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A Boston Bruins nyerte a Stan
leykupát az északameri
kai profi jégkorongligában 

(NHL), miután a döntő utolsó, 
hetedik mérkőzésén 4–0ra legyőz
te a Vancouver Canucks csapatát. 
A rájátszás legértékesebb játékosa a 
bajnok kapusa, Tim Thomas lett. A 
fináléban most először nyert a ven
dégségben lévő alakulat. Ez volt a 
liga történetének 16. olyan döntője, 
amikor a hetedik összecsapás döntött 
a kupáról, és most nyert negyedszer a 
vendég (1945: Toronto Maple Leafs, 
1971: Montreal Canadiens, 2009: 
Pittsburgh Penguins, 2011: Boston). 
A Boston fennállása hatodik bajnoki 
címét szerezte (1929, 1939, 1941, 
1970, 1972, 2011), az utolsó siker óta 
öt döntőt veszített a Bruins, de ez a 
rossz széria most megszakadt, míg az 
1970 óta NHLtag Vancouver – há
rom elbukott fináléval (1982, 1994 és 
most) – változatlanul kupa nélkül áll. 
A kanadai együttesek átka nem tört 
meg: utoljára 1993ban a Montreal 
tudott nyerni bajnokságot a sportág 
őshazájából.

A Bruins lett az NHL történe
tének első csapata, amely úgy nyert 
Stanleykupát, hogy a menetelés 
során háromszor is hétmeccses soro
zatban diadalmaskodott.

Eredmény: Vancouver Canucks 
– Boston Bruins 0–4 (0–1, 0–2, 
0–1). A párharcot 4–3as összesítés
sel a Boston nyerte.

Zavargások Vancouverben
Zavargás tört ki Vancouver utcá

in tegnap hajnalban, miután a város 
jégkorongcsapata az északamerikai 

profi liga (NHL) döntőjében kika
pott a Boston Bruinstól és elveszítet
te a Stanleykupáért zajlott párharcot. 
A rendőrség könnygáz bevetésével 
próbálta megfékezni a randalírozó 
szurkolókat, akik autókat borítottak 
és gyújtottak fel a mérkőzés után. 
A vancouveri rádióadók jelentései 
szerint a tomboló drukkerek több 
boltot is kifosztottak, összecsaptak 
a rendőrökkel, egy ember megsérült 
a zavargásokban. Vancouverben ez a 
második ilyen eset: 1994ben hason
ló zavargás tört ki, miután a Canucks 
elveszítette a döntőt a New York 
Rangersszel szemben.

Öt ország 11 csapata 
nevezett az EBEL-be
A Sapa Fehérvár AV19 és az újonc 

cseh HC Orli Znojmóval együtt öt 
ország 11 csapata vesz részt az oszt
rák jégkorongliga következő szezon
jában. A liga szerda esti bejelentése 
szerint a 2011/2012es idényben lesz 
érdekelt először cseh együttes a baj
nokságban. „A Znojmo indulásával 
újabb sportszakmai és minőségi fejlő
désen esik át a liga” – mondta Dieter 
Kalt, az osztrák szövetség elnöke. A 
bajnoki aranyért így a címvédő Salz
burg és az újonc cseh együttes mel
lett az osztrák Klagenfurt, a Vienna 
Capitals, a VSV, a Black Wings Linz 
és a Graz 99ers, valamint a magyar 
Sapa Fehérvár, a szlovén Olimpija 
Ljubljana és Jesenice, illetve a horvát 
Medvescak Zagreb küzd majd meg. 
A bajnokság lebonyolításának módja 
még kérdéses, de a liga közlése szerint 
a klubok elnökei a következő napok
ban tárgyalnak majd erről.

Hétvégi 
sportműsor

Labdarúgás
Románia-kupa. Holnap 17 

órától rendezik Szentegyházán a 
labdarúgó Romániakupa megyei 
szakaszának döntőjét, amelyen a 
házigazda Vasas a Csíkszeredai 
VSK együttesét fogadja. A talál
kozót székelyudvarhelyi játékve
zetők fogják vezetni: Bálint At
tila, Fodor József, Abrán Hunor 
és Benedek András. A találkozó 
megfigyelője a bírói kollégium 
megyei vezetője, Hompoth De
zső lesz.

V. Székelyudvarhelyért-kupa. 
Ma 9 órától Székelyudvarhe lyen 
elkezdődik a vasárnapig tartó  
V. Székelyudvarhelyért labdarúgó
kupa. Hét korcsoportban (1998
tól 2004ig), hat pályán zajlanak 
a küzdelmek, a rendezvény meg
nyitóját ma 20 óra 30 perckor 
tartják a székelyudvarhelyi városi 
parkban, míg a záróakkord a díj
kiosztás lesz vasárnap 15 órától 
a sétatéri minifocipályán. A ta
lálkozók a városi stadionban, a 
farcádi labdarúgópályán, valamint 
Székelyudvarhely műfüves pályáin 
(minifoci, sportcsarnok melletti, a 
Bethlen Gábor Általános Iskolá
nál, a Septimia szabadidőközpont
nál) zajlanak majd.

Futóverseny
A Nemzetközi Olimpiai Nap 

tiszteletére futóversenyt szervez
nek Csíkszeredában holnap. Ne
vezni máig lehet a megyei sport
igazgatóság Hősök utca 7. szám 
alatti székhelyén 9 és 15 óra kö
zött, valamint a verseny napján 
8 és 9.45 óra között a sportcsar
noknál, ahol a futóverseny is sor
ra kerül.


