
Sport
Jól kezdtek a magyarok, 

kikaptak a románok
Szuperkupa-győztes a Galac

hírfolyam

> NB1. Pénteken a Debrecen – Vasas ta-
lálkozóval kezdetét vette a magyar labdarú-
gó-bajnokság 2011–2012-es idénye. Az esé-
lyesek közül a Debrecen gálázott, az Újpest 
kikapott, a Ferencváros egy potyagólnak 
köszönhetően csak ikszelt, míg a Paks hazai 
pályán verte a Kecskemétet. Eredmények: 
Debrecen – Vasas 5–2, Diósgyőr – ZTE 
4–1, Pécs – Haladás 1–0, Újpest – Pápa 0–1, 
Honvéd – Győr 1–2, Kaposvár – Ferencvá-
ros 2–2, Paks – Kecskemét 3–2. A Siófok – 

Videoton találkozót az MLSZ elhalasztotta 
a székesfehérváriak BL-érdekeltsége miatt.

> Copa America. Brazília és Paraguay 
vívta a Copa America harmadik negyeddön-
tőjét. A nagy esélyes házigazda Argentína 
után Brazília is elbúcsúzott a tornától, szin-
tén egy tizenegyespárbajt követően. A rendes 
játékidőben és a hosszabbításban nem szüle-
tett döntés, sőt gól sem, a tizenegyespárbajt 
végül a paraguayiak nyerték. Paraguay az 
elődöntőben a Chilét legyőző Venezuelával 
csap össze. A találkozón n Venezuela két-

szer is megszerezte a vezetést, Chile pedig 
csak egyszer tudott egyenlíteni. Venezuela 
története során először jutott a Copán a leg-
jobb négy közé. Eredmények, negyeddöntők: 
Kolumbia – Peru 0–2 (hosszabbítás után), 
Argentína – Uruguay 1–1 (11-esekkel 4–5), 
Brazília – Paraguay 0–0 (11-esekkel 0–2), 
Chile – Venezuela 0–2. Az elődöntőben: Peru 
– Uruguay (július 19.) és Paraguay – Vene-
zuela (július 20.).

> Csíkszeredai KK. Sajtótájékoztató 
keretén belül számol be a Csíkszeredai Har-

gita Gyöngye Kosárlabda Klub férfi első 
ligás kosárlabdacsapatának vezetősége ma 
12 órától a csíkszeredai sportcsarnokban a 
következő idényre kialakítandó keretről, el-
várásokról, át- és eligazolásokról. A csíksze-
redai kosárlabdacsapat vezetősége ezúton 
is minden kosárlabdabarátot szeretettel 
vár a sajtótájékoztatóra. Amint arról már 
korábbi lapszámunkban beszámoltunk, 
a Csíkszeredai KK-tól Yamene Coleman 
Hollandiába távozott, míg a tavaszi idény 
legjobbja, Clevin Hannah nem kíván visz-
szatérni a csapatba.
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Montenegró legjobbjai felett ara-
tott egygólos győzelemmel kezdte 
meg szereplését csoportjában a 
magyar férfi vízilabda-válogatott 
Sanghajban, a vizes világbajnok-
ságon tegnap hajnalban. A román 
válogatott viszont egygólos vere-
séget szenvedett Ausztráliától.

Az utóbbi évek legnagyobb 
sikereit tekintve a 2008-as 
olimpiai bajnok a 2008-as 

Európa-bajnokkal csapott össze 
a vb férfi-pólótornájának hétfői 
nyitónapján, s az A jelű négyes 
budapesti idő szerint hajnalban 
lejátszott mérkőzésén a pekingi 
ötkarikás játékokon aranyérmes, 
bár azóta felerészben kicserélődött 
magyar együttes nagy harcban le-
gyűrte a délszláv ország együtte-
sét. A végig nagyon kiegyenlített 
mérkőzésen a montenegróiak egé-
szen az utolsó negyedig vezettek, 
igaz igen furcsa bíráskodás mel-
lett, hiszen addig a monteneg-
róiak 10 fórt, míg a magyarok 
csak hármat kaptak. Az utolsó 
negyedet viszont a Kemény Dé-
nes vezette magyar legénység 
lehengerlően hozta. 9–7-es hát-
rányból előbb egyenlítettek, majd 
két góllal megléptek. Az utolsó 
percekben a montenegróiak ismé-
telten megkapták az egyenlítéshez 
szükséges bírói löketet, ám a két 
emberelőnyből csak egyet tud-
tak értékesíteni, így az olimpiai 
címvédő magyarok hozták az első 

meccset. Kemény Dénes szövetsé-
gi kapitány a találkozót követően 
elmondta: „Úgy gondolom, furcsa 
stílusban bíráskodtak a játékveze-
tők. Nem játszottunk úgy, ahogy 
tudunk, a negyedik negyedben vi-
szont szerencsére jól pólóztunk, de 
javulnunk kell.”

A Kovács István által vezényelt 
románok hiába vezettek szinte a 
találkozó végéig, Ausztrália ellen 
a győzelmet nem sikerült megsze-
rezniük a B kvartett nyitómérkő-
zésén. Három negyeden keresztül 
magabiztosan játszott a román 
csapat. Egy adott pillanatban, a 
harmadik negyedben, három góllal 
is vezettek, de a végére elfáradtak. 
Az ausztrálok az utolsó 10 percben 
egyenlítettek, majd a vezetést is 
megszerezték, amit végül nem en-
gedtek ki a kezükből.

A román válogatott legköze-
lebb holnap hajnali 4.40-kor ját-
szik Szerbia ellen, míg a magyar 
válogatott legközelebb holnap 
14.40-kor száll harcba Kazahsztán 
ellen. A csoportok győztesei egye-
nes ágon jutnak a negyeddöntőbe, 
míg a 2–3. helyezettek selejtezőt 
játszanak a negyeddöntőbe kerülé-
sért. A világbajnokság első három 
helyezettje automatikusan résztve-
vője lesz a jövő évi londoni olim-
piának. Amennyiben a szerbek az 
első három között végeznek, akkor 
a negyedik helyezett is megszerzi 
az olimpiai kvótát, hiszen a szer-
bek a világkupa-győzelmükkel biz-

tosították helyüket az olimpián.
Eredmények. A csoport: Ma-

gyarország – Montenegró 11–10 
(2–3, 3–2, 2–4, 4–1) /a magyar 
góldobók: Biros 4, Varga Dáni-
el, Hosnyánszky, Varga Dénes, 
Steinmetz, Madaras, Gór-Nagy, 
Kiss G. 1-1/; Spanyolország – Ka-
zahsztán 18–5. B csoport: Románia 
– Ausztrália (2–1, 2–1, 3–3, 2–4) 
/a román gólszerzők: C. Radu, 
Negrean, R. Georgescu 2-2, Kál-
mán, Iosep 1-1/; Szerbia – Kína 
17–5; C csoport: Brazília – Hor-
vátország 5–14, Japán – Kanada 
5–11; D csoport: Egyesült Államok 
– Németország 7–9, Olaszország – 
Dél-Afrika 17–1.

Ötből négy kínai arany
A sanghaji vizes világbajnoksá-

gon a műugrás negyedik döntőjé-
ben a harmadik kínai elsőség szüle-
tett meg tegnap a férfiak 1 méteres 
versenyében. Ráadásul Li Si-hszin 
mögött a második hely is a házigaz-
dáké lett Ho Min jóvoltából, míg a 
bronzérem a német Pavlo Rozenberg 
nyakába került. A női szinkronto-
ronyugrásban is a kínaiak állhattak 
fel a dobogó legmagasabb fokára.

Műugrás. Férfi 1 m, döntő: 1. Li 
Si-hszin (kínai) 463.90 pont, 2. 
Ho Min (kínai) 444.00, 3. Pavlo 
Rozenberg (német) 436.50. Női 
szinkrontoronyugrás: 1. Kína (Wang 
Hao-Csen Roulin) 362.58 pont, 
2. Ausztrália (Croak Alexandra-
Wu Melissa) 325.92, 3. Németor-
szág (Steuer Cristne-Subschinski 
Nora) 316.29.

Szinkronúszás. Egyéni köte-
lező: 1. Natalja Iscsenko (orosz) 
98.300, 2. Huang Hszüe-csen (kí-
nai) 96.500, 3. Andrea Fuentes 
(spanyol) 95.300.

A mai program
Vízilabda, nők, 2. forduló. 

A csoport: Magyarország – Egye-
sült Államok (13.20, M1), Hol-
landia – Kazahsztán (14.40); 
B csoport: Üzbegisztán – Kanada 
(4.30), Ausztrália – Új-Zéland 
(4.50); C csoport: Spanyolország – 
Oroszország (7.10), Görögország 
– Brazília (8.30); D csoport: Kína 
– Kuba (12), Olaszország – Dél-
Afrika (16); hosszútávúszás: női 
10 km; szinkronúszás: páros köte-
lező; műugrás: női 1 m és férfi 3 m 
szinkron.

Első alkalommal hódította el a 
román Szuperkupát a bajnoki 
címvédő Galaci Oţelul a vasár-
nap késő este megrendezett dön-
tőn, ahol a Románia-kupa-győztes 
Bukaresti Steaua volt a Dorinel 
Munteanu által vezényelt galaci 
gárda ellenfele.

Némi szurkolói zavargás-
sal kezdődött a találkozó, 
amelyen a két szurkoló-

tábor vehemensebb tagjai osztot-
tak ki egy-két pofot egymásnak. A 
találkozó játékképe nem volt eny-
nyire kemény. Az első helyzet még 
a Steaua előtt adódott, a galaci ka-
pus a helyén volt. Alig pár percre 
rá már a címvédő rohamozott, és 
a 14. percben Buş nagyszerű lövé-
se a Steaua hálójában kötött ki. A 
folytatásban is a galaci gárda tűnt 
egységesebb csapatnak, veszélyes 
ellentámadásokat vezettek, míg a 
Steaua nem tudott mit kezdeni 
a remekül védekező galaciakkal 
szemben. Ez a játékkép a második 

félidőre sem változott. A Steaua 
meddő támadásaival semmire sem 
ment, így a Dorinel Munteanu ve-
zette moldvaiak a bajnoki cím után 
a Szuperkupát is behúzták, tegyük 
hozzá, megérdemelten.

Eredmény: Galaci Oţelul – Bu-
karesti Steaua 1–0 /Buş (14.)/.

Döntött a Sportdöntőbíróság
Tegnap délután a svájci Lausan-

ne- ban működő Nemzetközi Sport-
döntőbíróság elutasította a Besz-
tercei Gloria, a Temesvári FC és a 
Nagyváradi Bihar FC kérését arra 
vonatkozóan, hogy részt vehesse-
nek a román labdarúgó-bajnokság 
2011–2012-es idényében. Mint is-
meretes, a három klub a bíróságon 
mind a Román Labdarúgó-szövet-
ség, mind a Labdarúgó Professzio-
nális Liga azon határozatát támadta 
meg, amely alapján azok kizárták a 
bajnokságból licencprobléma miatt. 
Mindhárom klubot az állammal és 
más szervekkel szembeni adósság 
miatt zárták ki az I. Ligából.

A válogatottba visszatérő Kiss Gergő győztes gólt szerzett

A Focus GSM nyerte a második tornát. Csíkszentmár-
ton ban második alkalommal szerveztek labdarúgótornát a nemrég 
felavatott műgyepes pályán. Míg az első tornán öt csapat vett részt, ez-
úttal már 11 jelentkező volt, közülük 10 gárda – Szentmártoni Öreg-
fiúk, Lázárfalva, Csíkszeredai Focus GSM, Szentmártoni Juniorok, 
Csíkszeredai Inter Gettó, Szentmártoni IFK, Bánkfalva, Csíkszeredai 
VSK, Szentsimon és Madéfalvi MIK – vehetett részt a megmérette-
tésen. A tíz együttest két ötös csoportba sorsolták. Az 5. helyezettek 
játszottak a 9. helyért, míg az 1–4. helyezettek keresztbe játszva me-
netelhettek a győzelem felé. A tornát végül a Focus GSM nyerte, aki 
a döntőben 3–2-re verte a házigazda IFK-t, míg a harmadik helyen a 
Madéfalvi MIK végzett. Ők a VSK-t verték 7–3-ra a kisdöntőben.


