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Andy Schlecké a királyetapKiesett a BL-ből a magyar bajnok

Hétvégi sportműsor

hírfolyam

> U19-es Eb. Szerdán este elkezdődött 
Romániában az U19-es labdarúgó-Európa-
bajnokság. A tornát nyitó Spanyolország – 
Belgium mérkőzés a 16. percben 1–0-s veze-
tésnél a fővárost elérő vihar miatt félbeszakadt, 
a találkozót tegnap este újrajátszották, a meccs 
lapzárta után ért véget. A nyitónapon Szerbia 
2–0-ra legyőzte Törökországot, Csehország 
3–1-re nyert a házigazda Románia Ellen, míg 
Írország 2–1-re verte Görögország csapatát. 
Ma újabb négy találkozót rendeznek a követ-

kező műsor szerint: Csehország – Írország 
(19, Eurosport), Törökország – Belgium (19), 
Szerbia – Spanyolország (21), Románia – Gö-
rögország (21, Eurosport).

> Eladják a játékosokat. Közzétette a 
Temesvári Poli labdarúgóklub vezetősége, 
kik azok a játékosok, akiknek a játékjogát 
részben vagy egészében értékesítik, a csapat 
2. ligába történt visszaminősítése nyomán. 
A klub honlapján megjelent értesítés szerint 
a legjobbak, azaz Costel Pantilimon, Dorin 
Goga, Sepsi László, Alexandru Bourceanu 

és Iulian Tameş vevőre vár. A befolyó pénz-
ből több mint 800 ezer eurós adósságaikat 
rendeznék a bánságiak, akiknek az első 
számú tulajdonosa, Marian Iancu már azt 
is bejelentette, hogy kiszáll az üzletből, de 
azt szeretné, hogy utódja tiszta lappal kezd-
hessen a 2. ligában. Azt is tudatták, hogy 
Sorin Ghionea szerződése hatályát veszíti, 
miután a csapat nem az 1. ligában szerepel 
a továbbiakban. A futballista időközben a 
Marosvásárhelyi FCM-hez igazolt. A klub-
vezetés ugyanakkor tárgyal az alakulat edző-
jével, ifjabb Dusan Uhrinnal is, nem világos 

ugyanis, hogy a cseh szakember maradna-e 
Temesváron, ha az alakulat nem az élvonal-
beli bajnokságban szerepel.

> Copa América. Ötödik mérkőzésén is 
döntetlent játszott Paraguay labdarúgó-vá-
logatottja a Copa América idei sorozatában, 
azonban büntetőkkel ismét nyert, ezúttal a 
Venezuela elleni elődöntőben. A mérkőzést 
végig a vesztes csapat irányította, ám három ka-
pufa mellett egyetlen gólját érvénytelenítette 
a játékvezető. A Paraguay – Uruguay fináléra 
vasárnap kerül sor.

Labdarúgás
1. Liga. Az 1. forduló műsora 

(zárójelben a kezdési időpont és a 
tévéközvetítés): ma: Rapid – Spor-
ting Club Vaslui (18.30, Digi Sport 
1), Dinamo – FCM Marosvásárhely 
(20.20, Antena 1), CS Mioveni – 
Kolozsvári U (22, Digi Sport 1); 
holnap: Szebeni Voinţa – Steaua (17, 
Digi Sport 1); vasárnap: Ceahlăul 
Piatra Neamţ – Pandurii Târgu 
Jiu (18.30, Digi Sport 1), Kolozs-
vári CFR – Astra Ploieşti (21.30, 
Digi Sport 1); hétfő: FC Brassó – 
Medgyesi Gaz Metan (18.30, Digi 
Sport 1), Concordia Chiajna – 
Sportul Studenţesc (19, Dolce Sport 
1), Petrolul Ploieşti – Galaci Oţelul 
(21.30, Digi Sport 1).

OTP-Bank Liga. A 2. forduló mű-
sora: ma: Zalaegerszeg – Debrecen (19, 
Sport m); holnap: Vasas – Pécs (18.30, 
Sport 1), Lombard Pápa – BFC Siófok 
(20), Haladás Sopron – Honvéd (20), 
Győri ETO – Újpest (20, Sport 1); vasár-
nap: Videoton – Paks (17, m1), Ferenc-

város – Diósgyőr (19, Sport 1), Kecske-
mét – Kaposvári Rákóczi (20).

Autó- és motorsport
Vasárnap rendezik az idei 

Forma–1-es világbajnokság tizedik 
futamát, a Német Nagydíjat. Az első 
két szabadedzést ma (11 és 13 óra), 
a harmadikat holnap (12 óra) tart-
ják, az időmérőre szombaton 15, a 
futamra vasárnap szintén 15 órától 
kerül sor a Nürburgringen. A sza-
badedzéseket a Digi Sport 1, az idő-
mérőt és a futamot a hazai sportcsa-
torna mellett az RTL Klub is élőben 
közvetíti.

A gyorsaságimotoros világbaj-
nokság 10. futamát rendezik vasár-
nap a királykategória számára: a 
MotoGP-ben résztvevők az Ame-
rikai Egyesült Államok Nagydíján 
Laguna Secában köröznek majd. 
Az első két szabadedzést ma (20 
és 23.55 órától), a harmadikat hol-
nap (20 órától) tartják, az időmérő 
holnap 23.55-től, a futam vasárnap 

23.55-től kezdődik, mindhárom 
nap a Digi Sport 2-n követhetők az 
események. A Cseh Nagydíjon – 
amelyre augusztus 12-én Brnóban 
kerül sor – már mindhárom gép-
osztály motorosai rajthoz állnak.

Egyéb sportágak
Atlétika. Ma rendezik Mona-

cóban a Golden League sorozat tize-
dik versenyét, az eseményt 21 órától 
a Digi Sport 2 élőben közvetíti.

Kerékpár. A hétvégén véget ér az 
idei francia körverseny. A mezőny ma 
a Modane Valfréjus és Alpe-d’Huez 
közötti 109,5 kilométert kell megte-
gye, a szakasz során egy első (Col du 
Télégraphe) és egy arany kategóriás 
(Col du Galibier) hegymenés lesz, az 
etap szintén mászással zárul. Holnap 
a 42,5 kilométeres egyéni időfuta-
mot tartják Grenoble városában és 
környékén, míg vasárnap Párizs ut-
cáin zárul a viadal. Ma 15.30, holnap 
és vasárnap 15 órakor kezdődik az 
Eurosporton az élő közvetítés.

A francia kerékpáros körverseny 
18., Pinerolo és Galibier-Serre 
Chevalier közötti 200,5 ki-

lométeres szakaszán Andy Schleck 
megszerezte idei első etapsikerét, de 
néhány másodperccel lemaradt a sárga 
trikóról, amelyet így Thomas Voeckler 
viselhet továbbra is.

A tegnapi hegyi szakasz nehéz 
feladat elé állította a mezőnyt: három 
csúcskategóriás emelkedő várt a ver-
senyzőkre. Ráadásul, a hegyi befutó a 
Tour történetének legmagasabb haj-
rája, 2500 méter körüli magasságon 
értek célba a kerekesek. Negyven kilo-
méteres tekerés után 19-en szöktek el a 
mezőnytől, előnyüket nyolc perc fölé 
tudták növelni.

Az első, Col Agnelen lévő hegyi 
hajrát Makszim Iglinszkij nyerte meg, 
a lejtmenet után következett az újabb 
hegyi szakasz, a Col d’Izoard, amely 
több mint 14 kilométeren keresztül 

tartott, és átlagban 7,3 százalékos 
emelkedőt jelentett. Ezt is Iglinszkij 
nyerte meg. A harmadik, egyben utol-
só emelkedő megkezdése után Andy 
Schleckék utolérték Iglinszkijt, mi-
közben a mezőny hátránya több mint 
három perc volt már.

Néhány kilométerrel a befutó előtt 
a végső győzelemre esélyes versenyzők 
Cadel Evans vezérletével kiváltak a 
mezőnyből, és megpróbáltak Andy 
Schleck nyomába eredni. Többek 
között Contador, Voeckler, Fränk 
Schleck és Ivan Basso is tagja volt a 
támadó csoportnak. Andy Schleck 
végül több mint kétperces előnnyel 
megnyerte a szakaszt, a második he-
lyen testvére, Fränk végzett, míg a har-
madik a szintén óriásit hajrázó Cadel 
Evans lett. Basso a negyedik, Voeckler 
az ötödik helyen zárt. A francia kerék-
páros előnye mindössze tizenöt má-
sodperc maradt összetettben.
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hirdetések

Idegenben elszenvedett 2–0-s 
vereség után hazai pályán hiába 
játszott remekül a Videoton, a 

védelem két nagy hibáját nem tud-
ta kellőképpen ellensúlyozni. Vere-
sége ellenére a Sturm Graz jutott a 
labdarúgó Bajnokok Ligája-selejte-
ző harmadik fordulójába, ahol grúz 
ellenfelével szemben komoly esélye 
van a csoportkörbe kerülésre. A 
magyar bajnok számára befejező-
dött az idei nemzetközi kupaidény.

A fehérváriak támadó szellem-
ben kezdtek, a  27. percben Elek 
megszerezte ugyan a Vidinek a ve-

zetést, de egy perc elteltével egyen-
lített a Sturm, mégpedig úgy, hogy 
az asszisztens – valójában téves – 
lesjelzésére leállt a Videoton teljes 
védelme. A sokk után gyorsan éb-
redt a hazai csapat, Sándor ismét 
előnyhöz juttatta övéit, de a fél-
idő hajrájában ismét az osztrákok 
büntették a fehérvári védők és a 
kapus hatalmas hibáját. Ezzel még 
nem volt vége a játékrésznek, mert 
zárásként Lipták talált a Sturm ka-
pujába reményt adva csapatának 
a folytatásra. Fordulás után még 
két gól hiányzott a magyar csapat 

üdvösségéhez, azonban a szünet 
és az egyre biztosabban futballozó 
vendégek megtörték a Videoton 
lendületét. A Graz őrizni tudta 
összesítésbeli előnyét, pedig a tá-
madójátékot cserékkel erősítő pi-
ros-kékeknek volt lehetőségük a 
gólszerzésre. A helyzetek azonban 
kimaradtak, és az elfáradó Sousa-
csapat 3–2-es győzelemmel, de 
összesítésben mégis egygólos hát-
ránnyal búcsúzott a nemzetközi 
porondtól. A kiesés ellenére a fe-
hérvári közönség állva tapsolta a 
hazai játékosokat.

Eredmények
Bajnokok Ligája-selejtező, 

második forduló, visszavágók: Vi-
deoton – Sturm Graz 3–2 /Elek 
(27.), Sándor (32.), Lipták (45.), 
illetve Hölzl (29.), Feldhofer 
(39.)/. Továbbjutott: Sturm 4–3-
as összesítéssel. APOEL Nicosia 
– Skënderbeu (albán) 4–0. Tj.: 
APOEL 6–0-s összesítéssel. Da-
cia Chişinău – Zestafoni 2–0. 
Tj.: Zestafoni 3–2-es összesítéssel. 
Borac Banja Luka – Maccabi Haifa 
3–2. Tj.: Maccabi 7–4-es össze-
sítéssel. Breidablik – Rosenborg 
Trondheim 2–0. Tj.: Rosenborg 
5–2-es összesítéssel.

Andre Alves (balról) a Videoton egyik legjobbja volt a visszavágón is  Fotó: mti


