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Hosszú és Gyurta 6. lett

Kilencedik helyért 
játszanak a magyar nők

Kaposváron fociztak

hírfolyam

> Real Madrid. Spanyol lapértesülés sze-
rint a 2011/2012-es idényben is a Real Mad-
rid labdarúgója lesz a brazil Kaká. „Nagyon 
fontosak számomra ezek a napok, keményen 
dolgozom, sokat tréningezek. De ami a leg-
jelentősebb, az edzőm is bízik bennem. Mou 
azt mondta, számít rám ebben a szezonban – 
nyilatkozta a dél-amerikai légiós a Marca című 
spanyol sportnapilapnak. – A klubvezetés ezt 
megerősítette, én pedig szeretném meghálálni 
bizalmukat.” A játékost 2009 nyarán 70 millió 

euróért vették meg az AC Milantól, amellyel 
gyakorlatilag mindent (bajnokság, Bajnokok 
Ligája) megnyert.

> Román foci. Győzelemmel kezdte az 
idényt a Kolozsvári CFR, amely hazai pályán 
helyenként látványos focit játszva 2–0 arány-
ban győzte le az Astra Ploieşti csapatát. Ered-
mények, 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, Kolozsvári CFR – 

Astra Ploieşti 2–0, FC Brassó – Medgyesi Gaz 
Metan 2–1, Concordia Chiajna – Sportul 
Studenţesc 1–2. A Petrolul Ploieşti – Galaci 
Oţelul találkozó lapzárta után ért véget.

> Magyar foci. A második fordulóban a 
Ferencváros csak egy döntetlent játszott hazai 
környezetben az újonc Diósgyőr ellen, annak 
ellenére, hogy a 39. perctől egyes, majd a 85. 
perctől kezdve kettős emberelőnyben játsz-
hattak. A 2. forduló eredményei: Zalaegerszeg 
– Debrecen 0–2, Vasas – Pécs 1–2, Lombard 
Pápa – BFC Siófok 2–0, Haladás Sopron – 

Honvéd 2–4, Győri ETO – Újpest 1–0, Vide-
oton – Paks 4–0, Ferencváros – Diósgyőr 1–1, 
Kecskemét – Kaposvári Rákóczi 4–0. Érdekes-
ség az Újpest háza tájáról: a Nemzeti Sport in-
formációi szerint az egykori holland szövetségi 
kapitány, a 69. születésnapját augusztus 2-án 
ünneplő Leo Beenhakker lehet a labdarúgó 
NB I-ben szereplő Újpest új sportigazgatója. 
A lila-fehéreknél múlt szerdáig Kovács Zoltán 
töltötte be ezt a pozíciót, ám vele egyoldalúan 
szerződést bontott a klub, s a helyére szemelték 
ki a legutóbb a Feyenoordnál ugyanebben a 
beosztásban dolgozó szakembert.
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A magyar női vízilabda-váloga-
tott 5 góllal nyert a spanyolok 
legjobbjaival szemben a sangha-
ji vizes világbajnokság tegnapi 
versenynapján, a 9–12. helyért 
rendezett összecsapáson. Nem 
jutott az elődöntőbe az olimpiai 
címvédő holland válogatott.

Az ausztráloktól elszenve-
dett szombati vereség után 
a tegnapi meccsnek az volt 

a tétje magyar szempontból, hogy 
a kilencedik vagy a 11. pozícióért 
folytathatja tovább Merész András 
együttese a kínai vb-n. Az alsóházi 
randevú korábban beillett volna ko-
molyabb Európa-bajnoki tétmeccs-
nek is – jelesül 2010-ben éppen ez 
a két gárda vívott meg Belgrádban 
az Eb 5. helyéért, s akkor a magyar 
gárda győzött –, Sanghajban azon-
ban két, ezúttal alulteljesítő válo-
gatott szállt vízbe egymás ellen. A 
sok találatot hozó összecsapáson a 
spanyolok csak az első percekben 
vezettek. A magyarok fokozatosan 
vették fel a meccs iramát, és végül 
simán öt góllal nyertek, így Kuba 
ellen szállnak vízbe a 9. helyért.

Hatalmas meglepetésre a cím-
védő amerikai válogatott után az 
olimpiai bajnok holland csapat is 
búcsúzott a sanghaji vizes világbaj-
nokság női vízilabdatornáján, mi-

vel két góllal kikapott a görög csa-
pattól. Az amerikaiak az oroszoktól 
szenvedtek kétgólos vereséget.

Az úszóknál négy döntőt ren-
deztek két magyar képviselővel. A 
női 100 m pillangóban az amerikai 
Dana Vollmer nyert, férfi 50 méter 
pillangón pedig a nemrég dopping-
botrányba keveredett brazil César 
Cielo Filho lett aranyérmes. A bra-
zil versenyzőt a próba után a nézők 
is kifütyülték, és úszótársai közül 
is csak egy fogott vele kezet. A női 
200 méteres vegyes úszásnak és a 
férfi 100 méteres mellúszásnak is 
volt magyar érdekeltje Hosszú Ka-
tinka és Gyurta Dániel révén, ám 
mindketten a 6. helyen végeztek. A 
nők versenyét a 15 éves kínai Je Si-
ven nyerte, míg a férfiak mellúszá-
sát a norvég Alexander Dale Oen 
hozta egyéni csúccsal.

Eredmények
Vízilabda, nők. Negyeddöntő: 

Görögország – Hollandia 12–10, 
Oroszország – Egyesült Államok 
9–7, Olaszország – Ausztrália 14–
12 (büntetőkkel), Kanada – Kína 
7–9. Helyosztók: a 9-12. helyért: 
Kuba – Új-Zéland 11–10, Magyar-
ország – Spanyolország 17–13; a 13. 
helyért: Kazahsztán – Brazília 9–5; 
a 15. helyért: Dél-afrikai Köztársa-
ság – Üzbegisztán 6–5.

Úszás. Női 100 pillangó: 1. Dana 
Vollmer (amerikai) 56.87 mp., 2. 
Alicia Coutts (ausztrál) 56.94 mp., 
3. Jing Lu (kínai) 57.06 mp.; férfi 50 
m pillangó: 1. César Cielo Filho (bra-
zil) 23.10 mp., 2. Matthew Targett 
(ausztrál) 23.28 mp., 3. Geoff Huegill 
(ausztrál) 23.35 mp.; női 200 m ve-
gyes úszás: 1. Je Si-ven (kínai) 2:08.90 
perc., 2. Alicia Coutts (ausztrál) 
2:09.00 p., 3. Ariana Kukors (ameri-
kai) 2:09.12 p. ... 6. Hosszú Katinka 
2:11.24 p.; férfi 100 m mellúszás: 1. 
Alexander Dale Oen (norvég) 58.71 
mp., 2. Fabio Scozzoli (olasz) 59.42 
mp., 3. Cameron van der Burgh (dél-
afrikai) 59.49 mp. ... 6. Gyurta Dáni-
el 1:00.25 p.

A mai program
Úszás döntők (13–14.50, M1, 

TVR1, Eurosport): férfi 200 m 
gyorsúszás; női 100 m hátúszás; 
női 1500 m gyorsúszás; férfi 100 m 
hátúszás; női 100 m mellúszás.

Vízilabda, férfiak. a 9. helyért: 
Románia – Kanada (6.20, TVR2); a 
11. helyért: Ausztrália – Japán (7.40); 
a 13. helyért: Kazahsztán – Brazília 
(5); a 15. helyért: Kína – Dél-Afrika 
(3.40); negyeddöntők: Magyarország 
– Egyesült Államok (9, M1); Szerbia 
– Németország (10.20); Horvátor-
szág – Montenegró (11.40); Olasz-
ország – Spanyolország (16).

A Csíkszeredai VSK U14-es és 
U10-es labdarúgócsapatai a múlt 
hét folyamán részt vettek a Ka-
posváron megrendezett In tersport 
Youth Football Festival elneve-
zésű nemzetközi utánpótlás lab-
darúgótornán. Mindkét csapat a 
nyolcaddöntőig jutott.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Tizenegy korosztályban a ki-
lencévestől az 19 évesig ren-
deztek nagyszabású nem-

zetközi utánpótlás labdarúgótornát 
július 17–23. között Kaposváron. 
A Csíkszeredai VSK két csapattal, 
az U14-esekkel és az U10-esekkel 
vett részt a tornán olyan neves csa-
patok társaságában, mint például 
az AC Milan vagy épp a Brescia. 
A Kurkó Attila által felkészített 14 
éves gárda csoportelsőként jutott 
tovább, majd a nyolcaddöntőben 
több váratlan sérülés is közbejött, 
ami a csapat vesztét okozta, és végül 
a legjobb 16 között búcsúztak.

Az Albu László által felkészített 
10 évesek fokozatosan vették át a 
torna ritmusát, a trénernek a leg-
nagyobb gondot az okozta, hogy 
tanítványai nem tudtak gólokat 
rúgni. A 10 évesek annak ellenére, 

hogy a csoportban minden mecs-
csüket elveszítették, bejutottak a 
nyolcaddöntőbe. Itt viszont szoros 
csatában alulmaradtak.

Eredmények. U14, csoport-
meccsek: Csíkszeredai VSK – Pé-
csi MFC 2–0, VSK – Kaposvári 
Mézga Focisuli 5–0, VSK – Já-
rási válogatott (Felvidék) 2–0; 
nyolcaddöntő: VSK – Balatonlelle 
0–1. A korosztály végső győz-
tese a Kaposvári Rákóczi lett. 
U10, csoportmeccsek: VSK – 
Konrádi Focisuli 0–1, VSK – 
Dunaszerdahely 0–5, VSK – Belg-
rádi Dominus 1–4; nyolcaddöntő: 
VSK – Pécsi MFC 2–3. A kor-
osztály végső győztese a szerbiai 
Belgrádi Dominus lett.

A VSK kerete. U14: Antal Hu-
nor, Bálint Botond, Bârsan Răzvan, 
Barta Miklós, Csala Hunor, Ger-
gely Alpár, Kurkó Márk, Ladó Se-
bestyén, Rafael Cristian, Tankó 
Levente, Tompos Tamás, Veres 
Alpár. Edző: Kurkó Attila. U10: 
Albu Attila, Antal Anita, Bârnoagă 
Octavian, Curkó Edvárd, Erőss 
Ákos, Ferencz Róbert, Gyenge Szi-
lárd, Incze Huba, Lakatos Tamás, 
Pál-Pál Patrik, Szabó Andor, Szon-
di Botond, Tamás Hunor, Vitos 
Tamás. Edző: Albu László.

Hosszú Katinka legjobb európaiként a hatodik helyen végzett a női 200 méteres vegyes úszásban Fotó: mti

Uruguay 15. diadala. Uruguay labdarúgó-válogatottja nyerte 
az Argentínában rendezett Copa Américát, miután a vasárnapi, Bue-
nos Aires-i döntőben 3–0-ra  legyőzte Paraguay együttesét. A tavalyi 
világbajnokságon negyedik „uruk” Luis Suárez 12. és Diego Forlán 
42., illetve 90. percben szerzett góljával diadalmaskodtak. A legutóbb 
1995-ben győztes uruguayiak 15. diadalukat aratták a dél-amerikai 
kontinenstornán, s ezzel immár egyedül vezetik az örökranglistát. Ed-
dig az argentinokkal közösen álltak az élen 14-14 sikerrel. A bronz-
érmet Peru szerezte meg, amely – még szombaton – 4–1-re nyert a 
helyosztón Venezuela ellen. Eredmények: döntő: Uruguay – Paraguay 
3–0 ; a 3. helyért: Peru – Venezuela 4–1.


