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Nyert a Fradi és a Paks a sorsolás után van magyar remény az olimpiára

Sorsoltak a kézilabda-
világbajnokságon

hírfolyam

> Vízilabda. A sanghaji világbajnokság-
ra készülő magyar válogatott százszázalékos 
teljesítménnyel nyerte meg a Margitszigeten 
rendezett Vodafone-kupa férfivízilabda-tor-
nát, miután a tegnapi zárómérkőzésen nyolc 
góllal jobbnak bizonyult az orosz csapatnál. A 
magyar válogatott összességében jó játékkal, a 
papírformának és a várakozásnak megfelelő-
en magabiztosan nyerte meg a pénteken kez-
dődött tornát. A második helyet a görögök, a 
harmadikat pedig a németek szerezték meg, 

míg utolsóként – pont nélkül – az oroszok 
zártak. Eredmények: Németország – Orosz-
ország 12–11, Magyarország – Görögország 
16–10, Görögország – Oroszország 7–6, 
Magyarország – Németország 11–6, Görög-
ország – Németország 7–3, Magyarország 
– Oroszország 14–6. A torna végeredménye: 
1. Magyarország 9 pont, 2. Görögország 6, 3. 
Németország 3, 4. Oroszország.

> Ökölvívás. Az ukrán Vlagyimir Klicsko 
legyőzte a brit David Haye-t a hamburgi Imtech-
arénában szombaton tartott mérkőzésen, így a 

Nemzetközi Bokszföderáció, a Boksz Világszer-
vezet és Nemzetközi Bokszszervezet nehézsú-
lyú világbajnoki címe mellé megszerezte a Boksz 
Világszövetség (WBA) bajnoki címét is. A 12 
menetes mérkőzés végén a három bíró egyhan-
gú döntéssel (117–109, 118–108, 116–110) 
Klicskót találta jobbnak. A 30 éves, boksztudá-
sával ellentétben eddig leginkább ellenfeleit le-
kezelő, pocskondiázó nyilatkozatairól elhíresült 
brit öklöző a Boksz Világszövetség bajnoka volt, 
most védte volna meg harmadik alkalommal 
címét. Profi pályafutása során 27 mérkőzésből 
25 alkalommal győzött, ebből 23-szor kiütéssel. 

A 35 éves Vlagyimir Klicsko immár 56. győzel-
mét aratta, ebből 49 alkalommal kiütéssel nyert, 
s mindössze három vereséget szenvedett el. Az 
utóbbi hét év alatt egyetlenegy mérkőzést sem 
veszített el. A Klicsko–Haye mérkőzést kis túl-
zással az egész világ várta, ugyanis Lennox Lewis 
2003-as búcsúja, s a Klicsko-testvérek „hata-
lomátvétele” óta a nehézsúly vált az egyik legér-
dektelenebb kategóriává a profi bokszban. A két 
ukránt eddig még csak megizzasztani sem tudta 
igazán senki, s mivel egymás ellen nem hajlan-
dók ringbe lépni, a legnagyobbak a legunalma-
sabbak is lettek az évek során.
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a magyar bajnoki ezüstérmes 
Paks 1–0-ra győzött csütör-
tökön az andorrai UE Santa 
Coloma otthonában a labdarúgó 
Európa Liga selejtezőjének első 
fordulójában, míg a Ferencvá-
ros hazai pályán könnyed 3–0-s 
sikert aratott az örmény Ulisses 
ellenében.

Vayer Gábor első félidőben 
szerzett góljával diadalmas-
kodott története első eu-

rópai kupamérkőzésén Kis Károly 
együttese, a Paks. A paksiak már 
az első pillanatoktól kezdve uralták 
a találkozót, s Vayer Gábor révén a 
14. percben meg is szerezték a ve-
zetést. A folytatásban is több hely-
zete volt Kis Károly együttesének, 
ám nem változott az eredmény. A 
szünet után már a hazaiaknak is 
volt egy-két lehetősége, de nem 
tudtak egyenlíteni, így a Paks egy-

gólos előnnyel várhatja a jövő heti 
visszavágót. A zöld-fehérek maga-
biztos előnnyel várhatják az egy 
hét múlva esedékes, jereváni visz-
szavágót, s amennyiben sikerül to-
vábbjutniuk, a norvég Aalesund és 

a walesi Neath párharcának győzte-
sével találkoznak a 2. körben. EL-
selejtező, 1. forduló: UE Santa 
Coloma – Paksi FC 0–1 /Vayer 
(14.)/; FTC – Ulisses 3–0 /Maróti 
(31.), Otten (33.), Félix (69.)/.

A Román Kézilabda-szövet-
ség idén először rendezi 
meg a férfikézilabda Szu-

perkupát. A tornát négycsapatosra 
tervezték, a lebonyolítás meghívásos 
alapon működik. A négy együt-
test felvonultató rendezvényre hi-
vatalos a Székelyudvarhelyi KC is. 
A szakszövetség vezetősége június 
30-án, csütörtökön jelezte, hogy a 
székelyudvarhelyi csapat is résztvevő-
je az első Szuperkupának. A házigaz-
da a bajnokcsapat, Konstancai HCM 
lesz. A további részt vevő gárdák: az 
ezüstérmes SZKC, a bronzérmes 
Universitatea Suceava és a HC Caraş-
Severin. A sorsolást a helyszínen tart-
ják, az elődöntőket szeptember 2-án, 

a kisdöntőt és a finálét szeptember 
3-án rendezik.

Elkészült a versenyprogram
A Román Kézilabda-szövetség 

elkészítette és közzétette a soron kö-
vetkező idény versenyprogramjának 
kezdési időpontjait. Azt már koráb-
ban lehetett tudni, hogy a Nemzeti 
Liga szeptember 10–11-én indul út-
jára, de a szakszövetség kijelölte a to-
vábbi pontvadászatok első fordulójá-
nak dátumait. Ez alapján az A osztály 
(ahol az SZKC fiókcsapata érdekelt) 
egy héttel később kezdődik, mint az 
élvonal küzdelmei. Az ifibajnok-
ságok különböző időpon tokban 
raj tolnak, minden korcsoportban ér-

dekelt udvarhelyi gárda, akár a sport-
iskola vagy az SZKC.

A 2011/2012-es idény kezdési 
időpontjai: Nemzeti Liga – szep-
tember 10–11.; A osztály – szep-
tember 17–18.; Ifi 1-es korcsoport 
– szeptember 18.; Ifi 2-es korcsoport 
– szeptember 23. (torna); Ifi 3-as kor-
csoport – október 1. (torna); Ifi 4-es 
korcsoport – szeptember 17.

Udvarhelyi kézilabdázók
találkozója
A múlt hétvégén rendezték meg 

a már hagyományosnak számító ud-
varhelyi kézilabdázók-találkozóját. 
Pénteken labdarúgómeccs, szomba-
ton kézilabda.találkozó volt, melyet 
közös vacsora követett. A szokásosan 
július első hétvégéjén sorra kerülő 
rendezvény kézilabdameccsén az 
elszármazottak az itthon maradot-
takkal játszottak. 11–11-es félidőt 
követően 25–21-re az utóbbiak 
nyertek. A mérkőzésen részt vettek: 
Gáspár József, Pop Valentin, Gál 
István, Borbáth István, Farkas Csa-
ba, Fekete Mihály, Orbán Levente, 
Akácsos Barna, Simó András, Bakos 
Albert, Zsombori László, Krall Ró-
bert, Stan Costel, Fodor Zoltán, Pál 
Ferenc, Borsos Zoltán, Deák Sándor, 
Mies Sándor, Szígyártó Endre, Major 
Szilveszter, Keresztes István; játékve-
zetők: Sándor József, Simó János.

K isorsolták a Brazíliában 
de cember 3–18. között 
sor ra kerülő, olimpiai kva-

lifikációs női kézilabda-világbajnok-
ság csoportbeosztását. A hatosok ki-
alakítása után a világbajnokságról 
lemaradt magyar válogatottnak 
továbbra is maradt halvány esélye 
arra, hogy jövő tavasszal indulhas-
son az ötkarikás selejtezőn.

Ehhez az kell, hogy a vb-n egy-
aránt a legjobb nyolc közé jusson 
a norvég, a svéd, a román, a dán, 
a francia, a montenegrói, az orosz 
és a holland válogatott – s ez a 
sorsolás ismeretében akár meg is 
valósulhat. A júniusi vb-selejte-
zőn a magyarokat legyőző német 
csapat a norvégokkal, a monte-
negróiakkal, az angolaiakkal, a kí-
naiakkal és az izlandiakkal került 
egy hatosba.

A csoportok első 4-4 helye-
zettje jut a nyolcaddöntőbe, az 
5–6. helyezettek pedig a 17–24. 
pozícióért játszanak. A vb-ről a 

győztes kvótát szerez az olimpiára 
(amennyiben az Eb-győztes és már 
biztos ötkarikás induló norvégok 
nyerik a tornát, akkor az Eb-ezüst-
érmes svédek is ott lehetnek Lon-
donban),  további hat válogatott 
(alapesetben a 2–7. helyezettek) 
pedig részt vehet a 2012 májusá-
ban sorra kerülő olimpiai selejte-
zőn. A selejtezőkön további hat 
csapat szerepelhet a kontinensek 
képviseletében.

A világbajnokság
csoportjai
A csoport: Norvégia, Monte-

negró, Angola, Németország, Kína, 
Izland.

B csoport: Oroszország, Kazah-
sztán, Hollandia, Koreai Köztársa-
ság, Spanyolország, Ausztrália.

C csoport: Románia, Franciaor-
szág, Brazília, Tunézia, Kuba, Japán.

D csoport: Svédország, Dánia, 
Horvátország, Argentína, Elefánt-
csontpart, Uruguay.

Kézilabdahírek Udvarhelyről

Jól játszott az alakulóban levő Ferencváros (sötétben) és megérdemelten nyert

A hagyományos kézilabdázók találkozójának résztvevői


