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Búcsú a Románia-kupa 

küzdelmeitől

Szeben döntetlennel kezdett

Továbbjutott 
a Paks és a Gaz Metan

hírfolyam

> Eltiltás. A Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség (FIFA) etikai bizottsága életre szó-
ló eltiltással sújtotta a katari Mohamed bin 
Hammamot, a sportág ázsiai szövetségének 
volt elnökét, akit bűnösnek talált vesztegetés 
vádjában. A bizottság szerint az elnökjelölt bin 
Hammam a FIFA májusi, tisztújító közgyűlé-
se előtt voksokat próbált vásárolni győzelme 
érdekében, ezért karibi tisztségviselőknek 40 
ezer dollár kenőpénzt adott át. Később visz-
szalépett, és Joseph Blattert újraválasztották. 

Bin Hammam a legmagasabb rangú FIFA-
hivatalnok, akit eltiltottak a szervezet 107 éves 
történetében. A 62 éves katari sportdiplomata 
máris jelezte: fellebbez az eltiltás ellen.

> Nyereség. A szervezőbizottság bejelenté-
se szerint 7,6 millió eurós nyereséget hozott a 
Németországban múlt vasárnap befejeződött 
női labdarúgó-világbajnokság. A teljes bevétel 
50,6 millió euró körüli, ennek felét a 782 ezer 
eladott belépőjegy ára teszi ki. Theo Zwanziger, 
a német szövetség (DFB) elnöke szerint a ha-
szonból mintegy ötmillió eurót a női futball 

támogatására fordítanak, egymilliót pedig a 
Német Olimpiai Bizottság, a fogyatékosok 
sportszövetsége és egy, a német sportolókat 
segítő alapítvány között osztanak szét. A fenn-
maradó összegből jutalmazzák a mérkőzések 
lebonyolításában közreműködőket.

> Copa América. Peru válogatottja sze-
rezte meg a bronzérmet az Argentínában zajló 
labdarúgó Copa Américán, miután a harmadik 
helyért lejátszott mérkőzésen Guerrero mes-
terhármasával legyőzte Venezuelát. Eredmény, 
Copa América, a harmadik helyért: Peru – Ve-

nezuela 4–1 /Chiroque (38.), Guerrero (65., 
90., 93.), illetve Arango (78.)/. Az Uruguay – 
Paraguay döntő lapzárta után ért véget.

> Német Szuperkupa. A rendes játékidő-
ben gól nélküli döntetlenre végződő találkozót 
követően büntetőkkel a Schalke hódította el a 
német Szuperkupát, miután legyőzte a bajnok 
Dortmundot. Eredmény, német Szuperkupa, 
döntő: Schalke 04 Gelsenkirchen – Borussia 
Dortmund 0–0, büntetőkkel 4–3. A klub tör-
ténetében először nyert német Szuperkupát a 
Schalke.
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Az elmúlt héten kezdődtek meg 
a labdarúgó 2011/2012-es idény 
Románia-kupa-küzdelmei, az első 
fordulóban két Hargita megyei csa-
pat volt érdekelt. Az FC Szé kely-
udvarhely idegen környezetben, a 
Szentegyházi Vasas hazai pályán 
szenvedett vereséget, így mindkét 
Hargita megyei gárda búcsúzott a 
további küzdelmektől.

Józsa Csongor

Nem sikerült a bravúr a 
labdarúgó Románia-ku-
pa 2011/2012-es idé-

nyének első körében egyik Har-
gita megyei csapatnak sem. Az 
FC Székelyudvarhely idegenben, 
Kovászna megye bajnokával, az 
FC Zágonnal mérkőzött meg.
Szombat délelőtt a Szentegyhá-
zi Vasas a csodában bízott a 3. 
ligás Medgyesi Gaz Metan II el-
len, amely a medgyesiek 1. ligás 

gárdájának fiókcsapata. A hazai 
környezetben rendezett össze-
csapáson a vendégek sokkal job-
ban játszottak, végig érződött a 
két gárda közötti különbség, egy 
pillanatig sem volt kérdéses a to-
vábbjutó kiléte.

Labdarúgó Románia-kupa, 1. kör,  
eredmények: FC Zágon – FC Szé-
kely udvarhely 4–1 (2–0); Szent-
egyházi Vasas – Medgyesi Gaz 
Metan 0–4 (0–2).

Hazai pályán szerezte meg első 
pontját első 1. ligás meccsén a 
szebeni Voinţa. A hazai pontva-
dászat első fordulójában a Rapid 
könnyedén, a Dinamo egy gyanús 
góllal nyert hazai pályán, míg a Ko-
lozsvári U idegenben győzött a szin-
tén újonc CS Mioveni ellen.

Habár majdnem végig ural-
ta ellenfelét, a Steauának 
egy ponttal kellett távoznia 

Szebenből a selejtezőt követően az 1. 
Ligába jutott Voinţa ellen. A bukares-
tiek Leandro révén már a 38. percben 
megszerezték a vezetést, a meccs fo-
lyamán többször is növelhették vol-
na előnyüket, de a szebeni védelem a 
helyzet magaslatán volt. A meccs haj-
rájában többször is helyzetbe kerültek 

a hazaiak, volt egy kapufájuk is, majd 
Neguţ egyenlített a 88. percben.

A Rapid az első félórát már két 
gólos előnnyel zárta a Vaslui elleni 
meccsen, a biztos vezetés tudatában 
aztán ellaposodott a játék, a véghaj-
rában a fővárosiak még lőttek egy 
gólt. A Dinamo csak egy bírói té-
vedésnek köszönhetően nyertek az 
FCM Marosvásárhely ellen, Marius 
Nicolae a 11. percben lőtte a találko-
zó egyetlen találatát úgy, hogy még 
a tévés visszajátszást követően sem 
derült ki, hogy a labda teljes terje-
delmében áthaladt-e a gólvonalon.

Eredmények
1. Liga, 1. forduló: Rapid – 

Sporting Club Vaslui 3–0, Dinamo 
– FCM Marosvásárhely 1–0, CS 

Mioveni – Kolozsvári U 0–1, 
Szebeni Voinţa – Steaua 1–1, 
Ceahlăul Piatra Neamţ – Pandurii 
Târgu Jiu 1–1. A Kolozsvári CFR – 
Astra Ploieşti találkozó lapzárta után 
ért véget. A további műsor: ma: 
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 
eredményei: Zalaegerszeg – Debre-
cen 0–2, Vasas – Pécs 1–2, Lombard 
Pápa – BFC Siófok 2–0, Haladás 
Sopron – Honvéd 2–4, Győri ETO 
– Újpest 1–0, Videoton – Paks 4–0. 
A Ferencváros – Diósgyőr és a Kecs-
kemét – Kaposvári Rákóczi találko-
zók lapzárta után értek véget.

A labdarúgó Európa Liga harma-
dik selejtezőkörébe jutott a Paks 
és a Medgyesi Gaz Matean, a 
Ferencváros és a Kecskemét vi-
szont búcsúzott a küzdelmektől

Idegenbeli sikerének köszönhe-
tően jutott tovább az Európa 
Liga harmadik selejtezőköré-

be a Paks csapata, miután a hazai 
1–1-es döntetlent követően 3–0-ra 
nyert a Tromsö otthonában. Nagy 
iramban kezdték a mérkőzést a 
csapatok, a Tromsö lépett fel táma-
dólag, de a Paks felvette a kesztyűt, 
szép támadásokat vezettek, de gól 
a szünetig nem volt. A második 
félidőben visszavett a tempóból a 
Tromsö, a Paks előtt is egyre több 
lehetőség adódott. Kiss Tamás 
gólja után még bátrabbak lettek a 
paksiak, újabb két alkalommal be-
találtak.

A Ferencváros hosszabbítás 
után 3–1-es vereséget szenvedett 
a csütörtöki visszavágón a norvég 
Aalesund otthonában, így 4–3-as 
összesítéssel búcsúzott. Kiesett a 
nemzetközi kupaporondon ezút-
tal debütáló Kecskemét, miután a 
csütörtöki visszavágón gól nélküli 
döntetlent ért el a kazah Aktobe 
vendégeként.

Eredmények
Európa Liga-selejtező, 2. for-

duló, visszavágók: Gaziantepspor 
– FK Minszk 4–1. Továbbjutott: 
Gaziantepspor (5–2). ADO Den 
Haag – Tauras (litván) 2–0. Tj.: 
ADO (5–2). Rabotnicki – Juvenes 
Dogana (San Marinó-i) 3–0. 
Tj.: Rabotnicki (4–0). Jablonec 
(cseh) – Flamurtari (albán) 5–1. 
Tj.: Jablonec (7–1). Olympiakosz 
Volosz (görög) – Rad (szerb) 
1–1. Tj.: Olympiakosz (2–1). 
Westerlo (belga) – TPS Turku 
0–0. Tj.: Westerlo (1–0). Fulham 
– Crusaders (északír) 4–0. Tj.: 
Fulham (7–1). RNK Split – 
Domzale 3–1. Tj.: RNK (5–2). 
Bohemians – Olimpija Ljubljana 
1–1. Tj.: Olimpija (3–1). Dundee 
United – Slask (lengyel) 3–2. Tj.: 
Slask (3–3, idegenben lőtt több 
góllal). St. Patrick’s (ír) – Sahtar 
Karagandi 2–0. Tj.: St. Patrick’s 
(3–2). Nacional (portugál) – FH 
(izlandi) 2–0. Tj.: Nacional (3–1). 
Austria Bécs – Rudar (montenegrói) 
2–0. Tj.: Austria (5–0). Aalesund 
– Ferencváros 3–1. Tj.: Aalesund 

(4–3). Tromsö – Paks 0–3. Tj.: 
Paks (4–1). Aktobe – Kecskemét 
0–0. Tj.: Aktobe (1–1, idegen-
ben szerzett góllal), Elfsborg – 
Suduva (litván) 3–0. Tj.: Elfsborg 
(4–1). Irtis Pavlodar – Rusztavi 
(grúz) 0–2. Tj.: Rusztavi (3–1). 
Mika (örmény) – Valerenga 0–1. 
Tj.: Valerenga (2–0). Gaz Metan 
Medgyes – KuPS (finn) 2–0. 
Tj.: Gaz Metan (2–1). Újvidéki 
Vojvodina – FC Vaduz 1–3. Tj.: 
Vaduz (3-3, idegenben szerzett 
több góllal). Ventspils – Sahtyor 
Szoligorszk 3–2. Tj.: Ventspils 
(4–2). Hazar (azeri) – Maccabi 
Tel-Aviv 0–0. Tj.: Maccabi (3–1). 
Levadia Tallin – Differdange 
0–1. Tj.: Differdange (1–0). She-
riff Tiraszpol – Zeljeznicar 0–0. 
Tj.: Zeljeznicar (1–0), Honka 
(finn) – Hacken (svéd) 0–2. Tj.: 
Hacken (3–0). Qarabag (azeri) – 
EB Streymur (feröeri) 0–0. Tj.: 
Qarabag (1–1, idegenben szerzett 
góllal). Bnei Jehuda – Sant Julia 
2–0. Tj.: Bnei (4–0). Varazdin 
(horvát) – Iskra-Stal (moldovai) 
3–1. Tj.: Varazdin (4–2). Vorszkla 
(ukrán) – Glentoran 3–0. Tj.: 
Vorszkla (5–0). Sarajevo – Örebro 
2–0. Tj.: Sarajevo (2–0). Dinamo 
Tbiliszi – Llanelli (walesi) 5–0. 
Tj.: Dinamo (6–2). AEK Larnaca 
– Floriana (máltai) 1–0. Tj.: AEK 
(9–0). Spartak Trnava – KF Tira-
na 3–1. Tj.: Spartak (3–1). Salz-
burg – Liepajas Metalurgs 0–0. 
Tj.: Salzburg (4–1). Gagra (grúz)  
– Anorthoszisz Famaguszta 2–0. 
Tj.: Anorthoszisz (3–2). Mid-
tjyl land – TNS (walesi) 5–2. Tj.: 
Midtjylland (8–3). Lokomotiv 
Szófia – Metalurg Szkopje 3–2. 
Tj.: Lokomotiv (3–2). FC Zsol-
na – KR (izlandi) 2–0. Tj.: KR 
(3–2). Thun (svájci) – Vllaznia 
(albán) 2–1. Tj.: Thun (2–1).

Az Európa Liga harmadik selej-
tezőkörében a Paks a skót Hearts 
ellen, a Medgyesi Gaz Metan a né-
met FSV Mainz 05-tel, míg a Bu-
karesti Dinamo a horvát Varazdin 
Ellen játszik. A Paks és a Dinamo 
hazai, a Gaz Metan idegen környe-
zetben kezdi a sorozatot csütörtö-
kön, a visszavágókat augusztus 4-én 
játsszák. Holnap a Sporting Vaslui 
a Bajnokok Ligája selejtezőjének 
harmadik körében 21.15 órától a 
Enschedeben a Twente ellen lép 
pályára, a visszavágót egy héttel ké-
sőbb Vasluiban rendezik.

Hazai pályán búcsúzott a Románia-kupától a szentegyházi Vasas fotó: uh.ro


