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A Vákár Lajos Műjégpályán ren-
dezik a női jégkorong Európai Baj-
nokok Kupája B csoportjának mér-
kőzéseit. A Csíkszeredai Sportklub 
csapata a fehérorosz, a francia és 
a török bajnokot látja vendégül, a 
találkozókat október utolsó hétvé-
géjén rendezik.

Október 28–30. között a 
Csíkszeredai Vákár Lajos 
Műjégpálya ad otthont a 

női jégkorong Európai Bajnokok 
Kupája B csoport mérkőzéseinek. 
A Nemzetközi Jégkorongszövetség 
honlapja szerint a tornán a házigaz-
da Csíkszeredai Sportklub mellett a 
fehérorosz Pantera Minszk, a fran-
cia Les Bruleurs de Loups és a török 
Milenyum Paten Spor Kulubü vesz 
részt, a torna győztese pedig a soro-
zat második körébe jut.

A csoportbeosztások: A cso-
port: EV Bozen 84 Eagles (olasz), 
ESC Planegg (német), Sheffield 
Shadows (brit), CH Valladolid 
Uemc Dismeva (spanyol); B csoport: 
Pantera Minszk, Les Bruleurs de 
Loups, Sportklub, Milenyum Paten 
Spor Kulubü; C csoport: Sparta Sarps 
Borg (norvég), SHK Laima (lett), 
Herlev Hornets (dán), THM Bisset 
Polonia Bytom (lengyel); D csoport: 
HK Igló (szlovák), Budapest Stars, 
EHV Sabres Vienna (osztrák), HC 
Slavia Prága. A mérkőzéseket októ-
ber 28–30. között rendezik.

A csoportokból az első helyezet-
tek jutnak a második körbe. Az A és 

a D csoport győztese az E jelű kvar-
tettben a finn HPK Naiset és a kazah 
Aisulu Almati társaságában folytatja 
a küzdelmeket, míg a B és a C csoport 
első helyezettje az F jelű négyesben 
a svájci ZSC Lionsszal és az orosz 
Tornado Moszkvával csatázik de-
cember 2–4. között. A döntőt 2012. 
február 24–26-án rendezik.

Az idén Csíkszereda három ran-
gos tornának ad otthont: október 
21–23. között a Kontinentális-ku-
pa második kör C csoportjának 
mérkőzéseit tartják a Vákár Lajos 
Műjégpályán, amelyen a HSC Csík-
szereda mellett Liepajas Metalurgs, 
az Olimpija Ljubljana és a Bejbarjis 
Atirau játszik a továbbjutásért, egy 
héttel később a női Európai Bajnokok 
Kupája B csoportjának mérkőzéseit 
rendezik, december 12–18. között 
pedig Euro Ice Hockey Challenge 
torna lesz, melyen a román válogatott 
mellett Kazahsztán, Ukrajna és Len-
gyelország csapatai vesznek részt.

Nevezések
a magyar bajnokságba
Ötből négy utánpótlás korosz-

tályba nevezett a Csíkszeredai Sport-
klub a magyar bajnokság 2011/2012-
es idényébe. A Sportklub a tervek 
szerint az U18, az U16, az U14 és 
az U12-es korosztályban indítana 
csapatot, emellett a felnőtt gárda, a 
HSC Csíkszereda a nemzetközi baj-
nokságban venne részt. A csíkiak női 
csapata idén ősztől nem indul a ma-
gyar pontvadászatban.

Újabb vb-átszervezés?
A finnországi Vierumäkiban 

tar totta soros főtitkári értekezletét 
a Nemzetközi Jégkorongszövetség 
(IIHF), ahol több érdekes téma ke-
rült terítékre. Elérhető például az az 
angol nyelvű honlap (IIHF Arena 
Guide), amely a jégpályaépítésekhez 
ad rengeteg hasznos információt. Az 
IIHF, a finn szövetség és a Vierumäki 
Sports Institute létrehozta az Ice 
Hockey Centre of Excellence elneve-
zésű, angol és finn nyelvű internetes 
tudásközpontot. E centrumban mint-
egy 900 videó található és tölthető le. 
A nemzeti szövetségek a nekik járó 
kontingenst ingyen engedhetik át az 
erre kijelölt trénereknek.

Szóba került Vierumäkiban az 
IIHF azon elképzelése is, miszerint 
2017-től átalakulna a világbajnok-
ságok lebonyolítási rendje. E szerint 
kétévente lenne csak vb, a köztes 
években kerülne sor az olimpiára, 
illetve a világkupára. A Kanada-ku-
pa örökébe lépő, az NHL által szer-
vezett világkupát korábban kétszer 
már megrendezték: 1996-ban az 
Egyesült Államok, 2004-ben Kana-
da nyerte meg. Felmerült az ötlet, 
hogy újjá kellene éleszteni az először 
101 éve megrendezett Európa-baj-
nokságot. A kontinensviadal 1910 
és 1932 között önálló sorozatként 
zajlott, majd 1991-ig a világbajnoki 
sorrend alapján hirdették ki a vég-
eredményét. Az utóbbi két évtized-
ben azonban e sorozat már hiányzik 
a versenynaptárból.

Spanyolországban, Oviedóban 
tartotta az elmúlt időszakban évi 
díjkiosztó gáláját a Labdarúgás 

Történetével és Statisztikáival Foglal-
kozó Szervezet (IFFHS). A szervezet 
a gálán összesen huszonegy díjat osz-
tott ki, ebből tíz az elmúlt idényben, 
tizenegy pedig az elmúlt tíz évben el-
ért teljesítményre vonatkozik.

Az IFFHS szerint a 2010/11-es 
labdarúgóidényben az angol Howard 
Webb lett a legjobb játékvezető, 
Vicente Del Bosque (Spanyolor-
szág) a legjobb válogatott edző, Iker 
Casilias (Iker Casillas (Real Mad-
rid/Spanyolország) a legjobb kapus, 
Javier Hernández „Xavi” (FC Barce-
lona/Spanyolország) a legjobb játé-
kos, Bader Ahmed Al-Mutawa (Al-
Qadisia SC Kuwait-City/Kuwait) és 
Samuel Eto’o (Internationale Milano/
Kamerun) a válogatott meccsek gól-
királya (17-17 góllal), José Mário dos 
Santos Mourinho Félix (Real Mad-
rid) a legjobb klubcsapatedző, Luis 
Alberto Suárez (AFC Ajax Ams-
terdam/Uruguay) a klubcsapat-gól-
király (35 góllal), az Internazionale 

Milano a legjobb klubcsapat, a 
spanyol Primera División a legerő-
sebb bajnokság és Farhad Majidi 
(Esteghlal FC Tehran/Irán) az 
IFFHS honlap felhasználói által a 
legnépszerűbb focis.

A szervezet honlapja szerint az 
elmúlt idény legjobb bíróinak listá-
ján a magyar Kassai Viktor az ötödik 
helyezést érte el.

A 21. század első felének 
(2001–2010) legjobbjai: játékveze-
tő: dr. Markus Merk (német); kapus: 
Gianluigi Buffon (Juventus Torino/
Olaszország); edző: Arsène Wenger 
(Arsenal London); óceániai klub: 
FC Auckland City (Új-Zéland); 
ázsiai klub: Al-Hilal Riyadh (Szaúd-
Arábia); afrikai klub: Al-Ahly Kairó 
(Egyiptom); közép- és észak-amerikai 
klub: CF América Ciudad de México 
(Mexikó); dél-amerikai klub: Boca 
Juniors Buenos Aires (Argentína); 
európai klub: FC Barcelona (Spanyol-
ország); legnagyobb fejlődést elérő 
klub: Shakhtar Donyeck (Ukrajna) és 
FC Sevilla (Spanyolország); a legjobb 
klub világszinten: FC Barcelona.

Európai Bajnokok Kupája 
Csíkszeredában

Díjazták a legjobbakat
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Hazai pályán játszik október végén nemzetközi tornán a román bajnoki címvédő Csíkszeredai Sportklub női hokicsapata

Remekül ment Michelisz
Portóban utcai pályán rendezték 
meg az elmúlt hétvégén az idei 
túraautó-világbajnokság (WTCC) 
hatodik versenyhétvégéjét, ahol 
mindkét futamban Chevrolet-si-
ker született. A pontvadászat ma-
gyar résztvevője, Michelisz Nor-
bert (képünkön) egy nyolcadik és 
egy negyedik helyezést ért el, ám 
a privát versenyzők között két fu-
tamgyőzelmet szerzett és vezeti a 
Yokohama Trophyt.

Porto utcáin kialakított verseny-
pályán száguldozott vasárnap a 
WTCC mezőnye, az idei baj-

nokság hatodik versenyhétvégéjén is 
két futamot rendeztek. A Chevrolet 
Cruze-ok továbbra is beérhetetlenek, 
jóval gyorsabbak, mint a mezőny 
többi versenygépei – BMV 320, Seat 
León 1,6 T, Seat León 2 TDI, Volvo 
C30 –, ennek megfelelően a gyári 
Chevy-pilóták uralták mind a két 
portugál futamot. A portói első fu-
tam elég unalmasra sikeredett, hiszen 
a három gyári Chevrolet már a rajtot 
követő pár körben tetemes előnyre 
tett szert a mezőnnyel szemben, a 
szűk pályán pedig alig lehetett előz-
ni. A második versenyben is inkább 
a Chevyk mutattak be pár előzést, a 
mezőny többsége inkább rajthelyét 
védve száguldozott a betonfallal és 
vaskerítéssel szegélyezett pályán.

Magyar szempontból mindkét 
futam sikeres volt, Michelisz Norbert 

egy BMW 320-as volánja mögül 
az első versenyen a nyolcadik, a má-
sodikon negyedik lett, ám ami még 
fontosabb, hogy mindkét futamon a 
privát pilóták közül elsőként haladt 
át a célvonalon. A két futamsikernek 
köszönhetően a magyar versenyző 
összetettben az első helyre ugrott a Yo-
kohama Trophyban, előnye öt pont a 
dán Kristian Poulsennel szemben úgy, 
hogy Michelisz a vébé első futamhét-
végéjét, a két brazil futamot kihagyta.

A portói pontszerzők: 1. fu-
tam: 1. Alain Menu, 2. Yvan Müller, 
3. Robert Huff (mind Chevrolet 
Cruze), 4. Tiago Monteiro, 5. Gabriele 
Tarquini (mindketten Sunred Seat 
León 1,6), 6. Tom Coronel (BMW 
320), 7. Robert Dahlgren (Volvo 
C30), 8. Michelisz Norbert (BMW 
320), 9. Michel Nykjaer (Sunred Seat 
León 1,6), 10. Stefano D’Aste (BMW 
320); 2. futam: 1. Huff, 2. Müller, 3. 
Monteiro, 4. Michelisz, 5. Coronel, 6. 
Menu, 7. Tarquini, 8. Franz Engstler 
(BMW 320), 9. Darryl O’Young 
(Chevrolet Cruze), 10. Freddy Barth 
(Sunred Seat León 1,6).

A bajnokságot Huff vezeti 227 
ponttal a 198 pontos Müller és a 
167 pontos Menu előtt, Michelisz 
66 ponttal a hetedik. A Yokohama 
Trophyt Michelisz 74 ponttal vezeti 
a 69 Kristian Poulsen és a 64 pontos 
Javier Villa előtt. A bajnokság követ-
kező két futamát július 17-én az angli-
ai Donington Parkban tartják.

A Garmin-Cervélo kerék-
párosa, az amerikai Tyler 
Farrar nyerte meg a Tour 

de France harmadik, Olonne-sur-
Mer és Redon közötti, 198 km-es 
szakaszát. Egy negyedik kategóriás 
emelkedőt leszámítva teljesen sík 
terepen kerekezett tegnap a Tour de 
France mezőnye Olonne-sur-Mer 
és Redon között. Egy ötfős csoport 
szinte rögtön a rajt után akciót 
kezdeményezett, legnagyobb elő-

nyük nyolc perc volt a mezőnnyel 
szemben. A cél előtt 15 km-rel a 
mezőny befogta a szökevényeket, 
a végső sprintet az összetettben ve-
zető Thor Hushovd készítette elő 
Tyler Farrarnak, aki végül bezse-
belte a szakaszgyőzelmet hazájának 
nemzeti ünnepén, a függetlenség 
napján. Hushovd megőrizte vezető 
pozícióját összetettben.

Fränk Schleck-kel vasárnap két 
érdekes eset is történt. A luxem-

burgi kerekes lenyelt egy méhet 
vagy darazsat (nem látta, mi volt 
az pontosan, és az ízéről sem tud-
ta beazonosítani a repülő rovart), 
és bár először bepánikolt, utána 
hamar megnyugodott, mivel már 
korábban is történt vele hasonló, 
és most sem váltott ki allergiás 
reakciót a meglepetésszerű „nya-
lánkság”, később pedig az orrát is 
megvágta, amikor nekiütközött 
egy kamerának. 

Amerikai szakaszgyőzelem a Tour-on


