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> Copa América. Uruguay jutott el-
sőként a Copa América döntőjébe, miután 
Luis Suárez második félidő elején szerzett 
két góljával legyőzte Perut. Mozgalmasan 
indult a meccs, a bolíviai bírónak már az első 
percben sárgát kellett kiosztania az egyik 
peruinak, és bár a kapusoknak nem kellett 
nagyot védeniük, élvezhető oda-vissza já-
ték folyt az első negyedórában. A peruiak 
részéről Yotun dolgoztatta meg Muslerát 
egy távoli lövéssel, az uruguayiaknál pedig 

előbb Suárez foghatta a fejét, amikor lecsú-
szott a lábáról a labda ígéretes helyzetben, 
majd Álvaro Pereira lepődött meg túlságo-
san azon, hogy egy bedobás után eljutott 
hozzá a labda, mert közelről elügyetlenked-
te a ziccert. A 23. percben Vargas adott be 
mesterien balról, de középen hiába érkezett 
Guerrero és Advincula is becsúszva, mind-
kettőjük előtt elsuhant a labda. Húszpercnyi 
helyzet nélküli loholás után magasba len-
dültek az uruguayi kezek, de hiába: Forlán 
szabadrúgása után Lugano megcsúsztatta a 
labdát, amit Á. Pereira három lépésről be-

pöckölt, de mivel lesről indult, így kifelé 
következett szabadrúgás. Ami 45 perc alatt 
nem jöt össze az első félidőben, az nyolc perc 
alatt sikerült a másodikban, Forlán vagy 30 
méterről lőtt, Fernández csak oldalra tud-
ta paskolni a labdát, amire Suárez érkezett, 
és a kapus alatt a rövid sarokba gurított. A 
Liverpool csatára öt perccel később duplá-
zott, Á. Pereira pazar átadásával két védő 
között lépett ki, kicselezte a kissé felesle-
gesen kifutó Fernándezt, majd 17 méterről 
az üres kapuba gurított. Ha a két gól még 
nem lett volna elég csapás Perunak, akkor 

Vargas durvasága végleg eldöntötte a mecs-
cset, a csapatkapitány belekönyökölt a mö-
götte brusztoló Coates arcába, amiért telje-
sen jogosan kapott piroslapot az esetet két 
méterről figyelő bírótól. A 84. percben tíz 
emberrel is centikre járt a szépítéshez Peru, 
Guerrero lövését Muslera felfelé ütötte, és 
a labda vészesen közelített a gólvonal felé, 
de az argentinok ellen parádézó kapus még 
időben elcsípte. A peruiak a kiállítás után 
jobban csípkedték magukat, de későn kezd-
tek el focizni, így a vb-4. Uruguay jutott el-
sőként döntőbe a Copán.
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A felkészülési időszak legne-
hezebb szakasza kezdődött el 
a Székelyudvarhelyi KC férfiké-
zilabda-csapat számára. A já-
tékosok a hét elejétől egyhetes 
erőnléti edzőtábort tartanak a 
Madarasi-Hargitán.

Józsa Csongor

Pár napos székelyudvarhelyi 
tartózkodás után, amikor 
már elkezdték a fizikai mun-

kát az ezüstérmes gárdánál, most az 
egyik legkellemetlenebb periódus 
jött el az együttesnek.

Vasárnap még a hargitafürdői 
Balu Park szolgáltatásait próbál-
ták ki a játékosok, hétfőn már a 
Madarasi-Hargita felé vették az 
utat, itt tartják megszokott erőnléti 
edzőtáborukat, a főhadiszállásuk 
a Pethő panzió. Az első nap még 
csak egy edzést vezetett Vlad Caba 
edző, ekkor majd kétórás szaladás 

volt változó terepen. Keddtől már 
napi két fizikai terhelést kaptak a 
játékosok, valamint beterveztek egy 
gyalogtúrát is a Hargitafürdőre. A 
Székelyudvarhelyi KC 17 fős kere-
tének első felkészülési pontja vasár-
nap a már említett kalandparkban 
ér véget.

A felkészülést Székelyudvar-
helyen folytatja a csapat, majd au-
gusztus közepén Veszprémbe uta-
zik a második edzőtáborba.

Második csoportmeccsét 
könnyed játékkal és KO-
értékű eredménnyel nyerte 

meg a kazahokkal szemben a magyar 
férfivízilabda-válogatott tegnap a sang-
haji vizes világbajnokságon. Kemény 
Dénes legénységéből négyen – Varga 
Dénes, Hosnyánszky Norbert, Mada-
ras Norbert és Biros Péter – is három 
gólt lőttek. A négyes másik tegnapi 
összecsapásán Montenegró legyőzte a 
spanyol válogatottat. A csoportmecs-
csek pénteki zárófordulójában a ma-
gyarok a spanyolokkal játszanak. A tét 
a csoport első helye, amelyhez már egy 
pont is elég, s amely azonnal negyed-
döntőt ér.

Gercsák Csaba a 35., Kutasi Ger-
gely pedig a 44. helyen ért célba a 
nyíltvízi úszók 10 km-es számában. A 
győzelmet a görög Janniotisz Szpirosz 

harcolta ki, a német Thomas Lurz és 
az orosz Szergej Bolsakov előtt. Az 
első tíz helyezett biztosította a helyét a 
jövő évi londoni olimpián.

Harmadik aranyérmét gyűjtötte 
be a sanghaji vizes világbajnoksá-
gon az orosz Natalja Iscsenko, aki 
a műúszók tegnapi egyéni szabad-
programjában is legyőzhetetlennek 
bizonyult. A klasszis versenyző, aki 
pályafutása 13. vb-elsőségét szerezte, 
korábban az egyéni rövidprogramban 
és – Szvetlana Romasinával – a páros 
rövidprogramban is a legjobbnak 
bizonyult. Az ezüstérmet a spanyol 
Andrea Fuentes, a bronzot pedig a 
kínai Szun Ven-jen érdemelte ki.

Eredmények 
A férfivízilabda-torna második 

csoportfordulójában: 

A csoport: Montenegró – Spa-
nyolország 9–7, Magyarország – Ka-
zahsztán 16–5. A csoport állása: 1. 
Magyarország 4 pont, 2. Spanyolor-
szág 2 p., 3. Montenegró 2 p., 4. Ka-
zahsztán 0.

B csoport: Ausztrália – Kína 
12–7, Szerbia – Románia 12–5. A cso-
port állása: 1. Szerbia 4 p., 2. Ausztrália 
4 p., 3. Románia 0 p., 4. Kína 0 p.

C csoport: Horvátország – Ka-
nada 11–4, Japán – Brazília 13–11. 
A csoport állása: 1. Horvátország 4 
p., 2. Kanada 2 p., 3. Japán 2 p., 4. 
Brazília 0 p.

D csoport: Olaszország – Egye-
sült Államok 8–5, Németország – 
Dél-afrikai Köztársaság 16–8. A cso-
port állása: 1. Olaszország 4 p., 2. Né-
metország 4 p., 3. Egyesült Államok 0 
p., 4. Dél-afrikai Köztársaság 0 p.

A Madarasi-hargitán alapoznak az udvarhelyi kézilabdázók fotó: uH.ro

Magyar siker a kazahok ellen

A Tour de France 17., Gap és 
Pinerolo közötti 179 kilo-
méteres szakaszán is norvég 

győzelem született: Edvald Boasson 
Hagen 11 kilométerrel a cél előtt 
meglógott csoportjától, és a befu-
tót megelőző lejtős szakaszon meg 
is tartotta előnyét, megszerezve idei 
második szakaszgyőzelmét a francia 
körversenyen (Norvégia Hushovd 
dupláját is ideszámítva már négy-
nél jár). Az összetettben továbbra is 
a francia Thomas Voeckler vezet, de 
előnye 1 perc 18 másodpercre csök-
kent Cadel Evansszel szemben.

A szakasz elején egy sikertelen 
támadást követően, 60 kilométer-
nél egy 14 fős csoport már el tudott 
szökni a mezőnytől, a bombafor-
mában lévő Edvald Boasson Hagen 
mindkét kísérletnek részese volt. A 
második, öt kilométeren belül több 
mint kétperces előnyt szerző társa-
ság az első, 3. kategóriás emelkedő 
tetejére már 5 perces fórral érkezett 
meg Sylvain Chavanel vezérletével.

A Quick Step francia kerekese a 
következő, 3-as és 2-es kategóriájú 

kapaszkodókon is részsikert aratott, 
a sestriere-i 1. kategóriás emelkedőn 
azonban a spanyol Rubén Pérez ott-
hagyta a társaságot, és a több ezer 
szurkoló buzdítása nyomán több 
mint egyperces előnnyel ért fel a 
csúcsra. Az Epsilon Euskadi-s meg-
szenvedte az emelkedőt, a követke-
ző megpróbáltatás előtt utolérték 
riválisai. Az utolsó, 2. kategóriás 
hegyen aztán Boasson Hagen meg 
tudott szökni, és előnyét a célig tar-
tó lejtőn is megőrizte, megszerezve 
idei második szakaszgyőzelmét.

A főmezőnyben egymást kóstol-
gatták az esélyesek, de csak a végén 
tudott meglógni Alberto Contador a 
riválisaitól, akik a lejtőn még a cél előtt 
utolérték. Kivéve az összetett élén álló 
Thomas Voecklert, aki szintén bené-
zett „Hivert udvarába”, és a baki miatt 
közel fél percet veszített előnyéből.

Ma Pinerolóból 200,5 kilomé-
teren át Galibier Serre Chevalier-be 
visz a bringások útja, az Alpok ki-
rályszakaszán három csúcskategóri-
ás hegy vár a mezőnyre, az utolsón 
lesz a befutó is.


