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Felemás eredmények Floorszereda-kupa

hírfolyam

> Copa America. Peru labdarúgó-válo-
gatottja jutott be elsőként a Copa América 
elődöntőjébe, miután a torna negyeddöntő-
jében hosszabbításos mérkőzésen két góllal 
nyert Kolumbia ellen. Peru ellenfele hatalmas 
meglepetésre Uruguay válogatottja lesz, aki 
tizenegyes-párbajban győzte le a házigazda Ar-
gentínát. Az argentinok részéről Carlos Tevez 
rontott tizenegyest, ami a válogatottja búcsúját 
jelentette. Sergio Batista, az argentin labdarúgó-
válogatott szövetségi kapitánya közölte: nem 

mond le posztjáról, annak ellenére sem, hogy 
az albicéleste már a negyeddöntőben kiesett a 
hazai rendezésű Copa Américán, ráadásul az ősi 
ellenfél Uruguay verte ki. Tegnap éjszaka a Bra-
zília – Paraguay és a Chile – Venezuela mérkő-
zéseket rendezték. Elődöntők: Kolumbia – Peru 
0–2 (hosszabbítás után), Uruguay – Argentína 
1–1 – büntetőkkel 5–4.

> Női vébé. A Németországban zajló női 
labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzésén 
Svédország 2–1-re legyőzte Franciaországot, 
ezzel a harmadik helyen zárta a tornát. Az 

észak-európai csapat Marie Hammarström 
bombagóljával döntötte el a találkozót. A své-
dek Lotta Schelin góljával szerezték meg a ve-
zetést a 29. percben. A fordulás után a franciák 
megérdemelten egyenlítettek Élodie Thomis 
révén, aki a jobb alsóba lőtt. Svédország a 68. 
percben Josefine Öqvist kiállítása miatt tíz em-
berre fogyatkozott, azonban végül kiharcolta 
a győzelmet: Marie Hammarström a 82. perc-
ben két szép csel után 13 méterről hatalmas 
gólt akasztott a franciák kapujába, ezzel beállí-
totta a 2–1-es végeredményt. A torna döntőjét 
tegnap lapzárta után rendezték, amelyen Japán 

nemzeti válogatottja az Amerikai Egyesült Ál-
lamok együttesével mérkőzött meg.

> NB 1. Pénteken a Debrecen – Vasas 
találkozóval kezdetét vette a magyar labdarú-
gó-bajnokság. Eredmények: Debrecen – Vasas 
5–2, Diósgyőr – ZTE 4–1, Pécs – Haladás 
1–0, Újpest – Pápa 0–1, Honvéd – Győr 1–2, 
Kaposvár – Ferencváros 2–2. A Paks – Kecs-
kemét találkozó lapzárta után ért véget, míg 
a Siófok – Videoton találkozót az MLSZ 
elhalasztotta a székesfehérvári alakulat BL-
érdekeltsége miatt.
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Győzelemmel mutatkozott be a 
Ferencváros a labdarúgó Európa 
Liga második körének első mérkő-
zésén, míg a további két magyar 
csapat, a Paks és a Kecskemét 
döntetlent játszott. A Medgyesi 
Gaz Metan Finnországban szen-
vedett egygólos vereséget.

Ferencváros – Aalesund
A Ferencváros hazai pályán 2–1-

re legyőzte csütörtökön a norvég 
Aalesund csapatát a labdarúgó Eu-
rópa Liga-selejtező 2. fordulójának 
első mérkőzésén. Az első félidő első 
felében a Ferencváros diktálta az 
iramot, s több lehetőséget is kiala-
kított, gólt azonban nem sikerült 
szereznie. A 24. perc végén a vendé-
gek bevették a zöld-fehérek kapuját. 
A magyar együttes nem tört meg, a 
sorozatos próbálkozásoknak pedig 
meg is lett az eredménye: Otten re-
mek passzát Oláh váltotta gólra. A 
szünet után nagyon magabiztosan, 
a játékot teljes mértékben irányítva 
futballozott az FTC, s az először a 
felső lécet eltaláló Abdi káprázatos 
góljával a vezetést is megszerezte. A 
norvégok láthatóan zavarba jöttek, 
s a hajrára átálltak az ötvédős rend-
szerre, azaz tartani akarták az egygó-
los vereséget, ami a hazaiak sorozatos 
lehetőségei ellenére is sikerült nekik. 
Eredmény: Ferencváros – Aalesund 
2–1 /Oláh (37.), Abdi (56.), illetve 
Okoronkwo (26.)/.

Paks – Tromsö
Az előzetesen esélyesebbnek 

tartott norvégok léptek fel támadó-
lag, olykor öt játékossal iramodtak 
meg a paksi kapu felé, és egy távoli 
bombával már a harmadik percben 

veszélyeztettek. A vendégek vezető 
találatát követően magához tért a 
Paks, több formás támadást is ve-
zetett Kis Károly csapata, s akár 
egyenlíthetett volna, de az első fél-
idő alapján nem érdemtelenül volt a 
látogatóknál az előny. A szünet után 
felpörgették a játékot Vayerék, és a 
középpályás remek megmozdulása 
után megérdemelten egyenlítettek 
is. A lefújásig még akadt lehetősé-
ge mindkét csapatnak, de újabb gól 
már nem esett. Eredmény: Paks – 
Tromsö 1–1 /Vayer (57.), illetve 
M. Andersen (26.)/.

Kecskemét – Aktobe
A mérkőzés elején a KTE lépett 

fel támadólag, de az utolsó pillanat-
ban hibáztak a csatárok, így több 
gólhelyzet is kimaradt. Az Aktobe 
szórványos ellentámadásait köny-
nyen állította meg a hazaiak védel-
me. Az első gól előtt Foxi remekül 
ívelt be egy szabadrúgást, a magasan 
kiemelkedő Radanovic pedig a háló-
ba fejelt. A második félidő elején az 
Aktobe kezdeményezően lépett fel 
és a szenegáli Mane révén egyenlí-
tett. A KTE ezt követően visszaesett, 
s ekkor Tomislav Sivic cserékkel pró-
bálta gyorsítani csapata játékát, a 
győzelmet viszont nem tudta meg-
szerezni. Eredmény: Kecskemét – 
Akrobe 1–1 /Radanovic (22.) illet-
ve Mane (60.)/.

Kuopio – Medgyes
Balul ért véget a Medgyesi Gaz 

Metan első európai kupameccse Finn-
országban. Az erdélyi csapat nehezen 
vette fel a ritmust a finn együttes el-
len, főként a szokatlan műgyep miatt. 
A sorozatos vendég védelmi hibákat 

pedig a 16. percben büntette a hazai 
csapat. A félidő felénél felébredtek a 
„gázasok”, Todea és Eric révén már 
veszélyes helyzeteket is kialakítottak. 
A térfélcserét követően a medgyesiek 
még nagyobb tempót diktáltak, de 
maradt az 1–0. Eredmény: KuPS 
Kuopio – Medgyesi Gaz Metan 1–0 
/Venalainen (16.)/.

Sorsoltak a 3. fordulóra
Ferencváros a litván Suduva és 

a svéd Elfsborg párharcának győz-
tesével, a Paks a skót Heartsszal, a 
Kecskemét pedig az orosz Alanyija 
Vlagyikavkazzal mérkőzhet a labda-
rúgó Európa Liga 3. selejtezőkörében 
– ha csütörtökön kiharcolja a tovább-
jutást a második fordulóból. A Buka-
resti Dinamo mint kiemelt a Iskra 
Stal (moldáv) – Varazdin (horvát) 
párharc győztesével mérkőzik majd 
meg, míg a medgyesiek a továbbjutá-
suk esetén a Szalai Ádámot is foglal-
koztató Mainzon kell túllépjenek.

Bajnokok Ligája
Ha a Videoton FC a szerdai vissza-

vágón ledolgozza kétgólos hátrányát az 
osztrák Sturm Grazzal szemben, és to-
vábbjut, a labdarúgó Bajnokok Ligája 
3. selejtezőkörében a grúz Zestafoni és 
a moldovai Dacia Chişinău párharcá-
nak győztesével találkozik. Az európai 
szövetség (UEFA) nyoni székházában 
megtartott pénteki sorsoláson az is 
kiderült, hogy ha a székesfehérvári 
gárda érdekelt lesz a következő kör-
ben, idegenben kezdi majd meg a 
párharcot. A Zestafoni az első mecs-
csen hazai környezetben 3–0-ra nyert 
a Chişinău ellen.

A román ezüstérmes FC Vaslui 
a Nem Bajnokok ágon érdekelt, ők 
az első selejtezőkörben a holland 
Twente együttesét kapták.

Bajnokok ága, 3. forduló: Sturm 
Graz/Videoton – Zestafoni/Dacia 
Chişinău, Mogren/Liteksz Lovecs – 
Skonto Riga/Wisla Krakkó, Maccabi 
Haifa/Borac Banja Luka – Maribor/
Dudelange, HJK Helsinki/Bangor 
City – Dinamo Zagráb/Neftcsi, 
Skenderbeu/APOEL – Pozso-
nyi Slovan/Tobol, FC Köbenhavn 
– Shamrock Rovers/Flora, Genk 
– Partizan Belgrád/Skendija, 
Rosenborg/Breidablik – Pjunik /
Viktoria Plzen, Valletta/Ekranas – 
Linfield/BATE Boriszov, Rangers – 
Malmö/Torshavn.

Nem bajnokok ága, 1. fordu-
ló: Standard Liège – FC Zürich, 
FC Twente – Vaslui, Benfica – 
Trabzonspor, Dinamo Kijev – Rubin 
Kazany, Odense – Panathinaikosz.

Csíkszeredában elsősorban álta
lános iskolások számára kiírt Floor
szeredakupával díjazott flooorball
tornát tartottak szombaton a városi 
sportcsarnokban. A tornán össze-
sen tizenkét csapat vett részt.

Ráduly Róbert Kálmán

A csíkszeredai városi sportcsar-
nokban szombaton tizenkét 
csapat részvételével került 

sor az elsősorban általános iskolások 
számára kiírt Floorszereda-kupa küz-
delmeire. Az első körben a résztvevők 
négy hármas csoportban mérték össze 
tudásukat, innen az első két helyezett 
jutott az egyenes kiesési szakaszba.

Mindkét elődöntő vidék–város 
összecsapást eredményezett, és mind-
kettő az előbbiek sikerével ért véget. 
Az elsőben a tusnádiak rendkívül ki-
egyensúlyozott mérkőzésen a rendes 
játékidő vége előtt tizenöt másodperc-
cel szerzett találattal győztek, a má-
sodikban a verebesiek magabiztosan 
vágtak vissza a csoportkörben elszen-
vedett vereségért az ISK–SC-nek.

A tizenhét mérkőzéses sorozat 
alcsíki „házi döntővel” ért véget 
amelyen a három 1997-es és egy 
1998-as születésű jégkorongozóra 
épülő Verebesi SC csapata, a torna 
legjobb játékosa címet is kiérdem-
lő Szennyes Hunor vezérletével két 
góllal bizonyult jobbnak a Tusnádi 
Bocsok csapatánál. A kisdöntőben 
az ISK–SC néven szereplő 1999-
ben született jégkorongozókból álló 
együttes higgadt és taktikus játékkal 
győzte le a szervező Pro Street egye-
sület első számú csapatát.

A torna gólkirálya Nyisztor Sza-
bolcs (Pro Street I) lett 12 góllal, a 
legjobb kapus címet Szopos Ottó 
(Verebesi SC) érdemelte ki. A hát-
védek közül Kocsis Hunor (Tusná-
di Bocsok), a csatárok közül pedig 
Szakáli Árpád (ISK–SC) volt a leg-
jobb. Az ifjú Ráduly Róbert által élet-
re hívott torna támogatói: Kerékvár, 

Szigyártó Mihály kőműves, Meglepi 
bolt, Zenit+, Henrietta ruhásüzlet, 
Vadász–horgász bolt, Analysis Kft., 
Trent Shop, valamint a Nagy Imre 
Általános Iskola és a Csíki Sportegy-
let vezetősége.

Eredmények
Csoportmérkőzések: A csoport: 

Pro Street I – Pro Street IV 12–0, 
Pro Street I – Kicsi hokisok 6–0, Pro 
Street IV – Kicsi hokisok 1–0; B cso-
port: Pálfalvi Bocsok – Pro Street II 
3-0, Rebreanusok – Pro Street II 4–0, 
Pálfalvi Bocsok – Rebreanusok 2–2; 
C csoport: Tusnádi Bocsok – Pro Street 
III 9–0, Tusnádi Bocsok – Székely 
Ördögök 1–1, Székely Ördögök – 
Pro Street III 3–1; D csoport: ISK-SC 
– Csíki Székely Medvék 5–2, Verebesi 
SC – Csíki Székely Medvék 5–1, ISK-
SC – Verebesi SC 4–1.

Negyeddöntők: Pro Street I – 
Székely Ördögök 4–0, Tusnádi Bo-
csok – Pro Street IV 5–0, Verebesi 
SC – Rebreanusok 3–0, ISK–SC – 
Pálfalvi Bocsok 3–0.

Elődöntők: Tusnádi Bocsok – Pro 
Street I 3–2, Verebesi SC – ISK–SC 
5–2. Kisdöntő: ISK–SC – Pro Street 
7–3.

Döntő: Verebesi SC – Tusnádi 
Bocsok 3–1.

A végeredmény: 1. Verebesi SC 
(Ambrus Csongor, Darvas Tamás, 
György Előd, Jánosi Szilárd, Szeny-
nyes Csanád, Szennyes Hunor, 
Szopos Ottó), 2. Tusnádi Bocsok 
(Balló Szilárd, Biró Szilárd, Dobos 
Oszkár, Kocsis Hunor, Kocsis Imre, 
Pál Csongor, Rafain Csongor),  
3. ISK– SC (Adorján Ö rs, Biró Al-
bin, Császár Hunor, Magyar Áron, 
Mihály Ákos, Orbán Lehel, Szakáli 
Árpád, Tămîrjan Eduard, Tămîrjan 
Róbert), 4. Pro Street I (András Pótsa 
Csongor, Antal Alfréd, Dávid László, 
Fejes Nándor, Kelemen Ervin, Lász-
ló Tamás, Nyisztor Szabolcs, Ráduly 
Róbert, Szántó Ákos).

A Ferencváros jóval több góllal is nyerhetett volna, ha pontosabbak a befelyezéseik

Izgalmas floorball-bajnokságnak adott otthont a csíkszeredai sportcsarnok fotó: darvas attila


