
Sport
Öt dÖntőt rendeztek, hat aranyat osztottak

Megvan az olimpiai kvóta, 
jöhetnek a szerbek

Valószínűleg a besiktas lesz az ellenlábas

A Bajnokok Ligájából kap 
ellenfelet az SZKC

hírfolyam

> Kikapott az Oţelul. Vereséggel kezdte 
a román labdarúgó-bajnokságot a címvédő 
Galaci Oţelul: a bajnok hétfő esti legyőző-
je az egyik újonc, a Petrolul Ploieşti volt. A 
Buzăuban megrendezett mérkőzésen a cím-
védő szerzett vezetést, ám a 67. percben már a 
második játékost állították ki soraiból, és a ket-
tős emberhátrány végzetesnek bizonyult. Az 
annak idején a Steauából a román válogatottba 
is bekerülő Daniel Opriţa volt az újonc hőse: a 
29 éves támadó a 74. percben egyenlített, majd 

nem sokkal a lefújás előtt nagyszerű távoli lö-
véssel a győztes gólt is megszerezte. Eredmény: 
Petrolul Ploieşti – Galaci Oţelul 2–1.

> Uruguay. Csaknem 60 ezer ember 
ünnepelte meg a Buenos Airesből hazatérő 
Copa América-győztes uruguayi váloga-
tott játékosait a montevideói Centenario-
stadionban. A fieszta helyi idő szerint vasár-
nap este kilenckor vette kezdetét, az 1995 óta 
először, összességében rekordnak számító 15. 
alkalommal Copát nyerő válogatott hajnali 3 
órakor érkezett meg.

> Női vébé. A szervezőbizottság bejelen-
tése alapján 7,6 millió eurós plusszal zárta a 
rendező Németország a női labdarúgó-világ-
bajnokságot. A teljes bevétel 50,6 millió euró 
volt. Ebből ötmilliót a női futball támogatá-
sára szánnak, egymillió eurót osztanak szét a 
Német Olimpiai Bizottság, a fogyatékosok 
sportszövetsége és egy, a német sportolókat se-
gítő alapítvány között. A fennmaradó összeget 
a mérkőzéseken közreműködők kapják.

> Jégkorong. A Miskolci Jegesmed-
vék jégkorongcsapata szerződtette az 53-

szoros magyar válogatott csatárt, Fodor 
Szabolcsot, illetve Popovics Patrikot a Va-
sasból. A kétszeres magyar bajnok játékos 
mellett az újdonsült svéd vezetőedző, Kjell 
G. Lindqvist kapcsolatai révén megszerezte 
Alfred Lindgrent – adta hírül a klub hon-
lapja. A 20 éves védő megjárta a svéd elit- és 
szuperelit juniorbajnokságokat is, legutóbb 
a felnőttbajnokság harmadik vonalában 
szerepelt. A klub honlapjának tájékoztatá-
sa szerint Egri Gergely, Kiss Attila, Korpos 
Gergő és Majoross Gergely is befejezi profi 
pályafutását.
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az amerikaiak legyőzésével be-
jutott az elődöntőbe a magyar 
férfivízilabda-válogatott a sang-
haji vizes világbajnokságon, ahol 
az „ősi rivális” szerb válogatottal 
csap majd össze a fináléért.

A tegnap reggeli negyeddön-
tős mérkőzésen jórészt a 
tengerentúliak vezettek, 

2–5-nél már hárommal is, a magya-
rok azonban szívósan küzdöttek, és 
bár nem játszottak jól, végül kihar-
colták a győzelmet. Először 6–5-nél 
volt az előny Kemény Dénes olim-
piai bajnok alakulatánál, majd a ne-
gyedik negyedben 9–7-nél került 
elérhető közelségbe a továbbjutás. 
Végül 9–8 lett a találkozó végered-
ménye. Kemény Dénes szövetségi 
kapitány a találkozó után elmond-
ta: „Éppenséggel 2–5-nél nem 
éreztem jól magam, szerencsére ez 
még nagyon az elején volt. Összes-
ségében szenvedtünk, magunknak 
tettük nehézzé a mérkőzést. Végül 
is magunkat és jó néhány bírói íté-
letet is sikerült legyőznünk.”

A másik ágon a Világliga-első 
szerb válogatott a németek felett 
aratott magabiztos, 9–4-es győzel-
mével jutott a legjobb négy közé 
így eldőlt, hogy a címvédő magyar 
csapat ott lehet a jövő évi londoni 
olimpián. A világbajnokság első há-

rom helyezettje jut ki hivatalból az 
olimpiára, de mivel a szerbek Világ-
liga-győzelmükkel kvótát szereztek 
az ötkarikás rendezvényekre, így a 
többi elődöntős helye is biztos ott.

A magyar és a szerb együttes, 
amely a döntőért egymással játszik 
majd holnap – 11.50-től –, tavaly 
a zágrábi Európa-bajnokság cso-
portküzdelmei során, valamint a 
bronzmérkőzésen is találkozott: az 
első összecsapáson Kemény Dénes 
alakulata 9–6-ra diadalmaskodott 
(ezzel hat évvel a 2004-es athéni 
olimpiai döntő után először tudta 
legyőzni a szerbeket), a harmadik 
helyért rendezett mérkőzésen azon-
ban 10–8-as vereséget szenvedett.

A tegnapi úszódöntők érdekessé-
ge, hogy a két francia favorit, Jérémy 
Stravius és Camille Lacourt azonos 
idővel, 52.76 másodperccel csapott 
célba a férfiak 100 méteres hátúszó 
számának döntőjében, így holtver-
seny született, két győztest hirdettek.

eredmények
Vízilabda, férfiak. Negyeddön-

tők: Magyarország – Egyesült Álla-
mok 9–8 (1–3, 3–2, 3–2, 2–1), Szer-
bia – Németország 9–4, Horvátor-
szág – Montenegró 9–6, Olaszország 
– Spanyolország 10–6. Helyosztók: 
a 9–12. helyért: Románia – Kanada 
8–12, Ausztrália – Japán 15–9; a 13. 

helyért: Kazahsztán – Brazília 9–7; a 
15. helyért: Kína – Dél-Afrika 9–4.

Úszás: férfi 200 m gyors: 1. 
Ryan Lochte (amerikai) 1:44.44 
perc, 2. Michael Phelps (amerikai) 
1:44.79 p., 3. Paul Biedermann 
(német) 1:44.88; női 100 m hát: 1. 
Csao Csing (kínai) 59.05 másod-
perc, 2. Anasztaszija Zujeva (orosz) 
59.06 mp., 3. Natalie Coughlin 
(amerikai) 59.15 mp.; női 1500 m 
gyors: 1. Lotte Friis (dán) 15:49.59 
p., 2. Kate Ziegler (amerikai) 
15:55.60 p., 3. Li Hszüan-hszü (kí-
nai) 15:58.02 p.; férfi 100 m hát: 1. 
Jérémy Stravius (francia) és Camille 
Lacourt (francia) 52.76 mp. – azo-
nos idővel, 3. Irie Rjoszuke (ja-
pán) 52.98 mp.; női 100 m mell: 1. 
Rebecca Soni (amerikai) 1:05.05 
p., 2. Leisel Jones (ausztrál) 1:06.25 
p., 3. Csi Li-ping (kínai) 1:06.52 p.

a mai program
Vízilabda, nők. Elődöntő: Orosz-

ország – Kína (11.50), Görögország 
– Olaszország (16). Helyosztók, ay 
5–8. helyért: Egyesült Államok – Ka-
nada (7.10), Hollandia – Ausztrália 
(10.30); a 9. helyért: Magyarország – 
Kuba (5.50); a 11. helyért: Új-Zéland 
– Spanyolország (4.30).

Úszás döntők (13–14.50): fér-
fi 200 m pillangó, női 200 m gyors, 
férfi 800 m gyors, férfi 50 m mell.

Jó védekezésüknek és a kapusteljesítménynek köszönhették a magyarok a győzelmet fotó: mti

tegnap délben bécsben kisor-
solták a férfikézilabda ehF-kupa 
első két körének párosításait. a 
székelyudvarhelyi kC a második 
körben csatlakozik a kiíráshoz. 
az udvarhelyi gárda a bajno-
kok ligája előselejtező második 
csoport negyedik helyezettjét 
kapta.

Fortuna istennő úgy akar-
ta, hogy még várni kell 
az EHF-kupa második 

körének ellenfelére. A sorsolás 
alapján a Bajnokok Ligája előse-
lejtező 2. csoport, utolsó helye-
zettjét kapja az SZKC. Ebben a 
csoportban toronymagas esélyes 
a svéd IK Savehof. A kvartett 
tagja még a fehérorosz Dinamo 
Minszk, a házigazda osztrák aon 
Fivers, valamint a török Besiktas. 
A meccseket szeptember 3–4-én 
rendezik. Az erőviszonyokat te-
kintve az isztambuli gárda pa-
píron a leggyengébb. Azt már 
tudni lehet, hogy az első mecs-
cset idegen környezetben játsz-
sza Vlad Caba együttese októ-
ber 8/9-én, a visszavágót pedig 
Székelyudvarhelyen október 
15/16-án.

A 2. BL-előselejtező program-
ja: szeptember 3-án: 1. elődöntő: 
IK Sävehof – Besiktas, 2. elődöntő: 
Dinamo Minszk – aon Fivers; szep-
tember 4-én: kisdöntő: az elődön-
tők vesztesei, döntő: az elődöntők 
győztesei.

Két magyar csapat is érdekelt 
az EHF-kupa 2. körében. A Ba-
latonfüredi KSE a luxemburgi 
HC Berchemet, míg a Tatabányai 
Carbonex KC a görög A.C. PAOK 
együttesét kapta.

európai kupasorsolások
Férfiak. Challenge-kupa (az 

első mérkőzést november 26/27-
én, míg a visszavágót december 
3/4-én rendezik): Bucovina 
Suceava – Bnei Hertzeliya (izra-
eli), UCM Caraş Severin – HC 
Spartak Varna (bolgár); KEK (az 
első mérkőzést november 26/27-
én, míg a visszavágót december 
3/4-én rendezik): Pallamano 
Intini Noci (olasz) – Pandurii 
Târgu Jiu, European University 
Cyprus (ciprusi) – Ferencváros; 
EHF-kupa: BL 2. selejtező 4. 

helyezettje – Székelyudvarhelyi 
KC, Balatonfüredi KSE – HC 
Berchem (luxemburgi), A.C. 
PAOK (görög ) – Tatabanya 
Carbonex KC. 

Nők. KEK (az első mérkő-
zést szeptember 3/4-én, míg a 
visszavágót szeptember 10/11-
én rendezik): FTC-Rail Cargo 
Hungaria – Union Korneuburg 
(osztrák), Galaci Oţelul – KHF 
Kastrioti; EHF-kupa (az első 
mérkőzést november 5/6-án, míg 
a visszavágót november 12/13-án 
rendezik): SPR Lublin (lengyel) 
– Bukaresti CSM, WHC Vardar 
Skopje (macedón) – Bekescsabai 
ENKSE.

az szkC nyári programja

A magyarországi edzőtábor 
barátságos mérkőzései (au-
gusztus 2–12.): augusztus 
5-én 15 óra 30 perctől a Ceg-
léddel (helyszín Veszprém); 
augusztus 6-án 18 órától a HF 
Sonderborggal (helyszín Na-
gyatád); augusztus 10-én 18 
órától az MKB Veszprémmel 
(helyszín Veszprém Aréna); 
augusztus 12-én 18 órától a 
Pick Szegeddel (helyszín Sze-
ged).

Schindler-kupa (augusztus 
19–21., Hamburg). Résztve-
vők: SZKC, Handbold Arhus, 
Zaglebie Lubin, TSC Han-
nover, A1 Bregenz Handball, 
Wacker Thun, HSG Nordhorn, 
US Ivry.

Székel yudvarhel y-ku pa 
(augusztus 26–27., Szé kely-
udvarhely). Részt vevő csapatok: 
SZKC, Bákói Ştiinţa Dedeman, 
Bucovina Suceava és a Tordai 
Potaissa.

Szuperkupa (szeptember 
2–3., Konstanca). Résztvevők: 
SZKC, Konstancai HCM, 
Bucovina Suceava és UCM Caraş 
Severin. Elődöntő (szeptember 
2.): CSU Suceava – SZKC (17), 
Konstancai HCM – UCM Caraş 
Severin. Helyosztók (szeptember 
3., egyelőre nincs kezdési időpont, 
a televíziós közvetítéstől függ): kis-
döntő és döntő. Az esemény a 75 
éves FRH jegyében zajlik.


