
Megszerezte története első 
bajnoki címét a Videoton 
labdarúgócsapata, miután 

a Monicomp Liga 28. fordulójának 
szerdai játéknapján 3–1-re legyőzte 
a Kaposvári Rákóczi együttesét, így 
nyolcpontos előnye a második Paks-
sal szemben behozhatatlanná vált két 
körrel a bajnokság vége előtt. Ezzel el-
dőlt, hogy a székesfehérvári alakulat 
a következő szezonban a Bajnokok 
Ligája selejtezőjében indulhat. Mi-
után a Videoton a jövő keddi kupa-
döntőben is érdekelt, biztossá vált, 
hogy ottani ellenfele, a Kecskemét 
az Európa Liga selejtezőjében lesz 
érdekelt. Ezáltal a bajnokságból a 
második és a harmadik helyezett jut 
még az EL-selejtezőbe. Kiesés szélére 
sodródott viszont az MTK, miután 
hazai pályán 3–0-s vereséget szen-
vedett a Haladástól. Így az MTK-t 
már négy pont választja el a biztos 
bentmaradást érő helytől, és még 
csak két forduló van hátra.

A 28. forduló további eredmé-
nyei: Siófok – Paks 1–3, Szolnok 
– Debrecen 1–2, Vasas – Pápa 1–1, 
Ferencváros – Zalaegerszeg 4–4, 
Újpest – Kecskemét 2–1, Video-
ton – Kaposvár 3–1, Győr – Hon-
véd 3–0, MTK – Haladás 0–3.

  1. Videoton 28 17 7 4 57–27 58

  2. Paks 28 15 5 8 47–35 50

  3. FTC 28 14 4 10 46–42 46

  4. Debrecen 28 12 9 7 51–40 45

  5. ZTE 28 13 5 10 47–45 44

  6. Kaposvár 28 13 4 11 41–39 43

  7. Újpest 28 11 6 11 45–37 39

  8. Vasas 28 11 6 11 33–41 39

  9. Győr 28 9 11 8 37–33 38

10. Haladás 28 10 7 11 38–34 37

11. Honvéd 28 10 7 11 32–34 37

12. Kecskemét 28 11 2 15 48–52 35

13. Pápa 28 10 5 13 39–47 35

14. Siófok 28 7 10 11 25–36 31

15. MTK 28 7 6 15 30–45 27

16. Szolnok 28 4 6 18 24–53 18

A 29. forduló műsora: ma: 
Paks – Vasas (18), ZTE – Debre-
cen (20); holnap: Honvéd – Újpest 
(16), Videoton – Győr (18.30), 
Pápa – MTK (20), Kaposvár – 
Szolnok (20), Kecskemét – Siófok 
(20); vasárnap: Haladás – Ferenc-
város (18.30).

A Steaua bekerült 
a kupadöntőbe
Elsőként a Bukaresti Steaua ke-

rült a Románia-kupa döntőjébe miu-
tán szerda este 1–1-es döntetlent ért 
el az elődöntő visszavágóján Brassó-

ban a helyi gárda ellen, így idegenben 
lőtt góllal ők mehetnek a döntőbe. A 
házigazda brassóiak az első félidőben 
még Ilyés Róbert büntetőjével vezet-
tek, ám a vendégek a találkozó utol-
só perceiben egyenlítettek N. Dica 
révén. A másik elődöntő, a Dinamo 
– Beszterce tegnap este lapzárta után 
ért véget, ám valószínű, hogy a buka-
resti csapat kerül a fináléba miután 
az első összecsapáson 3–0 arányban 
nyertek Besztercén.

Megvédte címét 
a Barcelona
Az FC Barcelona megvédte címét 

a spanyol labdarúgó-bajnokságban: a 
katalánok a 36. forduló szerdai játék-
napján 1–1-es döntetlent játszottak a 
Levante otthonában, így előnyük két 
fordulóval a vége előtt már behoz-
hatatlan, hat pont a Real Madriddal 
szemben. Josep Guaridola vezető-
edző 2008-as „hatalomátvétele” óta 
sorozatban harmadik bajnoki elsősé-
gét gyűjtötte be az együttes, a klub 
összességében a 21. aranyérmét ün-
nepli. A Barcelona duplázhat ebben 
az idényben, ugyanis május 28-án a 
Bajnokok Ligája döntőjében is érde-
kelt, ahol a Manchester Uniteddel 
találkozik majd.

Labdarúgás
Az I. Liga 33. fordulójának mű-

sora: ma: Unirea Urziceni – Astra 
Ploieşti (18, GspTV), Medgyesi Gaz 
Metan – Kolozsvári CFR (20.30, 
GspTV); holnap: Kolozsvári U – 
Bukaresti Rapid (20, DigiSport); 
vasárnap: Brassói FC – Pandurii 
Târgu Jiu (16, GspTV), FC Vaslui 
– Sportul Studenţesc (18, GspTV), 
Galaci Oţelul – Temesvári FC (20, 
DigiSport); hétfő: Besztercei Gloria 
– Craiova (18, DigiSport), Bukares-
ti Steaua – Marosvásárhelyi FCM 
(20, Antena1), Bukaresti Dinamo – 
Victoria Brăneşti (21.45).

Női A liga, 22. forduló: vasár-
nap: Szentegyházi Vasas – Sporting 
Craiova (11).

A 3. liga, 27. fordulója: ma: 
Kolozsvári Sănătatea – FC Szé kely-
udvarhely (18).

Megyei labdarúgás, 19. forduló: 
vasárnap: FC Székelyudvarhely 
II – Szentegyházi Vasas (11), Ba-
lánbányai ASA – Csíkszeredai VSK 
(17), Székelyudvarhelyi Roseal – 
Csíkszentmihályi Törekvés (18), 
Homoródalmási Homoród – Gyer-
gyószentmiklósi Jövő (18), Csík-
csicsói KSE – Székelykeresztúri 
Egyesülés (18), Parajdi SE – Gyi-
mesfelsőloki SE (18).

Országos utánpótlás-bajnokság, 
22. (utolsó) forduló: vasárnap: Csík-
szeredai VSK–ISK – Marosvásárhelyi 
FCM (12.30, U18); Csíkszeredai 
VSK–ISK – Marosvásárhelyi FCM 
(14.30, U16).

Teremlabdarúgás, elődöntő (1. 
mér kőzés): ma: Marosvásárhelyi Ci-
ty’US – Székelyudvarhelyi SK (18); 
hétfő: Sepsiszentgyörgyi Spicom – 
Ga la ci United (19).

Kézilabda
A román bajnokság 25. fordu-

lójában: ma: Szatmárnémeti VSK – 
Székelyudvarhelyi KC (17).

Női KEK, döntő: vasárnap: Mar 
Alicante – Ferencváros (13.30, az első 
mérkőzésen 29–34).

Női, BL, döntő: holnap: Itxako 
Navarra – Larvik (20.15, DigiSport 
HU, RO; az első mérkőzésen 21–23).

Asztalitenisz
Május 14-én, holnap, 9 órától, a 

József Attila Általános Iskola torna-
termében nyílt egyéni asztalitenisz-
versenyre kerül sor. A versenyt jegyzik 
mint B kategóriás turnét az országos 
versenysorozatban. A szervezők sze-
retettel várnak mindenkit, kicsit és 
nagyot, jót és kevésbe jót egyaránt. 
Benevezés a helyszínen 8.45-ig.

Jégkorong
Ma rendezik a Szlovákiában 

zajló jégkorong-világbajnokság elő-
döntőit, vasárnap pedig már az ér-
mekért játszanak a csapatok. Az első 
elődöntőt ma 17.15-től, a második 
elődöntőt 21.15-től játsszák, a kis-
döntőre vasárnap 17 órától, míg a 
fináléra vasárnap 21.30-tól kerül sor, 
mind a négy találkozót élőben köz-
vetíti a Sport 1.
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> Jégkorong-vb. A Szlovákiában zajló 
jégkorong-világbajnokságon elsőként a cse-
hek jutottak az elődöntőbe, miután szerdán 
délután 4–0-ra győzték le az Egyesült Álla-
mok csapatát. Szerdán késő este a svédek is 
csatlakoztak a csehekhez, a Tre Kronorként 
is ismert válogatott 5–2-re verte a némete-
ket. A Csehország – Svédország első elődön-
tőt ma 17.15 órától játsszák Pozsonyban. A 
másik ágon Finnország tegnap délután 4–1 
arányban legyőzte Norvégiát, az utolsó ne-

gyeddöntő, a Kanada – Oroszország mér-
kőzés lapzárta után ért véget. A két tegnapi 
győztes ma este 21.15 órától a második elő-
döntőt játssza.

> Átalakítás. A Nemzetközi Jégkorong-
szövetség (IIHF) tegnap kezdődött évi kong-
resszusán elfogadták az új világbajnoki rend-
szert. Eszerint a Top Divízióban két csoport 
lesz 8-8 csapattal, a két csoportutolsó lesz a ki-
eső. A Divízió I-ben két értékcsoport lesz, az 
A csoportban a hat csapat közül az első kettő 
a Top Divízióba jut, az utolsó pedig a B cso-

portba esik ki. A divízió I B csoportjának első 
helyezettje az A csoportba jut, az utolsó he-
lyezett pedig a Divízió II A csoportjába esik 
vissza. A Divízió II A csoportjában az első 
egy osztállyal fennebb léphet, az utolsó pedig 
a B csoportba jut, ahonnan az első jut feljebb, 
az utolsó kettő pedig a Divízió III-ba kerül. 
A Divízió III-ból az első két helyezett jut egy 
osztállyal fennebb, az utolsó kettő pedig selej-
tezőt játszik Bosznia-Hercegovina és Tajvan 
válogatottjával. A Top Divíziót leszámítva 
minden csoportban 6-6 csapat szerepel majd. 
A beosztások: Divízió I: A csoport: Ausztria, 

Szlovénia, Magyarország, Nagy-Britannia, 
Japán, Ukrajna; B csoport: Korea, Lengyelor-
szág, Hollandia, Litvánia, Románia, Auszt-
rália. Divízió II: A csoport: Spanyolország, 
Észtország, Horvátország, Új-Zéland, Szer-
bia, Izland; B csoport: Belgium, Kína, Mexi-
kó, Bulgária, Izrael, Dél-Afrika. Divízió III: 
Észak-Korea, Írország, Törökország, Luxem-
burg (44), Görögország, Mongólia.

Hasonló lesz az U20 és U18-as ifi, vala-
mint a felnőtt női, U20 és U18-as világbaj-
nokságok struktúrája is, itt a csoportösszeté-
teleket holnap közli az IIHF.
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Korrupciós vádak

Első bajnoki címét ünnepelte a Videoton

Megdöbbentő korrupciós váda-
kat fogalmazott meg a Nemzet-
közi Labdarúgó Szövetség (FIFA) 
végrehajtó bizottságának négy 
tagja ellen David Triesman, az 
angol tagszervezet korábbi el-
nöke a 2018-as világbajnokság 
helyszínválasztása kapcsán.

Avolt vezető szerint a tri ni-
dadi Jack Warner, a brazil 
Ricardo Teixeira, a para-

guayi Nicolas Leoz és a thaiföldi 
Worawi Makudi különféle szíves-
ségeket kért azért cserébe, hogy 
Anglia pályázatát támogassa sza-
vazatával. Triesman a szigetországi 
pályázat elbukását vizsgáló parla-
menti bizottság előtt kedden kö-
zölte: Warner 2,5 millió fontot kért 

a voksért – amelyet Triesmanen ke-
resztül kapott volna meg egy iskola 
–, Leoz lovagi rangra tartott igényt. 
Teixeira megkérdezte, hogy „és 
Önök mit tudnak értem tenni?”, 
míg Makudi a tervezett Thaiföld–
Anglia mérkőzés televíziós közvetí-
tési jogait követelte magának.

„Hamarosan a FIFA elé tárom 
a bizonyítékaimat” – jelentette be 
Triesman. Joseph Blatter, a FIFA 
svájci elnöke azt mondta, szeretné 
megismerni a tényeket, s az ügy-
gyel kapcsolatos információkat a 
nemzetközi szövetség etikai bizott-
ságának továbbítja majd. „Nem 
mondhatom azt, hogy mindenki 
egy angyal, de azt sem, hogy min-
denki ördög” – fogalmazott a 75 
éves sportvezető. 


