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A finn jégkorong-válogatott törté-
nete során másodszor lett aranyér-
mes, miután a szlovákiai világbaj-
nokság vasárnapi döntőjében le-
győzte az ősi rivális svéd csapatot. 
A svédek ezt megelőzően nyolc-
szor, a finnek pedig csak egyszer 
–1995-ben Stockholmban – voltak 
vb-győztesek.

Két harmad erejéig szoros csatát 
vívott a svéd és a finn váloga-
tott a szlovákiai világbajnok-

ság Pozsonyban rendezett vasárnapi 
döntőjében. A két védekező stílusú 
együttes csatája – rácáfolva a várako-
zásokra – sok-sok támadást és helyze-
tet hozott, de az első harmadban a két 
kapus, Fasth és Vehanen brillírozott.

A második játékrészben a finnek 
irányították a csatát, ám egy gyors tá-
madást a svédek góllal zártak le, mi-
után Paajarvi pontosan lőtte ki a bal 
felső sarkot. Közvetlenül a második 
szünet előtt emberelőnybe kerültek 
a finnek, és Immonen 7.7 mp-cel a 
pihenő előtt hatalmas gólt lőtt a svéd 
kapuba. A csatárnak ez volt a 9. talá-
lata a világbajnokságon, amivel első 
ebben a kategóriában.

A harmadik felvonás elején két 
gyors gólt ütött a finn csapat, előbb 
Nokelainen egy szép passzt vágott a 
vas alá, majd Kapanen közelről volt 
eredményes. A folytatásban sem állt 
le a történelmi lehetőséget megérző 
finn gárda, és a hajrában még három 
gólt vágott a torna legjobb kapusá-
nak és legértékesebb játékosának vá-
lasztott Fasth-nak.

A finnek győzelmükkel beállí-
tották a legnagyobb gólkülönbségű 
vb-döntők rekordját. Ezt megelőzően 

legutóbb 1930-ban fordult elő, hogy 
egy csapat öt góllal jobbnak bizonyult 
ellenfelénél a fináléban: 81 évvel ez-
előtt Kanada ütötte ki a németeket 
ugyancsak 6–1-re. 1937 és 1991 kö-
zött csoportmeccsekkel, döntő nélkül 
avattak világbajnokot.

Eredmény, döntő: Finnország 
– Svédország 6–1 (0–0, 1–1, 5–0) 
/Immonen (40.), Nokelainen (43.), 
Kapanen (44.), Pesonen (57.), 
Pyörala (58.), Pihlström (60.), il-
letve Paajarvi (28.)/.

A világbajnokság végeredménye: 
1. Finnország, 2. Svédország, 3. Cseh-
ország, 4. Oroszország, 5. Kanada, 6. 
Norvégia, 7. Németország, 8. Egye-
sült Államok, 9. Svájc, 10. Szlovákia, 
11. Dánia, 12. Franciaország, 13. 
Lettország, 14. Fehéroroszország, 15. 
Ausztria, 16. Szlovénia

A vébé All Star-csapata: ka-
pus: Viktor Fasth (svéd); hátvé-
dek: David Patrasek (svéd), Marek 
Zid licky (cseh); csatárok: Patrik 
Berglund (svéd), Jarkko Immonen 
(finn), Jaromir Jagr (cseh).

A torna legértékesebb játékosának 
(MVP) Viktor Fasth-t választották, 
a legjobb hátvéd díját a kanadai Alex 
Pietrangelo, míg a legjobb csatárnak 
járó díjat a cseh Jaromir Jagr kapta.

Az edzők által legjobbnak ítélt 
hokisok: Fabian Weinhandl (oszt-
rák), Andrej Mezin (fehérorosz), 
Alex Pietrangelo (kanadai), Ondrej 
Pavelec (cseh), Frederik Andersen 
(dán), Mikko Koivu (finn), Cristobal 
Huet (francia), John Tripp (német), 
Edgars Masalskis (lett), Anders 
Bastiansen (norvég), Ilja Nikulin 
(orosz), Robert Kristan (szlovén), 
Raphael Diaz (svájci), Miroslav Satan 

(szlovák), Viktor Fasth (svéd), Derek 
Stepan (amerikai).

A kanadai táblázat élén Jarkko 
Immonen végzett 12 ponttal, szintén 
a finn hokis lett a gólkirály 9 góllal. A 
legtöbb gólpasszt – nyolcat – a nor-
vég Mathis Olimb adta, a legjobban 
bulizó hokis a szlovák Pavol Demitra 
lett 70%-os hatékonysággal (50 bedo-
básból 35-öt nyert meg), de a legtöbb 
sikeresen elhozott bedobást a finn 
Mikko Koivu nevéhez fűződik, aki 
120 bulit nyert meg. A plusz–mínusz 
mutatók szempontjából +9-cel Alex 
Pietrangelo bizonyult a legjobbnak, 
a kanadai hokis csapata tíz lőtt és egy 
kapott góljánál volt a jégen. A legbün-
tetettebb hokisok listájának élén holt-
verseny alakult ki, az osztrák Philippe 
Lakos és a lett Georgijs Pujacs egyaránt 
33–33 percet volt büntetve, mindkét 
hokisnak négy kis- és egy nagy-, vala-
mint egy végleges fegyelmi büntetése 
volt. A hátvédek közül a svéd David 
Petrasek termelte a legtöbb pontot, 
hatot (2+4), a bekkek közül az orosz 
Ilja Nikulin és a svájci Raphael Diaz 
lett a gólkirály 3–3 találattal.

A torna legjobb kapusa a vi-
lágbajnok Petri Vehanen lett, aki 
95,43%-os hatékonysággal őrizte a 
finn ketrecet. A kapusok közül a leg-
több jégen töltött ideje a cseh Ondrej 
Pavelecnek volt, aki 479 percet és 19 
másodpercet állt a kapuban. A vébén 
mindössze három olyan kapus volt, 
aki csapatának minden meccsét vé-
gig védte: a norvég Lars Haugen, 
a szlovák Jaroslav Halak és a fehér-
orosz Andrej Mezin. A legtöbb lövés 
Haugen kapujára száguldott (257) és 
a norvég hálóőr volt az, aki a lövések-
ből a legtöbbet hárította (238).
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Az elmúlt hétvégén Le Mans-
ban rendeztek gyorsasá gi-
motoros világbajnoki futa-

mot, Korzika szigetén az Interconti-
nental Rally Challenge mezőnye ver-
senyzett, míg az olaszországi Monza 
a túraautó-vébé harmadik helyszíne 
volt. A háromból két versenyen volt 
magyar induló is.

Sebestyén Péter a 25. helyen 
végzett a 125 kcm-esek között a 
gyorsaságimotoros-világbajnokság 
Francia Nagydíján, Le Mans-ban. A 
futamot a 16 éves spanyol Maverick 
Vinales nyerte meg, a Moto2-es kate-
góriában is ibériai siker született Marc 
Marquez révén, míg a királykategóriá-
ban Casey Stoner diadalmaskodott.

Eredmények: 125 kcm: 1. Ma-
verick Vinales (Aprilia), 2. Nicolas 
Terol (Aprilia), 3. Efren Vazquez (Der-
bi), ... 25. Sebestyén Péter (KTM). A 
vb. állása: 1. Terol 95 pont, 2. Sandro 
Cortese (Aprilia) 59 p., 3. Johann 
Zarco (Derbi) 53 p. Moto2: 1. Marc 
Marquez, 2. Takahasi Juki, 3. Stefan 
Bradl. Az állás: 1. Bradl 77 p., 2. Julian 
Simon 49 p., 3. Andrea Iannone 48 
p. MotoGP: 1. Casey Stoner (Hon-
da), 2. Andrea Dovizioso (Honda), 
3. Valentino Rossi (Ducati). Az állás: 
1. Jorge Lorenzo (Yamaha) 78 p., 2. 
Stoner 66 p., 3. Dani Pedrosa (Hon-
da) 61 p.

Csütörtöktől szombatig rendez-
ték az idei IRC-sorozat harmadik 
versenyét, a Korzika-ralit. A versenyt 
Thierry Neuville nyerte, aki győzel-
mével történelmet írt: a belga pilóta 
lett a sorozat legfiatalabb futamgyőz-
tes versenyzője a maga 22 évével. 
Neuville a 14 gyorsasági szakaszból 
nyolcat nyert meg, a Korzika-rali 
során csupán két apró problémája 
akadt, előbb a harmadik szelektíven 
megpördült, ezt követően versenyau-
tójának fékjei melegedtek túl, ezért 
volt kénytelen lassítani. De az ötödik 
gyorsaságitól nem talált legyőzőre.

A Korzika-rali pontszerzői: 
1. Thierry Neuville (Peugeot 207 
S2000), 2. Ján Kopecký, 3. Freddy 
Loix (mindketten Škoda Fabia 
S2000), 4. Pierre Campana, 5. Bruno 
Magalhães (mindketten Peugeot 207 
S2000), 6. Andreas Mikkelsen (Škoda 
Fabia S2000), 7. Julien Maurin (Ford 
Fiesta S2000), 8. Toni Gardemeister, 
9. Patrik Sandell (mindketten Škoda 
Fabia S2000), 10. Jean-Mathieu 
Leandri (Peugeot 207 S2000). A so-
rozatot Loix vezeti 45 ponttal a 40-
40 pontos Kopecký és Neuville előtt. 

A következő versenyt, a Jalta-ralit Uk-
rajnában tartják június 2–4. között.

Kettős Chevrolet Cruze – Robert 
Huff siker született az idei túraautó-
világbajnokság (WTCC) harmadik 
versenyhétvégéjén, Monzában. A va-
sárnapi első futamon Michelisz Nor-
bert (BMW) közel volt ahhoz, hogy 
a dobogón végezzen, ám a cél előtt az 
utolsó métereken előzte meg őt a por-
tugál Tiago Monteiro. A második fu-
tamon a magyar versenyző a hetedik 
helyen zárt. Azonban Michelisznek 
vasárnap volt egy győzelme, a privát 
versenyzőknek szervezett Yokohama-
kupában az első helyen végzett, a má-
sodik futamon pedig a harmadik lett.

A monzai verseny pontszer-
zői: 1. futam: 1. Robert Huff, 2. 
Yvan Müller (mindketten Chevro-
let Cruze), 3. Tiago Monteiro (Seat 
León), 4. Michelisz Norbert, 5. Tom 
Coronel, 6. Kristian Poulsen (mind 
BMW), 7. Darryl O’Young (Chev-
rolet Cruze), 8. Javier Villa, 9. Franz 
Engstler (mindketten BMW), 10. 
Fredy Barth (Seat León); 2. futam: 
1. Huff, 2. Y. Müller, 3. Poulsen, 4. 
Monteiro, 5. Alain Menu (Chevro-
let Cruze), 6. O’Young, 7. Michelisz, 
8. Villa, 9. Engstler, 10. Gabriele 
Tarquini (Seat León). A bajnokságot 
Huff vezeti 128 ponttal, Michelisz 28 
egységgel a 7., csapatban a Chevrolet 
242 ponttal listavezető, míg a Yoko-
hama-kupában Poulsen 45 ponttal 
vezet a 33 pontos Michelisz előtt.

A következő versenyhétvégének 
június 3–5. között a Hungaroring ad 
otthont.

Felezett pontok
A Román Autósport-szövetség 

(FRAS) döntésének értelmében fe-
lezték a Marosvásárhely-ralin a piló-
ták által elért pontokat. A szövetség 
vezetősége döntését azzal indokol-
ta, hogy az eredetileg jóváhagyott 
versenykiírásban szereplő gyorsasági 
szakaszok hosszának kevesebb mint 
felét teljesítette a mezőny. A hazai 
ralibajnokság második futamát elő-
ször a rajtot megelőző napon rövi-
dítették meg: a Libán-tetőn kijelölt 
szelektívet 11,5-ről 7,9 kilométerre 
kurtította meg a verseny vezetősége. 
Ezt követően a szombati versenynap 
három szakaszát (Bucsin-, Libán-, 
Kalonda-tető) a rossz időjárási kö-
rülményekre hivatkozva törölte a 
verseny igazgatósága, így a tervezett 
105,2 kilométer szelektívből csak 
50,6-ot teljesített a mezőny.

Két francia és egy olasz 
versenyhétvége

hírfolyam

> Atlétika. A 2004-es olimpiai bajnok kí-
nai Liu Hsziang nagyszerű formában kezdte 
meg az idei szabadtéri szezont a vasárnapi sang-
haji atlétikai Gyémánt Liga-viadalon, melyen 
egészen kiváló idővel, az elmúlt időszak egyed-
uralkodóját, az amerikai David Olivert is le-
győzve lett első. A 2008-tól súlyos sérülésekkel 
bajlódó kínai világsztár a szélcsendben rende-
zett viadalon 13.07 mp-cel a világ idei legjobb-
ját érte el, de az igazi meglepetés az volt, hogy 
nagyon könnyedén győzte le Olivert (13.18 

mp), aki az elmúlt másfél évben szinte minden 
versenyét megnyerte, s tavaly 12.89 mp-cel, két 
századra megközelítette a világcsúcsot. A kínai 
nagyvárosban a két klasszikus sprintszámot, a 
férfi és női 100 métert Jamaica „büszkeségei”, 
Asafa Powell és a női 200 kétszeres ötkarikás 
aranyérmese, Veronica Campbell-Brown nyer-
te meg, mindketten jó, de nem kiugró ered-
ménnyel (9.95 mp, illetve 10.92 mp) lettek 
elsők. Utóbbi győzelmének értékét ugyanak-
kor növeli, hogy sikerült maga mögé utasítania 
a világranglista-vezető (10.86 mp) amerikai 
Carmelita Jetert (10.95 mp). A nap talán leg-

jobb versenyét a férfi 3000 méteres akadályfu-
tás hozta, melyen az olimpiai címvédő kenyai 
Birmin Kiprop Kipruto óriási hajrával győzte 
le honfitársát, Paul Kipsiele Koech-t. Kipruto 
8:02.28 perces ideje a világ idei legjobbja, csak-
úgy mint a finn Tero Pitkamaki 85,33 méteres 
gerelyhajító, az ausztrál Mitchell Watt 8,44 
méteres távolugró, a kenyai Nixon Kiplimo 
Chepseba 3:31.42 perces 1500 méteres, va-
lamint a nőknél honfitársa, Vivian Jepkemoi 
Cheruiyot 14:31.92 perces 5000-es, illetve a 
jamaicai Kaliese Spencer 54.20 mp-es 400 gá-
tas eredménye.

> Kosárlabda. A hétvégén elkezdődött 
a román kosárlabda-bajnokság döntője. A 
Kolozsvári U–Mobitelco már az első ösz-
szecsapáson elvette a CSU Asesoft Ploieşti 
pályaelőnyét, miután 10 pontos győzelmet 
aratott. A második mérkőzésen viszont a 
bajnoki címvédő Asesoft diadalmaskodott 
egy nagyon durva összecsapáson, így ki-
egyenlítette a három nyert mérkőzésig tartó 
finálé állását. A döntő harmadik és negyedik 
mérkőzését május 21–22-én rendezik Ko-
lozsváron. Eredmények: Asesoft – Kolozsvár 
79:89 és 82:69.


