a
játék, a határainkon túl ritka
'a páJyagonclnokok' elszánt
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re diákok'játszanak, a tanév- képzést se követelhet magá-
hez igazodó bajnoki kiírás te- nak:, És amikor a, hivatalos
hát értelemszerú. elismerés témájához értünk,

Bevallom oszintén a ma- érdekeini kezdett, hogy pró
gyarországi rögbirol a közel- bálkoztak-e már az OT$H
múltig én se nagyon tudtam. ban, hogy, elismerjék oket.
Aztán felkeresett. a szerkeszto- Természetesen jártak il spor!;

ségben Er.d,élyi ~án~Ol:, az hatóságnál, ám ott kider.i~J,t,IOKGT ed~oJe, egyIk Jatekosa, helyzetük a 22-~s csapda;7U

Szepsy ,..c~aba társaságábarr. hoz hasonlatos. Az OTSH, vé- I

Bejelentették: panaszuk van. leménye: legyen Wbb csapat, IGyakorta megesik, hogy fel~ s akkor lehet tárgyalni a hi
keresik a szerkesztoséget a vatalos bejegyzésroJ. A másik I
kevésbé elismert sportágak oldal:1 szövetség, azaz szen;e
képviseloi; s követelik, írjunk zettség híján nagyon ,nehéz'
róluk, intézzük el, hogy hi-, belekezdeni egy, sportág alap
vatalosan is elismerjék o,ket, jainak lerakásába, ráadásul
legyen szövetségük, köItségve- az efféle szervezés már aligha

- tésük 'és minden más hasonló, oldható meg néhány 'fanatikus
ami csak' dukál a komoly rögbiszereto anyagi áldozat
SpG~·táglÚk Azt hittem, most váIIalásából.
i,8 vala.mi ha~onlóról l~sz s,zó, A képlet tehát: él a rögbi
am varakozasomban csal?,d- I'vlagyarországon ::"'háia a,

nom ,kellett;' ,~Az'.,OKGT rog- sportág honi megSZáIJottjai-1'b~sei' mindössze a2:t .kifo~ásOI=,.nak. Er,<;i,1lyt,E1~n<:!?F\~~i.~z,~psy,
l.C!~':1h,Q!!,y.l.-.s.I!1J?',m]fele.".mfo:~, 'Csabao nem- kerte;' hügy,-pro- ')
maezoh~z nemJut~,a~c ~del~~;;a pagandát ''Csináljak 'nekIk? ~z i

a S,?OI ·tag ,:er::z~tkozl ele,terol: ilyesfajtá néPsze.rüsités h!Jta- '1
pedIg a ,ku!foldl ~re~m~nyek sos volta egyébként is mar ,aismerete naluk: letkerdes, a múlté Nekem sincs szándé

rögbi : :világ népszerusége ad komb~n a fogadatjan próká-I

nekik erot ahhoz; hogy to- Lor szerepéb.en feIIt'pJ1i. Csak
vább folyta~sák,ami: e~{ez~1: éppen tudatni .kívánQm ,azz~l,
te\" megszaIIottan ker ",essek aki nem tudna: Magyarol'sza
ezentúl is, a tojásdad alakú gon is létezik 'ez a viIágonaz
labdát. .'. ~)tijdjk legnénszerubbnek rang ..

fIamar kiderült, hogy a Ma- sorolt ,sportág," ,
gyar ,Nemzet sportrovata sCD:}"- - (malonyai)tá;iékozottabb náluk a nem
z~tkö~L eredményekröl, a.•••l~ü
'lOiJlélé" hírügynökségek rog
bii'ol szóló hírei nem, vagy
cs'ak alig:alig, jutnak el hoz
zánk. Miután ezt tisztáztuk,
beszélgétni kezdtünk a sport-
ágról. \

Kiderült. hogv például az
OKGT hetent~ háromszor
edz, kedden, csütörtökön és
vasárnaD. Ha foiyik a bajnok
ság a v~5árnapi gyakorlás el
marad. az éppen soros meccs
helyettesíti. A BEAC-pályán
játJzik és edz az OKGT, még
pedig a salnko11. Ezen kiss,é

'elcsodálkoztam, hiszen ann:nt
tudok a rögbirol. hogy füvön
játszák. Vendégeim a "sze
gény ember vizzel' foz" k~z
mondással \7álaszoltak,.s eros~
ködtek, örülnek {Sk a salak
nak is. Csak legyen hol uz
niLik kedvenc sportjukat. Kül~
földün vaJóban füvön zajlik a
játék, a határainkoIl ,túl rj~ka
la pályagondnokok elszar;-t
harca a g)'ep állítólagos ve-
delméért. ,

Csehszlovákiában "például az
a 5zokÚs, hogy a pályagond
nok korán reggel felkel, ala
posan meglocsoljé'- a gyepe~,
megszórja fumaggal, aImt
azt.in edzé5en épve-n a 'rög-

,bizok taposnak bele a talajba.
Ahány ház, annyi szokás.,',

Es ha már a külföldnél tar
tunk.- Egyre népszerúbb 11'
rögbi ahogy az már szokás,
a hagyományos sportágakn~l.
A Szovjetunióban például sza
zadunk húszas éveitol van lét-

'jogosults,iga, napjainkban két
száz csapatot szÚmlál a me
zony, csak Moszkvában ,hu
szonlcét együttes van, Cseh
szlovákia és Románia a rögbi
élenjárói közé tartozik, nem
beszflve Angliáról, FraneiaoT
~zágról, Wale.sr61, az NSZK
ról és Olay;wrszágról, ahol
egy-egy _válogatott találkozón
parázs a: hangulat, nagyszeru
a légkör. 1


