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Miután a múlt héten nagy botrány 
közepette a Temesvári FC, a Besz-
tercei Gloria és az Universitatea 
Craiova labdarúgó-együtteseit 
a Román Labdarúgó-szövetség 
visszasorozta a harmadik ligába, 
tegnap a frissen feljutó Nagyvára-
di Bihar FC sem kapott zöld utat 
az I. Ligában való induláshoz. Az 
ok itt is a tartozás. A nagyváradi 
klubot még 2009-ben fizetéskép-
telennek minősítették, adósságai 
meghaladják a 700 ezer eurót. 

Így egyelőre még nem lehet 
tudni, hogy kik alkotják a 
román első osztály mező-

nyét. Az I. Ligában bentmaradó 
Temesvárt és Besztercét a román 
licencbizottság a harmadik ligá-
ba száműzte, akárcsak a kiesett 
Craiovát. A kiesők közül pedig 
csak az utolsó helyezett Sportul 
Studenţesc kapott rajtengedélyt a 
Viorel Duru vezette bizottságtól. 
Így öt hely maradt még. A máso-
dik ligából feljutott a Concordia 
Chiajna, a Ceahlăul Piatra Neamţ 
és a Petrolul Ploieşti. A II. Liga 

erdélyi csoportjának ezüstérmese, 
a Nagyváradi Bihar tegnap nem 
kapta meg az induláshoz szüksé-
ges licencet. Pedig még két kiadó 
hely van. A licencadó bizottság 
június 20-án dönt, hogy melyik 

két csapat indulhat az I. Ligában. 
Egyelőre két második ligás együt-
tes, a Delta Tulcea és a Nagysze-
beni Akarat tűnik befutónak. 
Kérdés, hogy ők is meg tudnak-e 
felelni a feltételeknek.

hírfolyam

> Kézilabda. Sérülések és betegségek 
miatt tartalékos kerettel kel útra kedd 
kora délután a már biztos Európa-bajno-
ki résztvevő magyar férfikézilabda-válo-
gatott a Bosznia-Hercegovina együttese 
elleni szerdai, viszokói selejtezőre. A 
csapat ezenkívül még egyszer lép pá-
lyára: vasárnap Gyöngyösön fogadja az 
észt gárdát. Mocsai Lajos szövetségi ka-
pitány legénysége eddigi négy meccsét 
megnyerte, így már márciusban kijutott 

a jövő évi, szerbiai kontinensviadalra. A 
román válogatott szintén ma lép pályára. 
Hazai pályán fogadják a már biztos Eb-
résztvevő horvátokat, majd június 12-én 
Spanyolorszába utaznak, ahol a házigaz-
dák ellen lépnek pályára. A magyar keret: 
kapusok: Mikler Roland (Pick Szeged), 
Tatai Péter (Pick Szeged); jobbszélsők: 
Gulyás Péter (MKB Veszprém), Harsányi 
Gergely (Tatabánya Carbonex), Iváncsik 
Tamás (MKB Veszprém); jobbátlövő: 
Ancsin Gábor (Friesenheim); irányítók: 
Császár Gábor (MKB Veszprém), Lékai 

Máté (Pick Szeged); beállósok: Herbert 
Gábor (Pick Szeged), Schuch Timuzsin 
(Constanta), Szőllősi Szabolcs (Csurgó), 
Zubai Szabolcs (Pick Szeged); balátlö-
vők: Ilyés Ferenc (Lemgo), Halász Máté 
(Tatabánya Carbonex); balszélsők: Törő 
Szabolcs (Pick Szeged), Vadkerti Attila 
(Pick Szeged).

> Jégkorong. Kangyal Balázs lett a 
MAC jégkorong szakosztályának szakmai 
igazgatója. A klub keddi közleménye sze-
rint a 237-szeres válogatottságával hazai 

rekordernek számító játékos részt vesz a 
klubszervezésben, fejlesztésében, amel-
lett a felsőbb korosztályok szakmai mun-
kájában edzőként is aktív szerepet vállal. 
Kangyal Balázs a KSI-ben, a Liget SE-ben, 
a Népstadion SE-ben – a MAC jogelőd-
csapataiban – nevelkedett, az első ob I-es 
szezonját is a KSI-ben játszotta még 1985-
ben. 2009-ben az A csoportos világbaj-
nokságon a magyar válogatott csapatka-
pitányaként vett rész. Kangyal az utóbbi 
három évben a Vasas szakmai igazgatója és 
játékosa volt egyben.

Viorel Duru, a licencadó bizottság elnöke
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Várad sem kapta meg a licencet
Négy ember életét vesztette, 

miután a szurkolók ösz-
szecsaptak a rendfenntartó 

erőkkel a szombati Kamerun–Szene-
gál labdarúgó Afrika-kupa-mérkőzést 
követően. A hatóságok hétfői köz-
leményéből nem derült ki, hogy a 
halálos áldozatok a szurkolók vagy 
a rendőrök közül kerültek-e ki. Az 
összecsapás gól nélküli döntetlennel 
zárult, a fanatikusok dühét főként 
az váltotta ki, hogy a csapatkapitány, 
Samuel Eto’o az utolsó percben bünte-
tőt hibázott. Az Internazionale csatára 
az eset óta „folyamatosan” elnézést kér 
a helyi médiában. A kameruniaknak 
utolsó két csoportmeccsüket meg kell 
nyerniük a továbbjutás érdekében.

Menesztették
az egyiptomi kapitányt
Menesztették posztjáról Hasszan 

Szehatát, az egyiptomi labdarúgó-vá-
logatott szövetségi kapitányát. A 61 
éves szakember munkáját azt követő-
en köszönték meg, hogy az együttes 
gól nélküli döntetlent játszott Afrika-
kupa-selejtezőn a dél-afrikaiakkal, 
ezzel szinte biztossá vált, hogy nem 
jut ki a tornára, amelyen címvédőként 
indult volna. Szehata 2004 óta irányí-
totta a nemzeti csapatot, vezetésével 
2006-ban, 2008-ban és 2010-ben is a 
kontinens legjobbja lett a gárda.

Bunda miatt váltották le
az edzőt
Bundagyanú miatt menesz-

tették Jurij Krasznozsant, az orosz 
labdarúgás élvonalában szereplő 
Lokomotiv Moszkva vezetőedzőjét. 
A Moszkovszkije Novosztyi értesülése 
szerint a fővárosi klub elnök asszonya, 
Olga Szmorodszkaja nyíltan azzal vá-
dolta meg a trénert, hogy eladta a milli-
árdos üzletember, Szulejman Kerimov 
tulajdonában álló Anzsi Mahacskala 
elleni, a moszkvaiak 2–1-es vereségé-
vel zárult május 28-i bajnoki mérkő-
zést. Az újság honlapja kedden azt írta, 
hogy a futballklub igazgatótanácsa öt-
órás ülést követően hétfő este az elnök 
pártjára állt, s úgy döntött: elküldik a 
vezetőedzőt. A Lokomotiv az ominó-
zus találkozó előtt még az élen állt a 
tabellán, most viszont az ötödik.

Cruyff az Ajax
igazgatótanácsában
Johann Cruyff, a holland labda-

rúgás korszakos alakja is bekerült a 
bajnok Ajax Amsterdam új összeté-
telű igazgatótanácsába. A vb-ezüst-
érmes játékos és BEK-győztes edző a 
hírek szerint konkrét tervekkel érke-
zik vissza egykori klubjához, melyet 

szeretne megújítani, s visszavezetni 
korábbi sikereihez. A 64 éves szakem-
ber ugyanakkor még nem tette közzé 
elképzeléseit. Az igazgatótanács öt 
helyen változott meg, s Cruyff mellett 
többek között Edgar Davids, az 1995-
ös Bajnokok Ligája-győztes Ajax tagja 
is bekerült a vezető testületbe.

Arany-kupa
A jamaicai válogatott 4–0-ra 

győzte le Grenadát, míg a hondura-
si és a guatemalai csapat gól nélküli 
döntetlent játszott az Egyesült Álla-
mokban zajló labdarúgó Arany-kupa 
B csoportjának nyitófordulójában, 
román idő szerint tegnap hajnalban. 
Eredmények, 1. forduló: B csoport 
(Carson): Jamaica – Grenada 4–0, 
Honduras – Guatemala 0–0.

A CONCACAF régió kon-
tinenstornáján az A csoportban a 
címvédő Mexikó, valamint Costa 
Rica, Salvador és Kuba, a C-ben pe-
dig az Egyesült Államok, Kanada, 
Panama és Guadeloupe szerepel. A 
négyesekből az első két-két csapat, 
illetve a két legjobb harmadik jut a 
negyeddöntőbe.

Francia győzelem
Ukrajnában
A francia labdarúgó-válogatott az 

utolsó percekben szerzett három góllal 
4–1-re verte a vendéglátó ukrán csapa-
tot hétfőn este barátságos mérkőzésen, 
Donyeckben. Tegnap a szerbek nem 
bírtak az ausztrálokkal, míg a csehek 
sem a japánokkal. Eredmények: Uk-
rajna – Franciaország 1–4, Ausztrália 
– Szerbia 0–0, Japán – Csehország 
0–0, Dél-Korea – Ghána 2–1.

Olasz bundabotrány
Az AS Roma és a Fiorentina ré-

vén két élklub is érintetté vált a múlt 
héten kirobbant olasz labdarúgó 
bundabotrányban. Az egyik feltéte-
lezett tettes azt állította a cremonai 
ügyészségnek, hogy a két csapat egy-
más elleni mérkőzése (2–2), továb-
bá a Lecce – Cagliari (3–3) és a Ge-
nova – Lecce (4–2) találkozó ered-
ményét is manipulálták. Az 55 éves 
orvos, Marco Pirani ugyanakkor 
nem árulta el, hogyan és ki követte 
el a megvesztegetéseket. Az érintett 
egyesületek visszautasították a gya-
núsítást. Az olasz rendőrség a múlt 
hét elején 16 embert vett őrizetbe 
másod- és harmadosztályú meccsek 
manipulációjának gyanújával. Köz-
tük volt Giuseppe Signori korábbi 
válogatott csatár is. A nyomozati 
szervek jelenleg 18 mérkőzéssel kap-
csolatban vizsgálódnak.

Focihírek röviden

IP.SE Városnapi Tömegfutás. Harmadik alkalommal rendezték meg az IP.SE Városnapi Tömegfu-
tást Székelyudvarhelyen. A szombaton megtartott versenyre több mint 700-an neveztek be. Íme a kategória-
győztesek: Rövid táv (3,9 km): férfiak, 14 év alatt: 1. Bencze Örs, 2. Gál Csaba, 3. Bálint Botond; férfiak, 
14–35 év között: 1. Bak István, 2. Ötvös Barna, 3. Koffol Gábor; férfiak, 35 év fölött: 1. Túrós Endre, 2. Incze 
Csaba, 3. Bencze Ferenc; nők, 14 év alatt: 1. Sára Dalma, 2. Kacsó Bernadett, 3. Brâzilă Lisa; nők, 14–35 év 
között: 1. Silló Ottilia, 2. Kanyaró Orsolya, 3. Balázsy Hajnalka; nők, 35 év fölött: 1. Szentannai Rozália, 2. 
Gál Katalin, 3. Szali Gyöngyvér. Hosszú táv (6,4 km): férfiak, 14 év alatt: 1. Both Richárd, 2. Simó Róbert, 
3. Gergely Zsolt; férfiak, 14–35 év között: 1. Imre Andor, 2. Takács Szabolcs, 3. Péter Róbert; férfiak, 35 év 
fölött: 1. Ketesdi János, 2. Szikszai Attila, 3. Nagy Róbert; nők, 14 év alatt: 1. Sára Erzsébet, 2. Jakab Krisztina, 
3. Teter Tünde; nők, 14–35 év között: 1. Vákári Edit, 2. Ambrus Helga Gyöngyvér, 3. Biró Ágnes; nők, 35 év 
fölött: 1. Elekes Éva, 2. Gál Rita Mária, 3. Forró Mária Edit. Fotó: uh.ro/KaKasy Botond


