
Sport
Oroszország lett az Európa-bajnok Zetelaka II és sZentlélek a győZtesek

Selejtezőt rendeztek

hírfolyam

> Copa America. Vasárnap éjszaka a 
B csoport küzdelmeivel folytatódott a lab-
darúgó Copa America. Kisebb meglepetésre 
a torna másik nagy esélyese, a brazil váloga-
tott, hasonlóan az argentinhoz, is csak dön-
tetlent ért el a csoport nyitómérkőzésén Ve-
nezuela ellen. A másik mérkőzésen Paraguay 
nem bírt Ecuadorral. Az éjszaka a C csoport 
mérkőzéseire – Uruguay – Peru és Chile – 
Mexikó – került sor. Eredmények: Brazília – 
Venezuela 0–0, Paraguay – Ecuador 0–0.

> Kézilabda. A magyar U17-es válo-
gatott a 4. helyen zárta a csehországi kor-
osztályos Európa-bajnokságot, miután a 
kisdöntőben 12 gólos vereséget szenvedtek 
Norvégiától. Az aranyérmet az orosz csapat 
szerezte meg, miután a döntőben 24–23-ra nyert 
a dánok ellen. Eredmények: a 3. helyért: 
Norvégia – Magyarország 28–16 (12–12); 
a döntőben: Oroszország – Dánia 24–13 
(14–11).

> Tenisz. A vasárnap Wimbledonban 
diadalmaskodó és Rafael Nadalt leváltó 

szerb Novak Djokovic vezeti tegnaptól a 
férfi teniszezők világranglistáját. A spanyol 
játékos tavaly június 7. óta állt megszakí-
tás nélkül a rangsor élén. A női mezőny-
ben – a WTA honlapja szerint – továbbra 
is a dán Caroline Wozniacki áll az élen, a 
wimbledoni bajnok cseh Petra Kvitova egy 
pozíciót javítva a hetedik. Férfiak: 1. (2.) 
Novak Djokovic (szerb) 13 285, 2. (1.) Ra-
fael Nadal (spanyol) 11 270 pont, 3. (3.) 
Roger Federer (svájci) 9230, 4. (4.) Andy 
Murray (brit) 6855, 5. (5.) Robin Söderling 
(svéd) 4325, 6. (6.) David Ferrer (spanyol) 

4150, 7. (8.) Gael Monfils (francia) 2780, 
8. (9.) Mardy Fish (amerikai) 2650, 9. (7.) 
Tomas Berdych (cseh) 2470, 10. (10.) Andy 
Roddick (amerikai) 2110. Nők: 1. (1.) 
Caroline Wozniacki (dán) 9915 pont, 2. 
(2.) Kim Clijsters (belga) 7625, 3. (3.) Vera 
Zvonarjova (orosz) 6695, 4. (5.) Viktorija 
Azarenka (fehérorosz) 6465, 5. (6.) Mari-
ja Sarapova (orosz) 6141, 6. (4.) Li Na (Li 
Na, kínai) 5855, 7. (8.) Petra Kvitova (cseh) 
5437, 8. (7.) Francesca Schiavone (olasz) 
4860, 9. (9.) Marion Bartoli (francia) 4230, 
10. (10.) Samantha Stosur (ausztrál) 3405.
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A legutóbb ezüstérmes Oroszor-
szág nyerte meg a lengyelországi 
női kosárlabda európa-bajnoksá-
got, miután a vasárnapi döntő-
ben könnyedén legyőzte a török 
csapatot. a bronzérmet a címvé-
dő franciák szerezték meg.

Törökország éppen csak „be-
csúszott” a negyeddöntő-
be, ezután viszont borítva 

a papírformát, előbb Montenegrót, 
majd az elődöntőben Franciaor-
szágot is legyőzte. A kérdés az volt, 
hogy meglesz-e a harmadik megle-
petés is, vagy az oroszok ismét legyő-
zik Ceyhyn Yildoglu csapatát. A két 
válogatott ugyanis a csoportkörben 
már találkozott egymással, akkor 
Oroszország 80–65-re diadalmas-
kodott, miután 29–7-re megnyerte 
a nyitó negyedet.

A Jelena Danilocskina által ve-
zénylett oroszok ezúttal nem bízták 
az utolsó negyedre a párharc végki-
menetelét, és már az első negyedben 
megnyugtató 11 pontos előnyre tet-
tek szert. A folytatás viszont szoros ta-
lálkozót hozott. A második negyedre 
összekapták magukat a törökök és 
egy pontot sikerült ledolgozniuk hát-

rányukból. A nagyszünetet követően 
azonban az oroszok magabiztos játékot 
nyújtottak, és viszonylag könnyedén 
behúzták a győzelmet. Az orosz váloga-
tott az elmúlt tíz évben harmadszorra 
nyerte meg az Európa-bajnokságot.

eredmények
Negyeddöntők: Lettország – 

Oroszország 72–83, Csehország – 
Horvátország 79–63, Montenegró 

– Törökország 44–56, Litvánia – 
Franciaország – 58–66.

Elődöntők: Csehország – 
Oroszország 53–85, Franciaország 
– Törökország 62–68.

Helyosztók: a 7. helyért: Litvá-
nia – Lettország 75–56; az 5. he-
lyért: Horvátország – Montenegró 
73–59; a 3. helyért: Franciaország – 
Csehország 63–56. Döntő: Orosz-
ország – Törökország 59–42.

Cselgáncs
Múlt hétvégén rendezték meg 

Macedóniában az U15-ös korosztály 
számára a Balkán-bajnokságot, ame-
lyen a Csíkszeredai Sportiskola két 
versenyzője is részt vett. Bodor Ede az 
50 kilogrammosok között a 5. helyet 
szerezte meg, míg a szentegyházi Finta 
Viktória +63 kilogrammban a dobo-
gó harmadik fokára állhatott. A ver-
senyzőket Dániel Albert készítette fel. 
Július 9–10. között az U17-eseknek 
és az U20-osoknak rendezik meg a 
Balkán-bajnokságot, ezúttal Görög-
országban, Thesszalonikiben. A hét-
végén sorra kerülő megmérettetésre 
négy csíkszeredai sportoló utazik: 
Bardócz Richárd (ISK, 60 kg, U17), 
Szőcs Elemér (ISK, 66 kg, U17), 
Stoica Márk (Sportklub, 73 kg, U17) 
és Vişan Vlad (ISK, 73 kg, ISK).

siklóernyő
A Hargita megyei siklóernyős baj-

nokság második fordulójaként szer-
vezi meg a Csíkszeredai Turbulencia 
Aeroklub július 9–10. között a Turbu-
lencia-kupát, melynek versenyfeladata 

szabad távrepülés siklóernyővel. A ver-
senyzők Csíksomlyóról szállnak fel, a 
cél minél távolabb repülni, hisz a távol-
ság függvényében szerezhetnek pon-
tokat. A versenynapok végén egy spe-
ciális számítógépes program dolgozza 
fel és értékeli a GPS-készülékekkel 
rögzített repülések adatait.

sporttáborok
Augusztus 8–13., illetve augusztus 

15–20. között Borszéken, a Telemark 
Sportegyesület kosárlabda- és úszótá-
bort szervez. A kosárlabdatábor prog-
ramjában napi 3 óra kosárlabdaedzés, 
barlanglátogatás (Jég-, illetve Medve-
barlang), borvíztúra, pataképítés és 
csapatjátékok szerepel. Az úszótábor 
programja annyiban változik, hogy itt 
napi 2 óra úszásoktatás van. Egy tábor 
ára 450 lej. Az ár tartalmazza a szállást 
(Ely Villa), az étkezést és az oktatást, 
a szállítást viszont nem. Érdeklődni 
Décsei Leventénél a 0740–186086-os 
telefonszámon, vagy Endes Tündénél 
a 0743–014386-os telefonszámon le-
het, illetve a telemark_se@yahoo.com 
e-mail címen.

Vasárnap délután Farkaslakán 
rendezték az Udvarhely kör-
zeti labdarúgó-bajnokság se-

lejtezőmeccseit. Az egyik összecsa-
páson Zetelaka II nyert, a másikon 
pedig a Szentlélek. A Zetelaka II és 
a Szentpál közötti párharc még az 
első félidőben kiegyenlített csatát 
hozott, de a pihenő előtt előbbiek 
szereztek vezetést. A második játék-
részben már teljes volt a zetelakiak 
fölénye, ami gólokban is megmutat-
kozott. A soron következő idényben 
a Zetelaka II a B-ben, míg a Szentpál 

a C csoportban folytathatja. A má-
sik találkozón az A csoportban ma-
radt a Szentlélek, miután a B csoport 
másodikja, a Székelykeresztúr II-es 
gárdája ellen már az első félidőben 
eldöntötte a mérkőzés kilétét.

Udvarhely körzeti, selejtező
meccsek: Szentpál – Zetelaka II 
0–4 /Pál Attila (44.), Benedek 
Zsolt (79.), Sándor Csaba (85.), 
Csíki Csaba (88.)/; Szentlélek – 
Székelykeresztúr II 5–0 /Birtalan 
Barna (14., 30., 40.), Hegyi Hunor 
(24.), Geréb Péter (43.)/.

Sporthírek röviden

Az orosz Jelena Danilocskinát választották a torna legjobbjának

Könnyű csoport-
ban a románok

Kisorsolták a 2013-as férfi vi-
lágbajnoki előselejtező eu-
rópai csoportjait. Ez alapján 

a román férfikézilabda-válogatott – 
melynek tagja az udvarhelyi Andrei 
Mihalcea – a fehéroroszokat és 
a luxemburgiakat kapta. Az első 
fordulót ez év novemberében ren-
dezik, mindenki játszik minden-
kivel oda-visszavágó rendszerben. 
A hármas csoport első helyezettje 
jut tovább a play-offba, ahol egy 
újabb – sokkal jobban rangsorolt 
együttest kap. A magyar nemze-
ti együttes is ekkor csatlakozik a 
selejtezőbe. A román válogatott 
szövetségi kapitánya, Vasile Stânga 
elfogadhatónak tartja a csoportot: 
„Kaphattunk volna sokkal erősebb 
ellenfelet az első kalapból. A fehér-
oroszokkal nemrég játszottunk a 
Kárpát-kupán, és nyertünk. Biza-
kodó vagyok, meg tudjuk szerezni 
az első helyet.”

A 7-es vb-előselejtező csoport ösz-
szetétele: Fehéroroszország, Romá-
nia, Luxemburg.

A Forrás Sportegyesület, a 
Katovice Lovarda, a Má-
tyás Huszáregyesület Csík-

szereda Polgármesteri Hivatalának 
támogatásával ötödik alkalommal 
szervezi meg 2011. július 9-én a 
csíksomlyói Katovice Lovardában 
az V. Csíki Lovas Napot. Program: 

gyerekek ügyességi vetélkedője (9 
órától); kutyás bemutató (enge-
delmességi, ügyességi és őrző-védő 
gyakorlatok) a K9 – Vörös Szamu-
ráj Kutyaiskola előadásában (10); 
Székely Vágta – előfutam (11); díj-
ugrató-versenyek (12); fogathajtó-
versenyek (14); díjkiosztás (17.30).

V. Csíki Lovas Nap

Fiság nyerte az első tornát. Az elmúlt hétvégén Csík szent-
mártonon, a nemrég felavatott multifunkcionális műfüves pályán 
labdarúgótornát rendeztek. Az eseményre előzetesen hat csapat ne-
vezett be: Csíkszeredai Fókusz, Csíkbánkfalvi Fiság, Csíkmenaság, 
Csíkszentmártoni IFK, Csíkszentmártoni Öregfiúk és Csíkkozmás. 
Utóbbiak viszont az utolsó pillanatban visszaléptek, mivel nem 
gyűltek össze elegen. A tornán mindenki játszott mindenkivel, majd 
utána rájátszást rendeztek. A döntőt végül a Csíkbánkfalvi Fiság és a 
Csíkszeredai Fókusz játszotta, amelyet 6–0 arányban a bánkfalviak 
nyertek meg. A torna végeredménye: 1. Csíkbánkfalvi Fiság, 2. 
Csíkszeredai Fókusz, 3. Csíkmenaság, 4. Csíkszentmártoni IFK, 5. 
Csíkszentmártoni Öregfiúk.


