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Két hokipálya épül az olimpiára

hírfolyam

> A leggazdagabb klubok. A Forbes ma-
gazin elkészítette a világ legértékesebb sport-
klubjainak listáját, amelyet az angol focibajnok 
Manchester United vezet 1,65 milliárd fonttal. 
A világszerte 333 millió szurkolóval rendelke-
ző sztárcsapat első helye azért meglepő, mert 
a labdarúgóklubok kisebbségben vannak a 
listán, hiszen a top 10-ben még a Real Madrid 
és az Arsenal kapott helyet, míg amerikaifoci-
együttesből hat is szerepel, a Dallas Cowboys 
például mindjárt az előkelő ezüstös pozícióban. 

A dobogóra egyébként egy baseballalakulat, 
a New York Yankees küzdötte még fel magát. 
Érdekes viszont, hogy a jelenleg a világ legjobb 
futballcsapatának tartott FC Barcelona csak a 
26. helyen szerénykedik, de az orosz milliárdos 
Roman Abramovics gárdája, a londoni Chelsea 
is csak a 46. A Forma–1-es istállók közül a Fer-
rarit jegyzik a legelőkelőbb pozícióban, a 13., 
míg kosárlabdából a New York Knickset (47.). 
A leggazdagabb klubok listája (zárójelben a 
sportág és értékük): 1. Manchester United (lab-
darúgás, 1,65 milliárd font), 2. Dallas Cowboys 
(amerikai foci, 1,13 milliárd font), 3. New York 

Yankees (baseball, 1,06 milliárd font), 4. Wa-
shington Redskins (amerikai foci, 960 millió 
font), 5. Real Madrid (labdarúgás, 900 millió 
font), 6. New England Patriots (amerikai foci, 
850 millió font), 7. Arsenal (labdarúgás, 740 
millió font), 8. New York Giants (amerikai foci, 
734 millió font), 9. Houston Texans (amerikai 
foci, 727 millió font), 10. New York Jets (ameri-
kai foci, 708 millió font).

> Női vébé. Japán nyerte meg a 2011-es, 
Németországban rendezett női labdarúgó-vi-
lágbajnokságot, miután a frankfurti döntőben 

tizenegyesekkel legyőzte az Egyesült Államo-
kat. A németországi torna döntőjén vasárnap 
este Frankfurtban, Japán büntetőlövések után 
3–1-re győzte le az Egyesült Államok csapatát, a 
bronzérem Svédországnak jutott. A torna gólki-
rálya Szava Homare lett 5 góllal, szintén a japán 
csatárt választották a legjobb játékosnak, a leg-
jobb kapusnak járó díjat az amerikai Hope Solo 
kapta, míg a fair p lay-díj is Japánnak jutott. A 
torna után eredetileg összesen 7,6 millió dollárt 
osztott volna ki a résztvevők között a FIFA, ám 
Joseph Blatter FIFA-elnök bejelentette, hogy 
tízmillió lesz a prémium. 
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Nagyszabású triatlonversenyt 
tartottak szombaton a Szent-
Anna-tónál, amelyen egyéniben 
133 sportoló vett részt, míg a 
váltók versenyét 50 staféta kezd-
te el. A 2. Szent Anna-tó Xterra 
Triatlont a versenyzők 700 mé-
teres úszással kezdték, amelyet 
23 kilométeres kerékpározás 
követett, végül 6,2 kilométeres 
szaladás zárta a viadalt.

Kegyes volt az időjárás a 2. Szent 
Anna-tó Xterra Triatlonon 
részt vevő versenyzőkkel és a 

szervezőkkel is: a tavaly az úszó- és a 

kerékpárpróbák alatt végig szemerkélt 
az eső és viharos szél fújt, idén azon-
ban verőfényes napsütésben zajlott a 
verseny. Egyéniben 133 sportoló állt 
rajthoz a hárompróbás versenyen, míg 
a váltók viadalán 50-en próbálkoztak 
a célba éréssel.

A verseny hétszáz méteres 
úszással kezdődött, melyet a Szent 
Anna-tóban kialakított pályán tel-
jesítettek a résztvevők, ezt egy 23 
kilométeres terepkerékpározás kö-
vetett, majd 6,2 kilométeres terep-
futás zárt. Az utolsó két próbát a tó 
körül alakították ki, a kerékpározás 
során 390, míg a szaladás során 175 

méteres szintkülönbséget kellett le-
győzzenek a résztvevők.

A váltók közül a Playbike-nak si-
került a leggyorsabban teljesítenie a 
pályát, a férfiak versenyét Bălănescu 
Ciprian, a nőkét a tusnádfürdői Al-
bert Zsuzsanna nyerte.

Eredmények
Férfiak: 19 év alattiak: 1. Ionescu 

Adrian, 2. Lokodi Mátyás, 3. Cătălin 
Marin; 20–29 év közöttiek: 1. 
Bălănescu Ciprian, 2. Albert Gáspár, 
3. Bornaz Cristian; 30–39 év közöt-
tiek: 1. Roşca-Metaxa Vlad, 2. Moga 
Cătălin, 3. Szatmári Dániel; 40–49 
év közöttiek: 1. Szikszai János, 2. 
Brăteanu Daniel, 3. Costea Dragoş; 
50 év fölöttiek: 1. David Yvonnick, 2. 
Ionescu Daniel, 3. Ioannidis Yorgos.

Nők: 19 év alattiak: 1. Ungvári 
Kinga; 20–29 év közöttiek: 1. Albert 
Zsuzsanna, 2. Jakab Benke, 3. Ilinca 
Dana; 30–39 év közöttiek: 1. Szakács 
Mária, 2. Pop Eliza, 3. Dumitrescu 
Daniela; 40 év fölöttiek: 1. Moraru 
Anca, 2. David Nathalie, 3. Bădoiu 
Maria-Cristina.

Váltók: Férfiak: 1. Playbike, 2. 
Paulinho Team, Tri-Aluta Team; 
Vegyes váltók: 1. Garage Racing, 2. 
Hiena, 3. Medgyesi Dianthus; Cé-
gek: 1. Libra Bank, 2. Telecom Race, 
3. Romtelecom 2; Családok: Lőrincz 
Family, 2. Korodisk.

Érdekes megoldást választot-
tak a dél-koreai szervezők 
a pjongcsangi 2018-as téli 

olimpia kapcsán: két jégpályát épí-
tenek, egyiket a játékok után elbont-
ják, és egy másik településen építik 
fel újból. 

A pályázati anyag szerint Pjong-
csangtól 30 kilométerre, a Coastal 
Clusterben, a part menti területen 
állítják fel a jégkorongosok számára 
a centerpályát, egy új, tízezer férőhe-
lyes jégcsarnokot. A második pályát 
a Gangneung Youngdong College-
ban építik meg, ezt az olimpia után 
elbontják, és átszállítják Vondzsuba, 
ahol újraépítik, ez a csarnok a későb-
biekben a helyi profi csapaté lesz.

Kozo Takano, az ázsiai régió jég-
korongsportjának fejlődésében ve-

zető szerepet játszó professzionális 
klubbajnokság, az Ázsia Liga (ÁL) 
elnöke szerint a 2018-as olimpia 
jelentősen növeli majd a hoki ázsiai 
népszerűségét. A naganói olimpia 
után is megugrott a mutató, igaz, ak-
kor még nem működött a liga. A ko-
reaiak reményei szerint egyre több 
helyi vállalat lát fantáziát a sportág 
támogatásában, ennek hatására több 
versenyképes csapat is alakulhat a kö-
vetkező években, ami nagyon fontos 
lenne a koreai, japán, kínai bázisú 
ÁL-nek is. Jelenleg két koreai csa-
pat játszik az ázsiai ligában, az egyik 
címvédő a koreai Anyang Halla, ahol 
a válogatott java része is hokizik. (A 
márciusi, Japánban történt földren-
gés miatt elmaradt az ÁL döntője, 
így a fináléba jutott Anyang Halla 

mellett a japán Tohoku Free Blades 
Hachinohe csapatát is bajnokként 
tüntetik fel.)

A koreai bajnokcsapat vezető-
edzője, Sim Eui Szik úgy látja, ha-
talmas a szakadék a koreai játékosok 
és a világelit tudása között, de van 
hét évük, és képesek lesznek jelen-
tősen csökkenteni a lemaradásukat 
az olimpiáig. A 2006-os torinói 
tornáig a rendező ország válogatott-
ja automatikusan ott lehetett a 12 
csapatos férfimezőnyben, de utána 
megváltozott a kiírás. 2010-ben 
Vancouverben nem okozott ez gon-
dot, és Szocsiban sem fog, hiszen 
Kanadának vagy Oroszországnak 
nem probléma a legjobb 12 közé 
küzdenie magát. Dél-Korea nem 
említhető egy lapon velük. 

A rajt előtti megbeszélés 

Bákóban versenyeztek. Vasárnap tartották a Román Autó-
klub (ACR) szervezésében zajló Román kartbajnokság harmadik 
versenyhétvégéjét a bákói Selena kartpályán, amelyen két csíkszeredai 
sportoló is rajthoz állt. A Mini kategóriában Unguru Cristian (20-
as rajtszámmal) az első futamot az 5., a második futamot pedig a 3. 
helyen zárta, így összesítésben a negyedik lett. Csató Roland az első 
futamon a 4., a másodikon az 5., összesítésben pedig az 5. helyen zárta 
az országos bajnokság harmadik versenyhétvégéjét.


