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Készül az SZKC a következő idényre Ezúttal az olimpia is a tét

A férfi-párbajtőrözőktől várják a legjobb eredményeket a magyarok

hírfolyam

> Bajnokok Ligája. A Bajnokok Ligája 2. 
selejtezőkörének első mérkőzésén egyaránt két 
góllal nyert a Maribor és a Slovan Bratislava, míg 
a Liteksz Lovecs két góllal győzte le idegenben 
montenegrói ellenfelét kedd este. Eredmények, 
2. selejtezőkör: Mogren Budva (montenegrói) 
– Liteksz Lovecs (bolgár) 1–2, Maribor (szlo-
vén) – Dudelange (luxemburgi) 2–0, Pozsonyi 
Slovan Bratislava (szlovák) – Tobol Kosztanaj 
(kazah) 2–0, Shamrock Rovers (ír) – Flora 
Tallinn (észt) 1–0, Pjunik (örmény) – Viktoria 

Plzen (cseh) 0–4, Valletta FC (máltai) – Ekranas 
(litván) 2–3.

> Copa America. Az A csoport után a 
C jelű társulásban is véget értek a küzdelmek  
a Copa Americán. A csoport első mérkőzésén 
a két biztos továbbjutó, Chile és Peru között az 
első hely megszerzése volt a tét. A találkozót vé-
gül Chile nyerte 1–0 arányban. A csoport má-
sik mérkőzésén az uruguayi válogatott szintén 
1–0-ra győzött, így csoportmásodikként ment 
tovább és a házigazda argentin válogatottal ját-
szanak a negyeddöntőben. Mexikó utolsó helye 

a csoportban nem meglepetés, hiszen a U23-as 
csapattal vettek részt a tornán. Eredmények, C 
csoport: Chile – Peru 1–0, Uruguay – Mexikó 
1–0. A csoport végeredménye: 1. Chile 7 pont, 2. 
Uruguay 5, 3. Peru 4, 4. Mexikó 0.

> Ferencváros. Bár korábban úgy volt, hogy 
július 26-án a Ferencváros a spanyol Valenciával 
csap össze az Albert Stadionban Lipcsei Péter 
és Dragóner Attila búcsúmeccse gyanánt, most 
azonban a zöld-fehérek a klub hivatalos hon-
lapján közölték, hogy lemondták a mérkőzést. 
„Valóban folytak előrehaladott tárgyalások még 

a tavasz folyamán, de az Európa-liga-szereplés 
miatt sűrű program vár a nyáron a ferencvárosi 
labdarúgókra. Kértük az MLSZ-nél a Kaposvár 
– FTC mérkőzés halasztását is, azonban erre 
nem kaptunk engedélyt. Mivel július 14-én és 
július 21-én is nemzetközi UEFA-mérkőzést 
játszunk a norvég Aalesunds FK ellen, tovább-
jutás esetén pedig július 28-án már újabb se-
lejtező kör várna a játékosokra és közben még 
két bajnoki mérkőzést is le kell játszanunk, így 
a Valencia elleni barátságos mérkőzést az FTC 
kénytelen volt lemondani” – szerepel az ftc.hu-n 
megjelent közleményben.
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Tegnap délután gyülekezőt fújtak 
a Székelyudvarhelyi KC kereté-
nél. A jól megérdemelt szabadsá-
guk lejárt a játékosoknak, illetve 
a szakmai stábnak. Elkezdődik a 
munka a soron következő idény-
re, ahol majd négy színtéren kell 
helytállnia az együttesnek.

Egy hónapos vakáció után jú-
lius 13-án, tegnap délután 
gyűlt össze először a csapat. 

Elkezdődik a felkészülés a 2011–
2012-es idényre. Holnap a kötele-
ző orvosi vizsgát tudja le a keret. A 
felkészülési időszak első része csak 
fizikai elemeket tartalmaz, ekkor 
kapják a terhelést a keret tagjai. Az 
első edzőtábort a Madarasi Hargi-

tán tartja a gárda július 18–26. kö-
zött.

A másodikat már Veszprémben, 
ekkor már előkerül a labda, elkezdő-
dik a technikai-taktikai tréning is. 
A magyarországi tartózkodás alatt 
három tesztmeccs van beütemezve: 
a Balatonfüreddel, a Pick Szegeddel, 
valamint az MKB Veszprémmel.

Két felkészülési tornán vesz részt 
a Székelyudvarhelyi KC, először 
Hamburgban a Schindler-kupán 
(augusztus 19–21.), majd a saját 
rendezésű Székelyudvarhely-kupán 
(augusztus 26–27.).

A csapat hivatalos meccssoro-
zata szeptember 2-3-án kezdődik a 
Szuperkupával, majd egy hétre rá el-
rajtol a Nemzeti Liga is. Ami a nem-

zetközi szereplést illeti, július 26-án 
tudjuk meg, hogy az EHF-kupában 
ki lesz az SZKC ellenfele. A negye-
dik sorozat feltételezhetően a Ro-
mánia-kupa lesz az idény végén.

A tegnapi gyülekezőn az új 
igazolások – Martin Johannson, 
Cristian Adomnicăi, Gabriel Florea 
– is jelen voltak. Benedek Árpád 
Csaba, a Székelyudvarhelyi KC ügy-
vezető igazgatója érdeklődésünkre 
elmondta, hogy egyelőre több iga-
zolás nem várható. „Szó volt arról, 
hogy az UCM Caraş-Severin volt 
játékosa, a válogatott Adrian Petrea 
is hozzánk igazol, de egyelőre nem 
tudtunk megegyezni. Így további 
átigazolásokkal most nem számo-
lunk” – nyilatkozta Benedek.

A hétvégén rajtoló kínai vi-
zes vb előtt, a férfivízilab-
da-válogatottak szingapúri 

előkészületi találkozóján a magyar 
csapat egy góllal legyőzte Szer-
bia legjobbjait kedd este. A nem 
hivatalos, barátságosnak számító 
mérkőzés nagyon is éles csatát és 
sok kiállítást hozott – nyilván már 
a presztízs miatt is –, amelyben 
Kemény Dénes szövetségi kapi-
tány olimpiai bajnoki címet védő 
együttese az átállás nehézségeivel 
együtt is jobbnak bizonyult a Sang-
hajban világbajnokként vízbe szálló 
délszláv alakulatnál. A szakvezető 

a nemzeti csapat honlapjának, a 
www.vlv.hu  oldalnak nyilatkozva 
azt mondta: „Sok gólt kaptunk, de 
fel kell mentsem a játékosainkat, 
mert hétfőn érkeztünk ide, hat óra 
időeltolódás van, nagyon meleg a 
víz és a harcos játékstílus miatt ren-
geteg kiállítás volt a meccsen. Meg 
kell köszönnöm a lelátót teljesen 
megtöltő, Szingapúrban élő ma-
gyar szurkolók szeretetét!”

A magyar válogatott tegnap a 
szintén vb-résztvevő Ausztráliával 
találkozott, ám a találkozó lapzárta 
után ért véget. Biros Péterék Sang-
hajban az A betűjelű négyesben 

közép-európai idő szerint hétfő 
hajnali 4.30-kor Montenegró vá-
logatottja ellen kezdik meg vb-
szereplésüket, szerdán 14.40-től a 
kazahokkal folytatják, majd a cso-
portmérkőzéseket záró találkozón, 
pénteken 12 órától a spanyolokkal 
csapnak össze.

A kínai csúcstalálkozót megelőző 
eddigi szingapúri meccseken: Szer-
bia – Horvátország 9–9, Szerbia 
– Horvátország 8–7, Németország 
– Spanyolország 10–9, Spanyolor-
szág – Ausztrália 10–7, Ausztrália 
– Horvátország 8–5, Magyarország 
– Szerbia 12–11.
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Legyőzték a szerbeket

Egy évvel az olimpia előtt a kvóta-
szerzési időszak egyik fontos állo-
mása lesz a ma kezdődő és jövő 
keddig tartó sheffieldi vívó-Európa-
bajnokság, melyen 24 fős magyar, 
illetve 15 fős román csapat vesz 
részt.

A kvalifikációs sorozat április 
1-jén indult, és a kijelölt verse-
nyeken – köztük a kontinens-

bajnokságon – elért pontok alapján 
alakul ki a rangsor, melyről meghatá-
rozott számú egyéni vívó, illetve csapat 
szerez jogot a londoni szereplésre. Így 
ezúttal – az éremszerzésen túl – tény-
leg számít majd, hogy egy-egy szakági 
válogatott az ötödik, a nyolcadik vagy 
a kilencedik helyen zár, és ugyanez 
igaz az egyéni szereplésre is.

Az elutazást megelőzően a magyar 
csapat budapesti felvezető sajtótájé-
koztatóján ugyan nem hangzott el 
összesítés, de az egyes fegyvernemek 
szövetségi kapitányainak előzeteséből, 
helyzetelemzéséből két-három érem 
megszerzésének lehetősége rajzoló-
dott ki. Két éve Plovdivban három, ta-
valy Lipcsében két dobogós helyezést 
sikerült összehoznia a válogatottnak. 
A férfi-párbajtőrözők mindkétszer 
kitettek magukért, csapatban győztek 
– előbb Boczkó Gábor, Imre Géza, 
Rédli András, Somfai Péter, majd 
Boczkó, Imre, Somfai, Pádár Tamás 
összeállításban –, egyéniben pedig 
Boczkó harmadik, aztán második lett. 
Most is elsősorban tőlük várható jó 
eredmény, de női párbajtőrben Szász 
Emesétől vagy a női tőrözőktől és a 
férfi kardozóktól sem lenne meglepe-
tés, ha egyéniben vagy csapatban bele 
tudnának szólni az érmek elosztásába. 
Két éve még a – 2003-ban Európa-baj-
nok – tőröző Varga Gabriella állhatott 
fel a dobogóra, mégpedig annak a har-
madik fokára. Sheffieldben az egyes 
fegyvernemekben jórészt az elmúlt 
években kipróbált vívók szerepelnek, 
jelentős változás a csapatépítés jegyé-

ben elsősorban női kardban tapasz-
talható. Női párbajtőrben és férfitőr-
ben is a hosszú távú építkezés került 
előtérbe az utóbbi időben, de előbbi 
fegyvernem képviselői azért a jövő évi 
olimpián is ott szeretnének lenni. Fér-
fikardban visszakerült a csapatba az év 
egy szakaszában mellőzött Nemcsik 
Zsolt, női párbajtőrben fegyelmi vét-
ség miatt nem tagja a csapatnak a ha-
vannai világkupán sportszerűtlenül vi-
selkedett Takács Emese, női kardban 
pedig hosszú idő után először nem lép 
pástra Nagy Orsolya. Az Eb-vel egy 
időben a kerekesszékesek kontinens-
bajnokságát is megrendezik az angliai 
városban.

A magyar és a román 
Eb-csapat
Magyarország. Nők; kard: Benkó 

Réka, Garam Nóra, Márton Anna, 
Várhelyi Anna; párbajtőr: Szász Eme-
se, Antal Edina, Békefi Edina, Budai 
Dorina; tőr: Mohamed Aida, Var-
ga Gabriella, Knapek Edina, Kreiss 
Fanny. Férfiak, kard: Szilágyi Áron, 
Decsi Tamás, Lontay Balázs, Nemcsik 
Zsolt; párbajtőr: Boczkó Gábor, Imre 
Géza, Somfai Péter, Rédli András; tőr: 
Bíró Péter, Szabados Gábor, Gátai Ró-
bert, Mazza Lorenzo.

Románia. Nők, kard: Brânză Ana 
Maria, Alexandru Simona, Maroiu 
Anca, Iordachioiu Loredana; tőr: 
Paşcu Bianca, Munteanu Elena, Bulica 
Mihaela. Fréfiak, kard: Pop Adrian; 
tőr: Dumitrescu Rareş, Zalomir Florin, 
Hancianu Cosmin, Dolniceanu 
Tiberiu; párbajtőr: Salişcan Virgil, 
Dărăban Radu, Diaconu Alexandru.

Az Eb programja: július 14., ma: 
női kard, férfi tőr egyéni; július 15., 
holnap: női tőr, férfi párbajtőr egyé-
ni; július 16., szombat: férfi kard, női 
párbajtőr egyéni; július 17., vasárnap: 
férfi tőr, női kard – csapat; július 18., 
hétfő: férfi párbajtőr, női tőr – csapat; 
július 19., kedd: női párbajtőr, férfi 
kard – csapat.


