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Fülöp Zoltán

Ritkán adódik alkalom arra, 
hogy a cikk írója személye-
sen kapjon tájékoztatót olyan 

megyénkből elköltözött jégkoron-
gozótól, aki a kanadai Vancouverben 
a Stanley-kupa döntőjéről mondjon 
véleményt.

A múlt héten a Vancouver Ca-
nucks – Boston Bruins csapatok he-
tedik találkozójával véget ért az észak-
amerikai profi jégkorongliga (NHL) 
2010/2011-es idényének döntője. A 
vendéglátó Vancouver együttesét 4–0 
arányban győzte le a bostoni csapat, 
s ezzel hatodik alkalommal szerezte 
meg a tekintélyes Stanley-kupát.

Mit lehet mondani ilyen csúfos ve-
reség után, mondta beszélgetőtársam, 
a Székelyudvarhelyen született 26 éves 

Belle Tamás, aki – mint sok kanadai 
fiatal – a jégkorongozás őshazájában 
lett hokikapus. A korábbi években – 
mint sok tengerentúli fiatal-hokiisko-
lába járt és tanult. Amatőr és félprofi 
csapatoknál véd, illetve sportol.

Tárgyilagosan fejtette ki vé-
leményét: „Az utolsó találkozóig 
3–3 volt a döntő állása, s mindenki 
tudta, Vancouverben lesz a Stanley-
kupaavató. Nagy volt a készülődés. 
A vendég bostoniak eddig több 
döntőt vesztettek el, számukra több 
mint tekintélykérdés volt a meccs 
megnyerése, akárcsak a hazaiaknak, 
mivel ők is két alkalommal a döntőt 
követően kupa nélkül maradtak. A 
találkozó során színvonalas játékot 
nyújtottak a csapatok, a vendégka-
pus legyőzhetetlen volt. A csarnok-

ban a szurkolók nehezen viselték el 
a vereséget, de tudomásul vették egy 
döntőnek egy győztese lehet, s most 
a vendégek örvendhettek” – mond-
ta Belle.

A találkozó utáni pillanatokról 
elmondta: „A ceremónia végén 
a vancouveri játékosok levonultak a 
jégről, nagy volt az elkeseredettség. 
Az utcákon sokan randalíroztak. 
Történtek sportszerűtlen megnyilvá-
nulások, ilyen nem jellemző a városra. 
Ezzel szemben csodálatos volt a szur-
kolók pályán látott megnyilvánulása. 
Hosszasan ünnepelték a győztes csa-
pat tagjait, kijutott a taps az ünnep-
lés a bostoni kapusnak is. Másnap a 
szurkolók a randalírozók nevében 
röpcédulákon kérték a bocsánatot a 
város polgáraitól.”

hirdetés

Siófokon kezd a magyar bajnok

Értékelés a tengerentúlról

hírfolyam

> FIFA. Lemondott a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetségben (FIFA) betöltött alelnö-
ki, illetve az Észak- és Közép-Amerikát, vala-
mint a karibi térséget tömörítő konföderáció 
(CONCACAF) elnöki posztjáról Jack Warner, 
akivel szemben ezen lépései után ejtették a vesz-
tegetési vádakat. A FIFA hétfőn jelentette be 
Warner lemondását, jelezve, hogy a szövetség 
elfogadta azt. „Mr. Warnernek az önállóan ho-
zott döntése után az etikai bizottság előtt álló 
valamennyi ügyét lezártnak tekintjük, s ártat-

lanságának vélelme pedig továbbra is megilleti 
őt” – áll a FIFA közleményében. A FIFA etikai 
bizottsága május 29-én függesztette fel Warnert, 
valamint az elnökjelöltségtől egy nappal koráb-
ban visszalépő Mohamed Bin Hammamot, az 
Ázsiai Labdarúgó-szövetség katari elnökét, mert 
felmerült a gyanú, hogy Bin Hammam a karibi 
térség futballvezetőivel folytatott május 10–11-i 
megbeszélésén megvesztegetés történt. A váda-
kat Warner, illetve Bin Hammam is elutasítja.

> AS Roma. Luis Enriquét nevezték ki 
az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő 

AS Roma vezetőedzőjévé. A fővárosi klub 
közleményében azt írta, a 41 éves szakem-
ber két évre szóló szerződést kötött, fizeté-
se az első szezonban 2,9 millió, a következő 
idényben pedig 3,1 millió euró lesz. Enrique 
három idényen át a Barcelona B csapatát ve-
zette, s az elmúlt szezonban történelmi sikert 
ért el az együttessel, amely a harmadik helyen 
végzett a második vonalban, vagyis feljutott 
a Primera Divisiónba, ám a versenyszabályzat 
ezt nem teszi lehetővé. Enrique a februárban 
kinevezett Vincenzo Montellát váltja a fővá-
rosi gárda kispadján.

> Inter. Felbontotta 2012 júniusáig 
szóló szerződését hétfőn Marco Materazzi, 
az olasz labdarúgó-bajnokságban szerep-
lő FC Internazionale 2006-ban világ-
bajnokságot nyert védője. A 37 éves fut-
ballista 10 év után int búcsút a milánói 
kék-feketéknek, s olasz sajtóértesülések 
szerint egy idényt még külföldön sze-
retne játszani, majd visszatérne az Inter 
menedzsmentjébe. Materazzi 2001-ben, 
a Perugiától igazolt Milánóba, s tag-
ja volt a tavaly Bajnokok Ligáját nyert 
Internazionale keretének.
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A címvédő Videoton FC a 
Siófok otthonában lép pá-
lyára, az ezüstérmes Paks 

pedig a kupagyőztes Kecskemétet 
fogadja a labdarúgó Monicomp Liga 
2011/2012-es szezonjának július 
közepén sorra kerülő első forduló-
jában. A magyar szövetség (MLSZ) 
budapesti székházában megtartott 
tegnapi sorsoláson kiderült az is, 
hogy a Magyar Televízió vasárna-
ponként 16 órai kezdettel közvetíte-
ne mérkőzéseket, a klubok jelen lévő 
képviselői azonban közölték: ezzel 
nem értenek egyet. A július 15–
16–17-én esedékes első fordulóban 
éppen a bajnok Videoton siófoki 
vendégjátékát sugározná élőben az 
MTV. Az újoncok közül mindkét 
gárda hazai pályán kezdi a pontva-

dászatot, a Diósgyőr a Zalaegersze-
get, a Pécs pedig a Haladást fogadja 
majd. Az ezüstérmes Paks a kupa-
győztes Kecskemétet látja vendégül 
az első fordulóban, a Ferencváros a 
Ka posvár vendégeként rajtol, míg a 
szezon nyitómérkőzését a Debrecen 
vívja hazai pályán a Vasas ellen.

Az első kör párosítását nem kel-
lett kisorsolni, mert az egyesületek 
közül kilenc előzetesen megjelölte, 
melyik riválissal szeretne játszani, 
az MLSZ pedig egyik csapat kéré-
sét sem utasította el.

Az 1. forduló programja: július 
15., péntek: Debrecen – Vasas; júli-
us 16., szombat: Diósgyőr – ZTE, 
Budapest Honvéd – Győr, Pécs – 
Haladás, Újpest – Pápa; július 17., 
vasárnap: Siófok – Videoton, Ka-

posvár – Ferencváros, Paks – Kecs-
kemét.

Folytatódik a licencháború
Fordult a kocka hétfő este a Ro-

mán Labdarúgó-szövetség (FRF) 
székházában. Miután délután a FRF 
Végrehajtó Bizottsága elfogadta (ki-
lencen szavaztak mellette, ketten 
tartózkodtak, ketten ellene voltak), 
hogy a Temesvári FC, a Beszter-
cei Gloria és Nagyváradi Bihar FC 
részt vehet az I. Liga 2011/2012-es 
idényében, este a szövetséget vezető 
Mircea Sandu érvénytelenítette a 
határozatot. A szövetség „feje” azzal 
indokolta döntését, hogy ebben a 
kérdésben a FRF nem kompetens, 
hanem a Nemzetközi Sportdön-
tőbíróság. Sandu csak abban az 
esetben fogadja el a érintett klubok 
bajnokságban való indulási jogát, 
amennyiben a nemzetközi fórum 
nekik ad igazat.

Áruba bocsátják
a közvetítési jogokat
A Dumitru Dragomir által veze-

tett Professzionális Liga (LPF) június 
27-ére írta ki a román I. Liga fenn-
maradó tévéközvetítési csomagjainak 
„áruba bocsátását”. A hat csomagért 
a LPF 45 millió eurót kér. A fennma-
radó három csomagot – amint már 
lapunk hasábjain megírtuk – április 
4-én már eladták. Az első csoma-
got az RCS&RDS, a másodikat a 
Romtelecom, míg a nyolcadikot az 
Antena 1 vette meg három évre.

Címvédésre készül a Videoton, de nagyobb harc várható az új idényben, mint legutóbb

Úszótábor. Straub Károly testnevelő tanár idén is megszervezi a már 
hagyományos úszótáborát a szentegyházi termálstrandon. Az első 
csoporttal június 26. és július 2. között fog foglalkozni, míg a máso-
dik csoporttal július 2–8. között. Iratkozni a 0266–217053-as vagy a 
0744–937310-es telefonszámokon lehet június 26-ig. A helyek száma 
korlátozott.

Néhány együttesnél kérdé-
ses az anyagi háttér előte-
remtése a soron következő 

idényben, ennek ellenére a Román 
Kézilabda-szövetség tájékoztatása 
szerint mind a tizennégy gárda letet-
te a szükséges iratcsomót, befizették a 
részvételi díj első részét. Egyelőre úgy 
fest, hogy teljes lesz a mezőny az él-
vonalban. Egyes információk szerint 
a Steaua, a Kolozsvár, a Teleajen és az 
UCM indulása nem biztos, kérdéses, 
hogy ott lesznek-e a rajtnál. Ameny-
nyiben nem, akkor megnézik annak 

lehetőségét, hogy a kiesett Nagybá-
nyai Minaurt, illetve a Nagyváradi 
CSM-t visszavegyék, így tizenkét 
csapattal indulna a Nemzeti Liga.

A benevezett együttesek: Kons-
tancai HCM, Székely ud varhelyi 
KC, Universitatea Su ceava, UCM 
HC Caraş-Severin, Kolozsvá-
ri U–Transilvania, Bákói Ştiinţa, 
Energia Lignitul Pandurii Târgu 
Jiu, Szatmárnémeti VSK, Bukares-
ti CSM, Brassói Dinamo, Temes-
vári Poli, Bukaresti Steaua, Tordai 
Potaissa, Petrolul Lukoil Teleajen.

Mindenki beiratkozott 
a kézilabdaligába


