
Sport
Bodor János mehet a Székely Vágtára Második körben 

a Fradi és a Paks

hírfolyam

> Copa America. Öt mérkőzést rendez-
tek a hétvégén a labdarúgó Copa Americában. 
Hatalmas meglepetésre a brazil válogatott, 
csak egy döntetlent ért el a második forduló-
ban Paraguay ellen. Eredmények, 2. forduló. 
A csoport: Argentína – Kolumbia 0–0, Bolívia 
– Costa Rica 0–2. A csoport állása: 1. Kolum-
bia 4 pont, 2. Costa Rica 3, 3. Argentína 2, 4. 
Bolívia 1; B csoport: Brazília – Paraguay 2–2, 
Venezuela – Ecuador 1–0. A csoport állása: 1. 
Venezuela 4 pont, 2-3. Paraguay és Brazília 2-2, 

4. Ecuador 1; C csoport: Uruguay – Chile 1–1, 
Peru – Mexikó 1–0. A csoport állása: 1. Chile 4 
pont, 2. Peru 4, 3. Uruguay 2, 4. Mexikó 0.

> Ökölvívás. Látványos, együtéses KO-
val védte meg nyolcadik alkalommal az IBF-
nél jegyzett nagyközépsúlyú profi ökölvívó-
világbajnoki címét Lucian Bute. A Kanadában 
élő és kanadai promóció (Interbox) színeiben 
bokszoló Bute szombat este Bukarestben hú-
zott kesztyűt, ellenfele pedig a hozzá hason-
lóan veretlen francia Jean Paul Mendy volt. A 
helyi nézőknek köszönhetően remek hangu-

latban megrendezett összecsapás mindössze 
négy menetig tartott, a magabiztos címvédő 
az ominózus etapban egy nagyon pontos 
állcsúcsra irányuló balossal padlóra küldte 
az időnként ügyesen megvillanó kihívót, aki 
a gyilkos ütés után képtelen volt folytatni a 
küzdelmet. Bute új rekordja: 29 győzelem, 0 
döntetlen, 0 vereség.

> Olimpia. Jacques Rogge, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke visszautasí-
totta azt a bírálatot, amelyet Franz Beckenbauer 
fogalmazott meg a 2018-as téli játékok szerdai 

helyszínkijelölésével kapcsolatban. A játékos-
ként és szövetségi kapitányként is világbajnok 
német futballszakember azt mondta: a NOB 
európai tagjai számításból Pjongcsang pályá-
zatát támogatták Münchenével és Annecyével 
szemben. Úgy fogalmazott: a 42 európai tag 
többsége azért favorizálta a kontinensen kí-
vüli – dél-koreai – helyszínt, hogy ezzel na-
gyobb esélyt teremtsen saját országa esetleges 
későbbi pályázatának. „A játék végén mindig a 
bíró a hibás. Persze nem lehetett azt várni tőle, 
hogy ugráljon örömében” – reagált Rogge a 
Beckenbauer által megfogalmazott kritikára.
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A Forrás Sportegyesület, a Ka
tovice Lovarda, a Mátyás Huszár 
egyesület Csíkszereda Polgármes
teri Hivatalának támogatásával 
ötödik alkalommal szervezte meg 
a csíksomlyói Katovice Lovardá
ban az V. Csíki Lovas Napot.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Számos érdeklődő előtt szín-
vonalas lovas napra került 
sor a hétvégén a csíksomlyói 

Katovice Lovardában. Talán ke-
vesebb érdeklődőt vonzott az ese-
mény, mint az elmúlt években, de a 
nagy meleg miatt a kilátogatók fo-
lyamatosan jöttek mentek. Így nem 
biztos, hogy igaz az, hogy keveseb-
ben voltak kíváncsiak az V. Csíki 
Lovas Napra.

Az V. Csíki Lovas Nap szom-
baton reggel 9 órától a gyerekek 
ügyességi vetélkedőjével kezdődött, 
majd kutyás bemutatóval folytató-
dott – engedelmességi, ügyességi és 
őrző-védő gyakorlatokat lehetett 
látni – a K9 Vörös Szamuráj Kutya-
iskola előadásában.

Ezt követően jöhettek a „lovas 
vetélkedők”. Előbb a Székely Vágta 
előfutamára került sor, amely győz-
tese – Bodor János – a Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatal támogatásá-
val részt vehet a július 30-i Székely 
Vágtán, ami a maksai Óriás Pince-
tetőn – Háromszék – kerül sor. A 
vágtát követően díjugrató és fogat-
hajtó versenyeket rendeztek.

Sándor Barnabás, a Forrás SE 
elnöke és egyben főszervezője la-
punknak elmondta: „Nagyon sike-

res napon vagyunk túl. Örvendetes, 
hogy évről évre színvonalasabb na-
pot tudunk rendezni. Reményeim 
szerint jövőre még többen lesznek 
kíváncsiak a lovas napra.”

Eredmények
Gyerekek ügyességi lovas ve-

télkedője: 1. Biró Mónika (Néró 
nevű lovával/Forrás SE), 2. Albu 
Gál Édua (Hammas/Genovéva lo-
varda), 3. Kulcsár Tímea (Hammas/
Genovéva) és Kajcsa Kamilla (Lóla/
Forrás).

Székely Vágta, előfutam, 700 m: 
1. Bodor János, 2. Bacskó Levente, 
3. Chiricheş Kálmán.

Díjugratás, 80–90 cm-es aka-
dályokon: 1. Tamás Anita (DJ/
Genovéva), 2. Gergely Dalma 
(Lord/Genovéva), 3. Orosz Beáta 
(Calypso/Kriegel SE).

Díjugratás, 100–110 cm-es 
akadályokon: 1. Busuioc Edit 
(Dáriusz/Csíkdelnei Huszár SE), 
2. Péter Evelin (Eclypsa/Forrás 
SE), 3. Ferencz Katalin (Eclypsa/
Forrás).

Fogathajtás. Egyes fogatok: 1. Be-
nedek Lukács (Homoródfürdő), 
2. Kozma Ervin (Csíkjenőfalva/
Csíkiló SE), 3. Albert Alfonz 
(Csíkszentdomokos/Csíkiló SE). 
Kettes fogatok: 1. Szántó Szilvesz-
ter (Lázárfalva), 2. Dobandi Ist-
ván (Csíkmadaras), 3. Benő Zsolt 
(Csíkdelne).

Váltó (díjugratás+fogathajtás): 
1. Salamon Enikő–Szántó Szilvesz-
ter, 2. Imreh Katalin–Kosza Leven-
te, 3. Márton Gréta–Pop Paul.

A Ferencváros 2–0ra diadalmasko
dott csütörtökön az örmény Ulisses 
otthonában, így kettős győzelem
mel, 5–0s összesítéssel jutott be a 
labdarúgó Európa Liga selejtezőjé
nek 2. fordulójába, míg a Paks ha
zai pályán 4–0ra nyert, így összesí
tésben 5–0val ment tovább.

Sem a Ferencvárosnak, sem a 
Paksnak nem jelentett gondot az 
örmény Ulisses, illetve a Santa 

Coloma legyőzése. Mindkét csapat 
kettős győzelemmel jutott tovább. A 
Ferencváros a következő körben a nor-
vég Aalesunddal, míg a Paks a norvég 
Tromsövel találkozik. A második kör-
ben csatlakozik a Kecskeméti TE, akik 
a kazah Aktobevel játszanak, ugyan-
csak ekkor csatlakozik a sorozathoz a 
Medgyesi Gaz Metan együttese is, ők a 
finn KuPS ellen kezdenek.

Az 1. forduló eredményei: Ulis-
ses (örmény) – Ferencváros 0–2 /tj. 
az FTC kettős győzelemmel/; Paks – 
Santa Coloma (andorrai) 4–0 / tj. a 
Paks kettős győzelemmel/.

A 2. forduló párosításai (csütör-
tök): Ferencváros – Aalesund (20 
órától), Paks – Tromsö (21), Kecs-
kemét – Aktobe (21.15), KuPS – 
Medgyes (18.30), Juvenes/Dogana 
(San Marinó-i) – Rabotnicki (mace-
dón), Sahtar Karagandi (kazah) – St. 
Patrick’s (ír), Rusztavi (grúz) – Irtis 
Pavlodar (kazah), Slask (lengyel) – 
Dundee United (skót), Rad (szerb) 
– Olympiakosz Volosz (görög), 
Flamurtari (albán) – Jablonec (cseh), 
Iskra-Stal (moldovai) – Varazdin 
(horvát), Tauras (litván) – Den Haag 
(holland), Rudar (montenegrói) – 
Austria Wien (osztrák), TPS (finn) – 

Westerlo (belga), Sant Julia (andorrai) 
– Bnei Jehuda (izraeli), FK Minszk 
(fehérorosz) – Gaziantepspor (török), 
Örebro (svéd) – Szarajevó (bosnyák), 
Sahtyor Szoligorszk (fehérorosz) – 
Ventspils (lett), Valerenga (norvég) 
– Mika (örmény), Olimpija Ljubljana 
(szlovén) – Bohemians (ír), Hacken 
(svéd) – Honka (finn), Anorthoszisz 
(ciprusi) – Gagra (grúz), Floriana 
(máltai) – Larnaca (ciprusi), Maccabi 
Tel-Aviv (izraeli) – Hazar (azeri), 
Llanelli (walesi) – Dinamo Tbiliszi 
(grúz), Suduva (litván) – Elfsborg 
(svéd), Differdange (luxemburgi) 
– Levadia (észt), KF Tirana (albán) 
– Spartak Trnava (szlovák), TNS 
(walesi) – Midtjylland (dán), Vaduz 
(liechtensteini) – Vojvodina (szerb), 
EB/Streymur (feröeri) – Qarabag 
(azeri), Zeljeznicar (bosnyák) – She-
riff (moldovai), Liepajas (lett) – Salz-
burg (osztrák), Vllaznia (albán) – 
Thun (svájci), Metalurg Szkopje (ma-
cedón) – Lokomotiv Szófia (bolgár), 
Glentoran (északír) – Vorszkla (uk-
rán), Crusaders (északír) – Fulham, 

Domzale (szlovén) – RNK Split (hor-
vát), KR (izlandi) – Zilina (szlovák), 
FH (izlandi) – Nacional (portugál).

Videotoné a Szuperkupa
A magyar bajnok Videoton em-

berhátrányban küzdve egygólos győ-
zelmet aratott pénteken a kupagyőztes 
Kecskemét vendégeként a labdarúgó 
Szuperkupáért rendezett mérkőzésen. 
A Vidi nyáron kinevezett új vezető-
edzője, a portugál Paulo Sousa így si-
kerrel debütált, csapata pedig két elbu-
kott Szuperkupa-találkozót követően 
először hódította el a trófeát. Ered-
mény: Kecskemét – Videoton 0–1.

Könnyen vette az akadályokat a Paks (sötétben) az andorrai csapat ellen

Népes volt a fogathajtók mezőnye, akik egyes és kettes fogatokkal, valamint váltóban is indultak fotók: darvas attila

Látványos volt a díjugrató verseny 


