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Kilencedik lett 

a magyar női pólóválogatott
Kezdődik a bérletek árusítása

hírfolyam

> Kártérítést követelnek. Mint ismere-
tes, a Copa Américán elszenvedett kudarc 
után az argentin szövetség menesztette a válo-
gatott edzőjét, Sergio Batistát, és lemondták 
az augusztus 10-i bukaresti fellépést is. Egy 
argentin sportnapilap szerint a románok már 
jelezték is, kártérítést kérnek, hiszen elővétel-
ben 38 ezer jegyet eladtak az összecsapásra. 
„Ha kell, a FIFA-nál keressük az igazunkat, és 
kártérítést követelünk” – nyilatkozta Mircea 
Sandu, a román szövetség elnöke. 

> Tájékozódás. Az elmúlt hétvégén Nagy-
bányán és környékén rendezték a kerékpáros 
tájékozódási országos bajnokságot és Romá-
nia-kupát, melyen többek között részt vettek 
a Csíkszeredai Kárpátok SK sportolói is. A 
21 évesek korcsoportjában Suciu Simion az 
ob-futamon a második, a Románia-kupában 
a harmadik helyen zárt, László Bálint a 40 
évesek korcsoportjában negyedik lett az ob-
futamon. A 17 évesek között Erősdi Zakariás 
az ob-t az ötödik, a kupafutamot a második 
helyen zárta, míg Rancz Bálint a 14 évesek 
között az ob-t a negyedik, a Románia-kupa 

küzdelmeit a harmadik helyen zárta. Suciu 
Simion és Erősdi Zakariás számára a két ver-
seny felkészülés is volt a Franciaországban 
sorra kerülő tájfutó világbajnokságra.

> Pénz Debrecennek. A klub számításai 
szerint mintegy 450-500 ezer eurót kap a Deb-
recen az orosz Anzsi Mahacskalától egykori 
labdarúgója, a nyáron Oroszországba szerző-
dött Dzsudzsák Balázs nevelési költségeként. 
Szima Gábor klubelnök kedden a piros-fe-
hérek hivatalos honlapján elmondta: a nem-
zetközi átigazolási szabályzat rögzíti, hogy az 

az egyesület, amely egy játékost 12 és 23 éves 
kora között nevelt, költségtérítésre jogosult. 
„Dzsudzsák Balázs 13-tól 21 éves koráig volt a 
DVSC játékosa. Bár nem tudjuk a pontos vé-
telárat, számításaink szerint mintegy 450-500 
ezer euró illeti meg a DVSC-t, amit az átiga-
zolás megtörténte után 30 napon belül kell 
megkapnia a klubnak” – fogalmazott az elnök. 
Hozzátette: mivel 12 és 13 éves kora között 
Dzsudzsák a Nyíradony játékosa volt, így ők 
is részesülnek a nevelési költségből, ahogyan a 
középpályást 21 és 23 éves kora között foglal-
koztató holland PSV Eindhoven is.
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A kilencedik helyen zárt a ma-
gyar női vízilabda-válogatott a 
sanghaji vizes világbajnokságon, 
miután utolsó mérkőzését meg-
nyerte a kubaiak ellen.

Remekül kezdett Merész And-
rás együttese az alsóházi hely-
osztón, amely első három ak-

cióját kivétel nélkül góllal fejezte be. 
Czigány Dóra nyitotta a találatok 
sorát, ő később duplázott, míg a kettő 
között Bujka Barbara centerből volt 
eredményes. Aztán romlott a magyar 
csapat támadásainak, egyszersmind 
védekezésének hatékonysága is, a ku-
baié ugyanakkor javult, s 3–2-re fel-
zárkózott a karibi együttes. Keszthe-
lyi Rita átlövése célt ért, de egyértel-
műen visszaesett a magyarok játéka. 
A gyenge pólót folytatták a második 
negyedben is, minek nyomán a ku-
baiak vérszemet kapva kiegyenlítet-
tek, s bár Antal Dóra és Menczinger 
Kata révén megint elhúzott a gárda, 
a nagyszünet előtt akadt válasza az 
ellenfélnek.

Bujka villámgyors centergól-
ja, majd Takács Orsolya húzása 
javított a hangulaton a harmadik 

negyed elején, később Keszthelyi 
pattintása csorgott a kapuba, Szűcs 
Gabriella pedig a jobb felső sarok 
kilövésével nyugtatta tovább a ke-
délyeket, kezdett helyreállni a világ 
rendje. Olyannyira, hogy Czigány 
triplája már hatgólos előnyt jelen-
tett. A befejező játékrészben azért 
kubai találat is született (kettő is), 
a végkifejlet azonban nem lehe-
tett kérdéses: győzött – a hajrában 
még Takács volt eredményes – a 
magyar válogatott, s a kínai vb ki-
lencedik helyén végzett.

Eredmény, a 9. helyért: Magyar-
ország – Kuba 12–7 (4–2, 2–3, 5–0, 
1–2). A magyar góldobók: Czigány 
3, Bujka 2, Keszthelyi 2, Takács 2, 
Antal, Menczinger, Szűcs.

Ketten döntősök
Öt magyar csobbant a vízbe a 

sanghaji vb úszóversenyeinek negye-
dik napján, és közülük ketten, Jaka-
bos Zsuzsanna és Verrasztó Dávid 
remekeltek, egyformán a második 
legjobb idővel harcolva ki a tovább-
jutást. Utóbbi a férfiak 200 méteres 
vegyes úszásának tegnapi selejte-
zőjében ért célba egyéni csúccsal. 

Ugyanitt a szám sokszoros Európa-
bajnoka, Cseh László a teljes rang-
sorban csak a 13. lett, de így is be-
jutott az elődöntő tizenhatos mező-
nyébe, ahol búcsúzott. A 200 m pil-
langó selejtezőjéből a várakozásnak 
megfelelően a tavalyi Eb-ezüstérmes 
Jakabos Zsuzsanna simán, számára 
összesítésben a második hellyel lé-
pett tovább, ugyanakkor a 2010-es 
Európa-bajnok, 2009-es vb-bronz-
érmes Hosszú Katinka kellemetlen 
meglepetéssel szolgált, csak a 19. lett 
a 33 induló között.

A klasszikus számban, 100 m 
férfi gyorson Kozma Dominik meg-
közelítette a pontosan 10 éve élő 
magyar csúcsot, amely Zubor Attila 
nevéhez fűződik, de ez is kevés volt 
a 16 közé jutáshoz, a 20 éves sprin-
ter teljesítménye a 104 fős mezőny-
ben a 27. pozícióhoz volt elegendő. 
Kis Gergő a harmadik helyen zárt a 
800 méteres gyorsúszás fináléjában, 
miután fantasztikus hajrájának kö-
szönhetően felzárkózott, megsze-
rezve a magyar csapat első érmét a 
medencés úszásban. Biczó Bence a 
nyolcadik lett a 200 méteres férfi 
pillangóúszás döntőjében.

Drávucz Rita (balról) és a kubai Yadira Oms Barroso küzd a labdáért fotó: mti

Tizenkét csapat jelezte rész-
vételét az augusztus 10–13. 
között sorra kerülő ötödik 

Székelyföld Kerékpáros Körver-
senyre. A Tusnád Cycling Team 
mellett Romániából a Dinamo és 
a Mazicon, a bolgár Nessebar, a 
görög Tableware, a szerb váloga-
tott és a Partizan Belgrád, a szlovák 
ifiválogatott, a magyar Aegon és 
Ora Hotels, valamint Ukrajnából 
a Kolls és az ISD–Lampre küldte 
már el a csapatösszeállítást.

Nem lesz jelen idén a Hemus–
1896–Vivelo csapat, így a tavalyi 
győz tes Evgenij Gerganov sem, 
azon ban jó hír, hogy az ukrán ISD–
Lampre csapat tagja lesz az a Vitalij 
Popkov, aki az elmúlt évben a má-
sodik szakasz befutóján Csíkszere-
dában súlyosan megsérült. A külön-
díjazottak közül a sprinter Sedijk 
Alexander védheti meg címét, ő is az 
ISD–Lampre csapatának tagja.

A szervezők idén is tartanak 
amatőröknek versenyt, augusz-

tus 13-án egyéni időfutam lesz a 
Hármaskereszttől Hargitafürdőig, 
míg aznap délután 17.20 órától a 
második szakasz Csíkszereda ut-
cáin zajlik majd. Augusztus 14-én 
Sepsiszentgyörgyön szintén ama-
tőröknek szerveznek kerékpár-
versenyt.

Az 5. Székelyföld Kerékpá-
ros Körverseny augusztus 11-én 
a Tusnád – Nyergestető – Kéz-
divásárhely – Sepsiszentgyörgy 
– Kézdivásárhely – Csíkszereda 
(183,8 km) szakasszal kezdődik, 
augusztus 12-én a Csíkszereda – 
Fenyéd – Gyergyószentmiklós – 
Csíkszereda – Hargitafürdő (180,5 
km) szakaszt, augusztus 13-án dél-
előtt az egyéni időfutamot (Tol-
vajos-tető – Hargitafürdő – Ózon 
szálló; 7 km) rendezik, délután 
pedig a Csíkszereda – Csíkcsicsó 
– Csíkrákos – Csíkszentmihály – 
Csíkszépvíz – Csíkszereda, majd a 
megyeszékhely utcáin zajló szakasz-
szal zárják.

Tizenkét visszajelzés

Elkezdi a bérletek árusítását a 
soron következő bajnoki évadra 
a Székelyudvarhelyi Kézilabda 
Club, a vezetőség tájékoztatása 
szerint ezek a belépők a hazai és 
az első EHF-kupa-találkozóra is 
érvényesek lesznek.

Az Székelyudvarhelyi Kézi-
labda Club értesíti szurko-
lóit, hogy a 2011/2012-es 

szezonra a bérletek árusítása ma 
kezdődik a helyi Merkúr üzletház 
lottózójában (nyitvatartás keddtől 
szombatig 9–15 óra között). Ami 
az árakat illeti, felnőtteknek 90, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 70 
lejbe kerülnek a bérletek.

A régi bérlettulajdonosok ré-
szére elővásárlási lehetőséget biz-
tosítanak augusztus 23-ig. A nyug-
díjasoknak és a diákoknak igazol-
niuk kell a helyszínen, szelvénnyel 
vagy ellenőrzővel, hogy valóban 
jogosultak a kedvezményes bér-
letre. A belépők kiváltásakor ülő-
helyet választhat a tulajdonos, így 
minden egyes meccset az adott 
helyről nézhet végig. Újdonság, 
hogy a román bajnokság hazai ta-
lálkozóin kívül a bérlet az októberi 
EHF-kupa-meccsre is belépési jo-
gosultságot ad.

A Székely Medvék 
közleménye
„Ezúton szeretnénk ismertetni 

a székelyudvarhelyi sportszerető 
közönséggel, hogy a napokban a 
Székelyudvarhelyi KC vezetősé-
gével kielemeztük az elmúlt sze-
zonban elkövetett hibákat, és arra 
a közös elhatározásra jutottunk, 
hogy fátylat borítunk a múltra és 
megújult erővel, a sportszerűség 
határán belül ezentúl is szurkolni 
fogunk az SZKC csapatának” – 
áll a Székelyudvarhelyi Kézilabda 
Club szurkolói csoportja, a Székely 
Medvék közleményében.

A szurkolócsoport ígéretet 
tett, hogy az elmúlt szezon hazai 
Pandurii Târgu Jiu elleni nem meg-
felelő megnyilvánulásuk többé nem 
fog előfordulni, párbeszédre hívják 
az SZKC Fun Club tagjait, hogy az 
eddigi nézeteltéréseiket megtárgyal-
ják és a csapat érdekeit szem előtt 
tartva normális körülmények között 
együttműködjenek. „Végezetül pe-
dig sok sikert szeretnénk kívánni a 
csapatnak az új idényben, reméljük, 
hogy még sok szép győzelemmel 
fognak megörvendeztetni mind-
nyájunkat! Hajrá, SZKC, hajrá, Ud-
varhely!” – áll a a Székely Medvék 
tagjai által szignált közleményben.


