
Sport
Szabics-találat 

és kétgólos Sturm-előny

hírfolyam

> Vízilabda. A hétvégén kezdődő kínai 
vizes vb elé beiktatott szingapúri edzőtáboro-
zás meccsprogramjának lezárásaként játszott 
és nyert fölényesen, hét góllal az ausztrálokkal 
szemben a magyar férfivízilabda-válogatott 
szerda este. A magyar válogatott egy nappal 
korábban a szintén Szingapúrban időző vi-
lágbajnoki címvédő szerbekkel is megmérkő-
zött, s a vb előtt lélektanilag fontos győzelmet 
aratott, 12–11-re verve a délszláv alakulatot. 
Eredmény: Magyarország – Ausztrália 15–8.

> Copa America. A B csoport küzdelme-
ivel fejeződött be a Copa America csoportkö-
re. Venezuela biztos továbbjutóként 3–3-as 
döntetlent játszott Paraguayjal, amely így szin-
tén a legjobb nyolc közé került. A két legjobb 
csoportharmadik egyikeként, a négyes élén 
ugyanis az Ecuadort 4–2-re legyőző Brazília 
végzett. Ha nem is könnyedén, de nyert Bra-
zília, ezen a Copán először. Eredmények, B cso-
port, 3. forduló: Venezuela – Paraguay 3–3, Bra-
zília – Ecuador 4–2. A csoport végeredménye: 1. 
Brazília 5 pont (6–4), 2. Venezuela 5 (4–3), 3. 
Paraguay 3, 4. Ecuador 1. A negyeddöntő páro-

sítása: Kolumbia – Peru (július 16.), Argentína 
– Uruguay (július 16.), Brazília – Paraguay (jú-
lius 17.), Chile – Venezuela (július 17.).

> Női vb. A Németországban zajló női lab-
darúgó-világbajnokság elődöntőjében az Egye-
sült Államok 3–1-re győzött Franciaország 
ellen, így bejutott a torna vasárnapi döntőjébe. 
Az ellenfelük pedig Japán lesz, akik szintén 
3–1 arányban győzték le a svédeket. A bronz-
mérkőzésre holnap 18.30-kor kerül sor, míg a 
döntőre vasárnap 21.45-kor. Eredmények, elő-
döntő: Egyesült Államok – Franciaország 3–1, 

Japán – Svédország 3–1. A további program: 
kisdöntő (holnap): Franciaország – Svédország 
(18.30); döntő (vasárnap): Egyesült Államok – 
Japán (21.45).

> PSG. Szerda este hivatalosan is bemutat-
ták Leonardót, a francia labdarúgó-bajnokság 
élvonalában szereplő Paris Saint Germain új 
sportigazgatóját. A brazil szakember három 
évre írt alá, feladatai valamelyest hasonlítanak 
majd az angol klubok menedzsereiére. Jelentős 
különbség azonban, hogy a párizsi vezetőedző, 
Antoine Kombouaré a helyén marad.
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Sporthírek röviden
Focitorna Alcsíkon
A csíkszentmártoni multifunk-

cionális műfüves pályán vasárnap 
minifocitornát tartanak. Érdek-
lődni és iratkozni László Antalnál 
a 0727–315837-es telefonszámon 
lehet ma 22 óráig. Ugyanitt érdek-
lődhetnek azon személyek is, akik a 
pályát bérelni szeretnék.

Kosárlabda- és úszótábor
Augusztus 8–13., illetve au-

gusztus 15–20. között Borszéken 
a Telemark Sportegyesület kosár-
labda- és úszótábort szervez. A ko-
sárlabdatábor programjában napi 3 
óra kosárlabdaedzés, barlangláto-
gatás ( Jég-, illetve Medve-barlang), 
borvíztúra, pataképítés és csapat-
játékok szerepelnek. Az úszótábor 
műsora 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 lehet, 
illetve a telemark_se@yahoo.com 
e-mail címen.

Gálaműsor
Hargita Megye Sport- és Ifjú-

sági Igazgatósága és a Marosvásár-
helyi Rádió szombaton tartja Az 
évszázad sportolója Hargita megyé-
ben című gálaműsorát. A rendez-
vénynek a csíkszeredai Szakszerve-
zetek Művelődési Háza nagyterme 
ad otthont szombaton 11 és 13 óra 
között, a gálát a Marosvásárhelyi 
Rádió élőben közvetíti. A belépés 
ingyenes.

Szabics Imre és Roman Kienast 
góljával az osztrák Sturm Graz 
2–0-ra legyőzte szerdán a Vide-
otont a labdarúgó Bajnokok Ligá-
ja-selejtező 2. fordulójának első 
mérkőzésén.

A magyar válogatott csatár a 
68. percben szerzett veze-
tést, majd Kienast a 92. 

percben állította be a végeredményt 
a Klagenfurtban rendezett találko-
zón. A graziak sikere nagyon rossz 
előjel a Videoton számára, ugyanis 
a rivális az elmúlt 13, nemzetközi 
porondon megvívott párharcából 
továbbjutott, amennyiben hazai 
pályán nyerni tudott, ráadásul ma-
gyar csapat ellen története során 
még sosem esett ki. A visszavágót 
egy hét múlva, 20.30-tól rendezik 
Székesfehérváron.

Paulo Sousa, a Videoton FC ve-
zetőedzője a találkozó utáni értéke-
lésében elmondta: „Vereség esetén az 
eredménnyel semmiképpen sem le-
hetek elégedett, a Sturm Graz fölénk 
nőtt és jobb volt. De elégedett vagyok 
a játékosaim mentalitásával, ahogy 
küzdöttek és győzelemre játszottak. 
A kétgólos hátrány azt jelenti, hogy 
rosszabbak lettek az esélyeink, pedig 
eddig sem mi voltunk a favoritok.”

Eredmény, BL, 2. forduló: Sturm 
Graz (osztrák) – Videoton FC 2–0 
/gólszerzők: Szabics (68.), Kienast 
(92.)/.

A 2. forduló további (szerdai) 
eredményei: Zestafoni – Dacia 
Chişinău 3–0, Maccabi Haifa – 
Borac Banjaluka 5–1, Malmö FF 
– HB Torshavn 2–0, Bangor City 
– HJK Helsinki 0–3, Dinamo Zág-
ráb – FK Neftchi 3–0, Skenderbeu 
– APOEL Nikoszia 0–2, Skonto 
Riga – Krakkói Wisla 0–1, Linfield 
– BATE Borisov 1–1, Partizan 
Belgrád – Shkendija 79 4–0, 
Rosenborg – Briedablik 5–0.

Kezdődik az NB1
Ma rajtol a magyar labdarú-

gó-bajnokság, az OTP Bank Liga 
2011/2012-es szezonja, amelynek 
első fordulójában a kupagyőztes 
Kecskemét a legutóbb bajnoki 
ezüstérmes Pakshoz látogat. A baj-
noki idény első fordulójának nyi-
tómérkőzésén a Debrecen a Vasas-
Híd gárdáját látja vendégül, az 
újoncok pedig, a Diósgyőr és a Pécs 
egyaránt otthon debütál az NB1-
ben, előbbi a Zalaegerszeget, utób-
bi a Haladást fogadja. A nyári át-
igazolási időszakban több együttes 
is alaposan átalakult, a legnagyobb 

kérdés az, hogy meg tudja-e ismé-
telni az előző szezonban produ-
kált menetelését a Videoton, vagy 
a közvetlen riválisok végig nyílttá 
tudják tenni a bajnoki címért foly-
tatott versengést.

Közel nyolc év szünet után visz-
szakerülnek a Magyar Televízió 
képernyőjére a labdarúgó NB1 
mérkőzései. Az m1 minden vasár-
nap 17 órától egy találkozót élőben 
sugároz, a sort a Honvéd – Győr 
találkozó nyitja.

OTP Bank Liga, 1. forduló: 
ma: Debrecen – Vasas (19); hol-
nap: Diósgyőr – ZTE (18.30), 
Pécs – Haladás (20), Újpest – Pápa 
(21); vasárnap: Honvéd – Győr 
(17), Kaposvár – Ferencváros (19), 
Paks – Kecskemét (20). A Siófok 
– Videoton találkozót az MLSZ 
elhalasztotta a székesfehérvári ala-
kulat BL-érdekeltsége miatt.

Román Szuperkupa
Vasárnap 20.45-től rendezik 

a román Szuperkupa-döntőt. A 
találkozót a 2010–2011-es idény 
bajnoka, a Galaci Oţelul és a Ro-
mánia-kupa győztese, a Bukaresti 
Steaua játssza. A meccset Piatra 
Neamţon rendezik a helyi Ceah-
lăul Stadionban.

szabics imre (jobbra) is betalált a Videoton hálójába


