
Mérföldkőhöz érkezik a csa-
pat az Európa Liga selejte-
zőjének mai első fordulós 

összecsapásán az örmény Ulisses el-
len – a ferencvárosi labdarúgóklub 
elnöke szerint. A bajnoki ezüstérmes 
Paks Andorrában debütál a nemzet-
közi kupaporondon. Kubatov Gá-
bor, az FTC elnöke tegnap reggel, a 
Kossuth rádió 180 perc című műso-
rában beszélt az egyesület jelenlegi 

helyzetéről, s hangsúlyozta, a mai 
találkozó „legalább annyira fontos 
esemény, mint amikor az együttes 
három év szünet után visszajutott az 
NB I-be.” A klubvezető hozzátette, a 
Ferencváros készen áll a nemzetközi 
kupaküzdelmek rajtjára, s reményét 
fejezte ki, hogy a gárda legyőzi ör-
mény riválisát, s továbbjut az első 
körből. Kubatov kitért arra, hogy az 
FTC korábbi vezetése 2006-ban egy 

kölcsönért adta el a csapat nemzet-
közi kupameccseinek közvetítési 
jogát, emiatt az egyesület tegnap 
feljelentést tett az illetékes hatóság-
nál. Az elnök ugyanakkor jelezte, 
reményei szerint ez a kérdés rövi-
desen megoldódik, s továbbjutás 
esetén az EL-selejtező 2. forduló-
jában sorra kerülő mérkőzést már 
közvetíti majd valamelyik televízi-
ós társaság. Az Albert Stadionban 
sorra kerülő találkozó 20 órakor 
kezdődik.

Az EL első selejtezőkörében ér-
dekelt másik magyar gárda, a Paksi 
FC tegnap délután kelt útra An-
dorrába, ahol ma, szintén 20 órától 
az UE Santa Coloma alakulata el-
len lép pályára. A paksiak hivatalos 
honlapja szerint nem utazik el a 
csapattal a nemrég igazolt Heffler 
Norbert, valamint az U20-as világ-
bajnoki bronzérmes Szabó János. 
Előbbi még nincs százszázalékos 
fizikai állapotban, utóbbi pedig ví-
rusos megbetegedés miatt hagyja ki 
a találkozót.

Mindkét párharc visszavágójára 
jövő csütörtökön kerül sor, a paksi-
ak a Videoton székesfehérvári sta-
dionjában fogadják ellenfelüket.

A vakációs időszakban pár 
statisztikai adatot közölt a 
Székelyudvarhelyi KC fér-

fikézilabda-csapatának honlapja, 
az szkc.ro. Először a gólgyártást 
nézték meg, ami alapján nagyon jól 
teljesített az SZKC, hiszen csupán 
két együttes jegyzett több találatot, 
mint ők. A hazai és az idegenbeli 
számadatai is a legjobbak közt van.

Az elmúlt idényben 805 gólt 
dobtak, 738-at kaptak, csupán a baj-
nokcsapat és a Suceava jegyzett több 
találatot, mint a Székelyudvarhelyi 
KC. Ami a hazai találkozókat illeti, 
419–374 a gólarány, a pontok te-
kintetében pedig a második helyet 
foglalják el. Idegenbeli szereplésük 
tekintetében is a dobogó második 
fokára állhatnak fel, itt is pozitív 
a mérleg: 386 gólt dobtak, 364-et 
kaptak. A keretből 14 játékosa irat-
kozott a góllövőlistára, a dobogón 
a Rusia–Kuzmanoszki–Mihalcea 

trió található, akiket csupán pár 
találat választ el egymástól. Hazai 
környezetben a legtöbb találatot 
a Brassó ellen szerezték, ekkor 38-
szor voltak eredményesek. Ezt kö-
veti a Konstancának jegyzett gólok, 

egészen pontosan 37. Az utolsó já-
téknapon pedig a Bákónak 36-ot 
szórtak a fiúk. Idegenben Nagyvá-
radnak 39-szer találtak be, a Bras-
sónak 34-szer, míg a Szatmárnéme-
tinek 33-szor.
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„Mérföldkő” előtt 

a Ferencváros, debütál a Paks

A gólokkal jól állt az SZKC

Sporthírek

hírfolyam

> Edzősors. A szaúdi válogatott szö-
vetségi kapitányaként folytatja pályafutását 
Frank Rijkaard, a hollandok korábbi futball-
sztárja. A legutóbb a török Galatasaraynál 
dolgozott szakember három évre 11 millió 
dolláros szerződést ír alá. A szaúdiak január 
óta álltak szakvezető nélkül, miután kiestek 
az Ázsia-kupából. Rijkaard 2003-tól öt éven 
át ült az FC Barcelona kispadján, ezalatt két 
bajnoki címet és egy Bajnokok Ligája-trófeát 
nyert a katalánokkal.

> Bajnokok Ligája. A máltai Valletta 
háromgólos győzelmet aratott kedd este 
a San Marinó-i Tre Fiori vendégeként a 
labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjé-
nek első fordulójában, így kedvező hely-
zetből várhatja az egy hét múlva sorra 
kerülő visszavágót, akárcsak a luxembur-
gi Dudelange. Utóbbiak 2–0-ra nyertek 
idegenben az andorrai Santa Coloma 
ellenében. Eredmények: Tre Fiori (San 
Marinó-i) – Valletta (máltai) 0–3, Santa 
Coloma (andorrai) – Dudelange (luxem-
burgi) 0–2.

> Világranglista. A magyar válogatott 
hét helyet javítva 45. a Nemzetközi Labda-
rúgó Szövetség (FIFA) tegnap kiadott, leg-
frissebb világranglistáján, amelyet változat-
lanul a világ- és Európa-bajnok spanyolok 
vezetnek. A román válogatott viszont 11 
helyet visszacsúszva az 53. helyet foglalja el 
a ranglistán. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
2014-es brazíliai világbajnokság selejtezős 
csoportjainak július 30-i sorsolásán a ma-
gyar csapat várhatóan a harmadik kalapban 
kap helyet, míg a román válogatott a negye-
dik kalapból várhatja a sorsolást. A kalapok 

beosztását ugyan a július 27-i ranglista 
alapján készítik el, az európai válogatottak 
azonban addig már nem játszanak. A júni-
usban Arany-kupát nyert Mexikó 28 helyet 
javított, s jelenleg kilencedik. A leg frissebb 
FIFA-ranglista (zárójelben a májusi helye-
zés): 1. (1.) Spanyolország 1871 pont, 2. 
(2.) Hollandia 1661, 3. (4.) Németország 
1417, 4. (6.) Anglia 1146, 5. (3.) Brazí-
lia 1130, 6. (9.) Olaszország 1059, 7. (8.) 
Portugália 1046, 8. (10.) Horvátország 
1033, 9. (28.) Mexikó 1007, 10. (5.) Ar-
gentína 979.

Régi álmuk teljesült a Fradi szurkolóinak, öt év után újból az Európai-kupában szerepelnek Kihirdette a júliusi sanghaji vi-
lágbajnokságra utazó 13 fős 
csapatát tegnap Kemény Dé-

nes, az olimpiai bajnok magyar vízilab-
da-válogatott szövetségi kapitánya. 
A vlv.hu beszámolója szerint Vámos 
Márton, Baksa László, Bundschuh 
Erik és Török Béla marad ki az együt-
tesből, előbbi ugyanakkor indulásig a 
csapattal marad, utóbbi három pedig 
az Universiadéra készülő főiskolás vá-
logatotthoz csatlakozik. A hétvégén 
sorra kerülő Vodafone-kupán csak a 
vb-re utazók szállnak vízbe. Kemény 
Dénes a vlv.hu-nak azt mondta, minél 
jobban akarnak szerepelni a sanghaji 
tornán, s a névsor véglegesítésekor a 
játékosok által mutatott teljesítmény 
mellett azt is mérlegelte, hogy me-
lyik vízilabdázó szerepeltethető több 
poszton.

„Nem okozott nagy megrökönyö-
dést, s úgy vettem észre, volt néhány 
játékos, aki fellélegzett” – válaszolta a 
keretből kimaradtak reakcióját firtató 
kérdésre a szövetségi kapitány.

A magyar csapat a 2008-as Európa-
bajnok Montenegróval, a vb-második 
Spanyolországgal, valamint Kazahsz-
tánnal játssza a csoportmérkőzéseket 
július 16. és 31. között sorra kerülő 
vb-n, amelynek első három helyezettje 
jogot szerez a jövő évi londoni olimpi-
án való részvételre.

A magyar válogatott kerete: 
kapusok: Nagy Viktor, Szécsi Zol-
tán; mezőnyjátékosok: Biros Péter, 
Hárai Balázs, Gór-Nagy Miklós, 
Hosnyánszky Norbert, Kiss Gergely, 
Madaras Norbert, Steinmetz Ádám, 
Szivós Márton, Varga Dániel, Varga 
Dénes, Varga II. Zsolt.

Focitorna Alcsíkon. A Csík-
szentmártonban nemrég fel-
avatott multifunkcionális 

mű füves pályán szombaton lab-
darúgótornát tartanak. Érdeklőd-
ni és iratkozni László Antalnál a 
0727–315837-es telefonszámon 
lehet pénteken 13 óráig. Ugyanitt 
érdeklődhetnek azok a személyek 
is, akik a pályát bérelni szeretnék.

Atlétikaverseny Csomafalván. 
Egészséges gyermekek, egészséges nem-
zedékek címmel rendeznek atlétika-
versenyt Gyergyócsomafalván szom-
baton. A szervezők három verseny-
számot tartanak: lesz 5000 méteres és 

20 kilométeres futás, valamint duatlon 
(2 km futás és 30 km kerékpározás). 
Nevezési díjak: 10 év alattiaknak 
ingyenes a részvétel, 11–18 év kö-
zöttieknek 5 lej, 18 év fölöttieknek 
10 lej. Nevezni a verseny napján 9 
és 9.45 óra között lehet a csomafalvi 
Piac téren, a rajt 10 órától lesz. A vo-
nattal érkezőket egyeztetés alapján a 
gyergyószentmiklósi vasútállomásról 
Gyergyócsomafalvára szállítják. A 
versennyel kapcsolatos további infor-
mációkért Köllő Csaba szervezőnél 
lehet érdeklődni a 0727–779446-os 
telefonszámon, illetve a csabakollo@
yahoo.com e-mail címen.Rusia az SZKC legeredményesebb játékosa volt a 2010/2011-es idényben Fotó: Balázs attila

Kemény Dénes 
csapatot hirdetett

Nyolc éve nem nyert világbajnoki aranyat a magyar válogatott


