
A Marosvásárhelyi Rádió román 
adásának sportszerkesztősége és 
a Hargita Megyei Ifjúsági- és Sport-
igazgatóság közös szervezésében 
egy gálaműsor keretében díjazza 
júliusban az elmúlt száz év legjobb 
tíz Hargita megyei sportolóját. A 
szervezők egy húsz névből álló lis-
tát állítottak össze, ám ez a névsor 
még változhat. A sportolókra sza-
vazni elektronikus formában vagy 
a lapunkban megjelent szelvényen 
lehet.

Szavazás alapján választják ki 
Hargita megye legjobb tíz spor-
tolóját, akik 1910 és 2010 között 

eredményesen versenyeztek olimpiai- 
és nem olimpiai sportágban. A Ma-
rosvásárhelyi Rádió román adásának 
sportszerkesztősége és a Hargita Me-
gyei Ifjúsági- és Sportigazgatóság kö-
zösen szervezi, a szavazás lebonyolítás-
ban részt vesznek a megyebeli napi- és 
hetilapok is. A szervezők június 18-án 
zárják a szavazást, ezt követően ösz-
szesítik a beérkező szelvényeket, majd 
július 16-án 11 órától a csíkszeredai 
Szakszervezetek Művelődési Házban 
egy gála keretében díjazzák az elmúlt 
száz év legjobb tíz sportolóját.

A listán szereplő sportolók:
• Balázs Zsolt – alpesi síző, többszörös 
országos és Balkán-bajnok, vb-, Eb-, 
olimpiai játékok-résztvevő; • Ferencz 
Réka – sífutó és sílövő, ifi- és felnőtt 
országos bajnok, ifjúsági világbajnok; 
• Fórika Ferenc – sífutó, egyetemis-
ta világbajnoki ezüstérmes, olimpiai 
résztvevő; • György Szilárd – asztali-

teniszező, ifi Eb-győztes, többszörös 
ob- és Balkán-bajnoki győztes; • Incze 
Szilárd – taekwondós, csapatban Eb- 
és vb-győztes, egyéniben Eb-győztes 
és vb-bronzérmes; • Ilyésné Miklós 
Magdolna – kézilabdázó, vb-ezüst-
érmes, olimpiai negyedik helyezett; 
• Keresztes Lajos – szabadfogású 
birkózó, olimpiai bajnok és ezüstér-
mes; • Kopacz Tibor gyorskorcso-
lyázó: többszörös országos bajnok, 
Eb-bronzérmes, olimpiai résztvevő; 
• Lőrincz Márton – szabadfogású 
birkózó, olimpiai bajnok; • Miklós 
László – birkózó, többszörös román és 
német bajnok, Eb-ezüstérmes; • Mol-
nár Endre – vízilabdázó, olimpiai baj-
nok, olimpiai ezüst- és bronzérmes; • 
Molnár Levente – tornász, többszörös 
egyetemista világbajnok, Eb-bronz-
érmes; • Novák Károly Eduárd – ke-
rékpáros, Eb-győztes, vb-ezüstérmes, 
paralimpiai ezüstérmes; • Onódi Béla 
– cselgáncsozó, többszörös országos 
bajnok, ifjúsági Eb-bronzérmes; • 
Sándor Lajos – szabadfogású birkózó, 
többszörös országos bajnok, Eb-ezüst-
érmes; • Ţăran Ionuţ Dorin – szánkós, 
többszörös országos bajnok, olimpiai 
és vb-résztvevő; • Tófalvi Éva – sílövő, 
többszörös országos és Balkán-baj-
nok, vb- és olimpiai résztvevő; • Ud-
vari Dezső – cselgáncsozó, többszörös 
országos bajnok, kétszeres Eb-bronz-
érmes; • Urzică Marius Daniel – tor-
nász, többszörös országos bajnok, 
olimpiai arany-, ezüst- és bronzérmes, 
háromszoros világbajnok, kétszeres 
Eb-győztes; • Vákár Lajos – jégko-
rongozó, a csíki jégkorong alapítója, 
kétszeres országos bajnok.

Sport

A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) Pozsony-
ban tartott évi kongresszusán a tagországok küldöttei a 
hoki-világbajnokság átszervezése mellett döntöttek. A 
nemzetközi szaksajtóban sokat vitáztak a döntést meg-
előzően ennek szükségességéről, arról, hogy az egyetlen 
javaslat miért jobb a pozsonyi világbajnokságig tartott 
rendszerrel. Sokan úgy vélték, érdekesebb lesz az új rend-
szer, mások viszont a régi mellett tették le voksukat, míg 
a harmadik csoport egy teljesen más, a focihoz is hasonló 
rendszer bevezetését szorgalmazta. Többen azonban az 
évi rendszerességről a legalább kétévesre tértek volna át.

Nos, egy dolog biztos, jövőben is ugyanannyi meccs 
lesz a vébéken, csak kissé másképp lesz az elosztás. Az elit 
csoportban a szlovákiai vébén még 56 meccset játszot-
tak, az első négy helyezett kilenc-kilenc, a negyeddöntő 
után búcsúzó gárdák hét-hét, a második csoportkörben 
az utolsó két-két helyezett, valamint a kiesés elkerüléséért 
harcoló négy gárda hat-hat meccset játszott. Az új rend-
szerben a két csoport utolsó négy-négy helyezettje hét-hét 
meccset tölt majd el a világbajnokságon, a negyeddöntő 
vesztesei nyolc-nyolc, a negyeddöntő nyertesei pedig tíz-
tíz mérkőzést játszanak majd.

Az új lebonyolítási rendszernek köszönhetően a Top 
Divízióban minden egyes csoportmeccsnek lesz tétje, nem 
úgy, mint eddig. Nem lehet ellazsálni egy meccset sem, sok-
kal komolyabban kell vegyék a résztvevők a találkozókat, 
hiszen csak négy-négy gárda megy tovább a két nyolcas 
csoportból, egy győzelemmel nem lehet eljutni a második 
körig, hanem legalább négy meccset nyerni kell. Eltűnt 
tehát a középdöntő, ezáltal tényleg harcra kényszerítik 
azokat a csapatokat, akik ki akarnak jutni a csoportokból. 
A hátrány viszont az lesz, hogy a meglepetésekre képes nor-
vég, dán, svájci, német, fehérorosz válogatott jövőtől nem 
biztos, hogy a nagyok levesét megkavarnák.

Az alacsonyabb osztályokban nagyobb lett a válto-
zás, a Divíziók A és B csoportja jövőtől nem lesz egyen-
értékű. Így a román válogatott idén hiába nyerte meg 
a Divízió II-es csoportot, amely ugye eddig a harmad-
osztályt jelentette, jövőtől is a harmadik értékcsoportba 
szerepelhet, igaz, ennek neve Divízió I B csoport. Egy kis 
szerencse azért a székely-román válogatott mellé szegő-
dött, ugyanis Ausztrália egyelőre még verhető, tehát egy 
kis hozzáállással meg lehet ragadni a harmadik vonal-
ban. A feljutásról viszont még álmodni sem.

Mernék, hiszen Korea, Hollandia és Lengyelország 
ha nem is fényévre, de jobb játékerőt képvisel, mint a ro-
mániai csapat. Na még a litvánok is legyőzhetők, így a 
negyedik helyért harcolhat jövőben a csapat.

A magyarok helyzete viszont sokkal nehezebb, a Di-
vízió I A csoportjában szereplő csapatokra tekintve még 
azt is meg merném kockáztatni, hogy a kiesés elkerülése is 
kemény cél a piros-fehér-zöldek számára. Az osztrákok és a 
szlovénok az elit csoportból érkeznek, Japán annak ellené-
re, hogy idén nem vett részt a vébén, jó játékerőt képvisel, 
Ukrajna a volt szovjet hokit játssza elég keményen, míg a 
brit gárda mindig megnehezítette csoporttársai dolgát. Le-
het haragudni rám, de azt hiszem, a magyarok inkább a 
bennmaradásról álmodozzanak, mert jövőben csak csoda 
folytán nyerhetik meg a másodosztályt.

Egy dolgot nem gondolt át jól az IIHF, amikor a 
változást előkészítette. Több válogatott komolytalanul 
veszi a vébét, az évenkénti világversenynek nincs olyan 
nagy rangja, mint azt elvárnák a szakemberek. Amíg 
az európai érdekeket képviselő nemzetközi szövetség és 
az észak-amerikai profi ligát igazgató vezetők nem tud-
nak megegyezni a tengerentúli bajnokság leállásáról a 
vébé idejére, addig csak találgathatjuk, mi lett volna a 
kimenetele a világbajnokságnak, ha X, Y és Z játékos 
nem konferencia-elődöntőt játszik az NHL-ben, hanem 
Kassán és Pozsonyban erősíti hazája válogatottját. A 
vancouveri olimpia alatt megállt az élet az NHL-ben, 
és a Szocsiban sorra kerülő téli olimpiai játékok alatt sem 
lesz meccs az észak-amerikai profi bajnokságban, így 
azzal maradunk, hogy négyévenként megnézhetjük az 
igazán jó hokisokat egy világeseményen.

Kinek is jó az évenkénti vébé? Elsősorban a rende-
zőknek, az IIHF-nek és a vébén részt vevő országok 
szövetségeinek. Mi meg nézzük, ahogy a jobb napokat 
is megért, valószínűleg egy kocsmaasztalnál összedobott 
szlovák válogatott, a klubcsapataiknál a légiósok miatt a 
cserepadot koptató osztrákok és szlovének bukdácsolnak, 
vagy ahogy Ovecskin évről évre elfelejt a vébén mindent, 
amit addig megtanult.

A szlovákiai vébén igazán a negyeddöntőtől kezdőd-
tek a jó meccsek, a cseheknek és a finneknek hála a kis- és 
nagydöntő is érdekesre sikeredett, a többi találkozó pedig 
könnyen feledhető. Pedig a legnagyszerűbb csapatsportág 
még mindig a jégkorong.

Kinek kedvez az átszervezés?

Az erőviszonyok alapján a jelen-
legi szezonban remek formában 
játszó FC Porto a labdarúgó Eu-
rópa Liga döntőjének esélyese, a 
szintén portugál Braga azonban 
ma este felülírná a papírformát a 
dublini stadionban.

A története első európai kupa-
fináléjára készülő Braga veze-
tőedzője, a játékosként az FC 

Portót 1987 és 1997, valamint 1999 
és 2001 között szolgáló Domingos 
Paciencia szerint futballistáinak nincs 
szükségük motiválásra, főként, ha 
ilyen kiváló ellenféllel van dolguk. 

A két együttes még soha nem ta-
lálkozott egymással európai kupában, 
a portugál bajnokságban és kupában 
azonban 131-szer csapott össze, ebből 
92 alkalommal a Porto hagyta el győz-
tesen a pályát, a Braga 17-szer diadal-
maskodott, s 22 döntetlen született. A 
csapatok kétszer játszottak egymással 
nemzeti kupadöntőt, s mindkettő 
portói sikerrel zárult: 1977-ben 1–0-
ra, 1998-ban 3–1-re nyert a kék-fehér 
gárda. A két alakulat legutóbbi három 
találkozója úgyszintén a Porto sikere-

it hozta (5–1, 3–2, 2–0). Korábban 
egyik gárda sem játszott még tétmér-
kőzést Dublinban, de míg a Braga 
először szerepel európai kupadöntő-
ben, addig a portói alakulat lényege-
sen tapasztaltabb e téren: 1987-ben 
BEK-et, 2003-ban UEFA-kupát (az 
EL jogelődjét), 2004-ben pedig BL-t 
nyert. A Portugál-kupát a Porto 15 
alkalommal hódította el, a Bragának 
pedig ez egyszer sikerült, még 1966-

ban. Andre Villas-Boas, az FC Porto 
vezetőedzője viszont épp az EL meg-
nyerésével döntene rekordot, ugyanis 
33 évesen és 213 naposan emelhetné 
magasba a trófeát, ezzel ő lenne min-
den idők legfiatalabb trénere, aki euró-
pai kupát nyer.

Az EL-döntő ma 21.45 órakor 
kezdődik Írország fővárosában, a 
Dublin Arenában. A találkozót élő-
ben közvetíti a Pro TV.

A Porto gólzsákját, Falcaót nehéz lesz megállítani
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Átírná a papírformát a Braga Megyei sportolók díjazása

                                                Jegyzet n Kopacz Gyula


