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Tornagyőzelemmel hangoltak a vébére a magyarok

Megvédte címét a mexikói csapat Magyar tornagyőzelem

Július végén sorsolnak 
az EHF-kupában

hírfolyam

> Olimpia – 2020. Immár biztos, hogy 
Tokió kandidál a 2020-as ötkarikás játékok 
rendezési jogára, miután a Japán Olimpi-
ai Bizottság hivatalosan is felkérte a fővá-
rost, hogy nyújtsa be pályázatát. Takeda 
Cunakazu, a szervezet vezetője úgy fogalma-
zott: a jelentkezés a március 11-i természeti 
katasztrófa utáni újrakezdést szimbolizálja. 
Az érdeklődő városoknak szeptember 1-jéig 
kell benyújtaniuk pályázatukat a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottsághoz, amely 2013. 

szeptember 7-én, Buenos Airesben dönt 
majd a házigazdáról. Eddig Róma jelezte 
nyilvánosan, hogy kandidálni fog, de Mad-
rid, Isztambul, Doha és Dubaj is érdeklődik 
a rendezés iránt. Jövőre Londonban, 2016-
ban pedig Rio de Janeiróban rendezik a nyá-
ri olimpiát.

> Real Madrid. Spanyol sajtóértesülé-
sek szerint a Real Madrid a nyári átigazolási 
szezonban megválik Kakától, az együttes 
aranylabdás brazil labdarúgójától. A Marca 
című napilap arról számolt be, hogy José 

Mourinho vezetőedző közölte a 29 éves vi-
lágbajnok játékossal: nem tart rá igényt a kö-
vetkező szezonban. Kakát 2009 nyarán 70 
millió euróért vették meg az AC Milantól, 
amellyel a játékos gyakorlatilag mindent 
(bajnokság, Bajnokok Ligája) megnyert.

> Büntetés. Szurkolói huliganizmus mi-
att az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
80 ezer euróra büntette a horvát szövetséget. 
Horvátországot már többször figyelmez-
tette az UEFA, Michel Platini elnök feb-
ruárban jelentette be Zágrábban, hogy egy 

éven keresztül kiemelten fogják figyelni a 
rendszeresen botrányosan viselkedő horvát 
szurkolókat. A mostani büntetés a június 3-án 
játszott Grúzia elleni Európa-bajnoki selejte-
zőn történtek következménye, mivel a 2–1-re 
megnyert meccsen a horvát drukkerek a lelá-
tón törtek-zúztak, ráadásul fasiszta jelszavakat 
kiabáltak és horogkeresztes zászlókat lenget-
tek. Ivo Josipovic horvát államfő már koráb-
ban felkérte a kormánya tagjait, hogy olyan 
törvénytervezeteket készítsenek, melyek segít-
ségével szigorúan és hatékonyan fel lehet majd 
lépni a huligánokkal szemben.
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Mexikó válogatottja megvéd-
te címét a labdarúgó Arany-
kupán, miután a magyar 

idő szerint tegnap hajnali, pasadenai 
döntőben legyőzte a házigazda Egye-
sült Államok csapatát. A mexikóiak 
úgy nyertek 4–2-re, hogy a 23. perc-
ben kétgólos hátrányba kerültek. A 
két együttes sorozatban harmadszor 
vívta egymással a viadal döntőjét. A 

mostani finálét 93 ezer ember szurkol-
ta végig a helyszínen. Mexikó 1965, 
1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003 
és 2009 után kilencedszer bizonyult a 
térség legjobb válogatottjának.

Eredmény, döntő: Mexikó – 
Egyesült Államok 4–2 /Barrera 
(29., 50.), Guardado (36.), Dos 
Santos (76.), illetve Bradley (8.), 
Donovan (23.)/.

A torna díjazottjai: gólkirály: 
Javier Hernández (Mexikó) – 7 gól; 
legjobb játékos: Javier Hernández; 
legjobb kapus: Noel Valladares 
(Honduras); fair play-díj: Mexikó.

Spanyol diadal 
az U21-es Eb-n
A spanyol válogatott nyerte a 

Dániában rendezett U21-es lab-
darúgó Európa-bajnokságot, mi-
után a szombat késő esti, aarhusi 
döntőben 2–0-ra legyőzte a svájci 
együttest. A spanyol csapat 1986 
és 1998 után harmadszor lett a 
kontinens legjobbja ebben a kor-
osztályban. A 15 ezer néző előtt 
lebonyolított finálé góljait Ander 
Herrera és Thiago szerezte a 41., 
illetve a 81. percben. A két válo-
gatott már a döntőbe kerülésével 
biztosította részvételét a jövő évi, 
londoni olimpián, a harmadik öt-
karikás kvóta a bronzérmes fehér-
oroszoké lett. Utóbbiak a cseheket 
győzték le 1–0 arányban. A bronz-
mérkőzés egyetlen gólját Jegor 
Filipenko szerezte a 88. percben. 
A fehéroroszok ezzel történetük 
során először kvalifikálták magu-
kat az olimpiára.

Hanga Ádámot (képünkön) kivá-
lasztotta az észak-amerikai profi 
kosárlabda-bajnokságban (NBA) 
szereplő San Antonio Spurs, a 
magyar kosaras a második kör 
29. helyezettjeként kelt el a 
játékosbörzén.

A 22 éves bedobó ezzel az első 
magyar kosaras, akit kivá-
lasztottak az NBA-drafton. 

Hanga a mostani szezonban ezüst-
érmet nyert az Albacomppal, majd 
szerződést kötött a spanyol élvonal-
ban szereplő Manresa együttesével 
„Köszönöm szépen mindenkinek, 
aki fennmaradt ilyen későig, és szur-
kolt nekem! Nagyon-nagyon örü-
lök ennek a dolognak! Most alszom 
egy nagyot, és holnap részleteket is 
fogok írni :)! Jó pihenést mindenki-
nek!” – írta Facebook-oldalán Han-
ga. Hang Ádámot az elmúlt évtized 
egyik meghatározó NBA-csapata vá-
lasztotta ki, ugyanis a texasi alakulat 
1999-ben, 2003-ban, 2005-ben és 
2007-ben is bajnoki címet ünnepel-
hetett. A gárdában több szupersztár 

is játszik, így Tim Duncan, Tony 
Parker vagy éppen Manu Ginobili.

Tegnap délben pedig már San 
Antonióba utazott a magyar kosa-
ras. Lóránt András menedzser arról 
tájékoztatta a sajtót, hogy a játékos 
egyedül kelt útra a tengerentúlra, 
és a tervek szerint csütörtökön ér-
kezik majd vissza. A Nemzeti Sport 
úgy tudja, hogy a draftot követően 

pénteken és szombaton is megbe-
szélések folytak Hanga, valamint a 
menedzser és a négyszeres NBA-
bajnok klub képviselői között. Az 
újság szerint a texasiak szeretnék, 
hogy Hanga körbenézzen a város-
ban, találkozzon az egyesület dol-
gozóival és vezetőivel, akik szemé-
lyesen is meg akarják ismerni. Rá-
adásul az is szempont, hogy a leve-
gőben lóg az úgynevezett lockout, 
mert a játékosok szakszervezete és a 
tulajdonosok egyelőre nem tudtak 
megegyezni egymással a július else-
jén lejáró kollektív szerződésről, s 
ha nem jutnak dűlőre, elmaradhat 
az NBA következő szezonja. Ez 
esetben a Spurs nem hívhatja meg 
elseje után Hangát, nem tárgyalhat 
vele – írja a lap.

Az egyetlen román kosaras, aki 
a listán volt, az Vlad Moldoveanu, 
aki a múlt idényben az NCAA-ban 
játszott az American University 
együttesében. Moldoveanu mérkő-
zésenként 20 pont átlagot produ-
kált a múlt idényben. Őt azonban 
egyik NBA-s csapat sem draftolta. 

Főlényes g yőzelmet ara-
tott a világbajnokságra 
készülő mag yar férfivízi-

labda-válogatott a házigazda 
görögök felett a Korfun rende-
zett Szamarcidisz-kupa tegnapi 
zárónapján, s ezzel megnyerte a 
nég yes tornát.

Eredmények, Szamarcidisz-ku-
pa: Magyarország – Görögország 
12–5, Magyarország – Spanyolor-
szág 8–5, Magyarország – Orosz-
ország 10–6. A torna végeredmé-
nye: 1. Magyarország 9 pont, 2. 
Spanyolország 6, 3. Görögország 3, 
4. Oroszország 0.

Másodikok a nők
Szintén a sanghaji világbajnok-

ságra készülő magyar női vízilab-
da-válogatott magabiztosan nyert 
tegnap a németek ellen a Hollan-
diában rendezett nemzetközi fel-
készülési tornán, amelyet ezzel a 
második helyen zárt.

Eredmények, Holland-kupa: 
Mag yarország – Németország 
14–8, Magyarország – Spanyol-
ország 17–8, Magyarország – 
Hollandia 10–8. A végeredmény: 
1. Hollandia 9 pont, 2. Magyar-
ország 6, 3. Spanyolország 3, 4. 
Németország 0.

Közzétette az EHF-kupa 
sorsolásának és mérkő-
zéseinek időpontjait az 

Európai Kézilabda-szövetség. Ez 
alapján a Székelyudvarhelyi KC 
július 26-án tudja meg, hogy ki 
lesz az ellenfele. Azt egyelőre 
nem tudni, hogy már az első kör-
ben játszaniuk kell-e. A tavalyi 
kiírásban az országot képviselő 
Pandurii Târgu Jiu a második 
körben csatlakozott a sorozat-
hoz, ekkor kettős vereséggel bú-
csúzott is. Így lehetséges, hogy 
hiába gyűjtött több pontot az 
elmúlt kiírásban más romániai 
gárda, a Székelyudvarhelyi KC-
nak már az első körben játszania 
kell. Akár az első, akár a második 
körben kezd az SZKC, az ellenfél 
nevét július 26-án megtudjuk.

Játékot indít az SZKC
Öthetes játéksorozatot indít má-

tól a Székelyudvarhelyi KC vezetősé-
ge. Érdemes lesz ellátogatni a csapat 
honlapjára, válaszolni a hét kérdésé-
re, hiszen három belépőt sorsolnak 
ki a soron következő idényre. A kér-
dések  a csapattal kapcsolatosak lesz-
nek. Minden héten hétfőn közlik a 
kérdést, egészen vasárnap délig lehet 
majd a válaszokat e-mailben bekül-
deni. Azok a személyek, akik az öt 
kérdésre legalább négy helyes választ 
küldtek be, részt vesznek a sorsolá-
son. Három szerencsés ingyenesen 
nézheti majd a Székelyudvarhelyi 
KC hazai mérkőzéseit, hiszen há-
rom bérletet sorsolnak ki. A játékkal 
kapcsolatos további részleteket ma, 
az első kérdés közlésekor tudhatnak 
meg a szkc.ro honlapon.

Hanga Ádámot draftolták az NBA-ba

Kilencedszer nyert Arany-kupát Mexikó


