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A Racing Genk a 92. percben 
szerzett góllal fordította meg a 
Partizan Belgrád elleni kedd esti 
labdarúgó Bajnokok Ligája-se-
lejtezőjét. A nap meglepetései 
közé tartozik az FC Rangers és 
a Dinamo Kijev hazai veresége. 
A Videotont kiejtő Sturm Graz 
döntetlent játszott Grúziában, a 
Sporting Vaslui pedig a Twente-
től szenvedett vereséget Hollan-
diában.

Parázs mérkőzést vívott a 
Racing Genk a szerb bajnok 
Partizan Belgráddal. Az első 

félidőben nem született gól, el-
lenben egyszer villant a piroslap: 
a Szasa Iliccsel szembeni szabály-
talanságáért Calvin Anele kapott 
azonnali levonulási parancsot – a 
32. percben megfogyatkozott te-
hát a belga bajnok. A meggondo-
latlanság nem bizonyult végzetes-
nek, hiszen a szünet után szinte 
azonnal kiegyenlítődött a létszám 
– Sztefan Babovics megkapta a 
második sárgalapját. Erősödött a 
Genk nyomása, ám a vendégek vol-
tak a veszélyesebbek: Ilics labdáját 
még mentette a kapufa, a csereként 
beálló Nemanja Tomics azonban 
kihasznált egy védelmi megingást, 
betalált Köteles kapujába.

Tőzsér Dániel hamarosan elér-
te, hogy Tomicsból ne legyen az est 
hőse: a szerb csereember szabályta-
lankodott a magyar játékmesterrel 
szemben a 16-oson belül, Vossen 
nem hibázott, és az egyenlítés még 
jobban felpörgette a genkieket. A 
Partizan igyekezett lassítani a játé-
kot, de nem sikerült megőriznie a 
döntetlent: Marvin Ogunjimi a 92. 
percben kijátszotta a lescsapdát, és 
a hálóba emelte a Racing győztes 
gólját.

A Genknél sokkal rosszabbul 
járt a skót bajnok FC Rangers: 
vereség hazai pályán a Malmőtől! 
A nagyóra még csak a 18. percet 
fogyasztotta, amikor a skót vé-
delmet addig is kóstolgató Daniel 
Larsson megszerezte a vezetést a 
vendégek nek. A korai gól megfog-
ta a Rangerst, a skótok igazából 
csak a második félidőre ocsúdtak, 
de adódó gólszerzési lehetőségeiket 

nem tudták gólra váltani. A svédek 
nagyon szervezetten játszottak – és 
egy-egy megugrásukban ott bujkált 
a második gól.

A Twentének nyugodtabb es-
téje volt. A holland ezüstérmes a 
felújítási munkálatok közben sú-
lyosan megrongálódó saját stadi-
onja helyett Arnhemben fogadta a 
Sporting Vasluit, és az osztrák gól-
zsák, Marc Janko duplájával meg-
nyugtató előnyt szerzett a romániai 
visszavágóra.

A Dinamo Kijev hazai pályán 
kikapott a Rubin Kazanytól, az 
orosz bajnoki bronzérmes már a 6. 
percben megszerezte a vezetést. A 
kijeviek elkeseredetten harcoltak az 
egyenlítésért, ám a második félidő-
ben újra gólt kaptak. A Dinamónál 
a tapasztalt Andrij Sevcsenko ott 
ült a kispadon, de Jurij Szjomin 
vezetőedző nem küldte pályára. 
A Dinamónak – amely tavaly az 
utolsó lépcsőfokon, az Ajax elleni 
playoff-körben elbukva maradt le 
a főtábláról – nagyon nehéz dolga 
lesz a visszavágón.

A 2009–2010-es BL-szezonban 
a két csapat a főtáblán találkozott 
egymással, és bár csoportjukban a 
Rubin végzett előrébb, az egymás 
elleni meccseken a Dinamo négy 
pontot szerzett.

Eredmények
Bajnokok Ligája 3. selejtező-

kör, első mérkőzések: bajnokok 

ága: KRC Genk – Partizan Belg-
rád 2–1 /Vossen (70. – 11-esből), 
Ogunjimi (92.), illetve Tomics 
(65.)/; Rangers FC – Malmö FF 
0–1 /D. Larsson (18.)/; APOEL 
Nicosia – Slovan Pozsony 0–0; 
Liteksz Lovecs – Wisla Krakkó 
1–2 /Wellington (45.), illetve 
Lamey (19.), Melikszon (76.)/; 
Zesztafoni – Sturm Graz 1–1 
/Gelasvili (74.), illetve Wolf 
(78.)/; FK Ekranas – FK BATE 
Boriszov 0–0.

Nem bajnokok ága: Dinamo Ki-
jev – Rubin Kazany 0–2 /Kaszajev 
(6.), Natko (68.)/; Twente Enschede 
– FC Vaslui 2–0 /Janko (34., 57.). 
A többi mérkőzést tegnap este ren-
dezték.

Az Európa Liga selejtezőjében 
is lejátszottak egy mérkőzést teg-
nap. A 3. forduló keretében ren-
dezett Bnei Jehuda – Helsingborg 
izraeli – svéd párharc első össze-
csapásának eredménye: 1–0.

Ma egy magyar és két román 
csapat is pályára lép az Európa Liga 
3. selejtezőkörében. A Paks a skót 
Hearts csapatát fogadja, a 21 óra-
kor kezdődő találkozót a magyar 
Digi Sport közvetíti. A Dinamo 
a horvát Varazdin ellen játszik 21 
órától, a találkozót a Digi Sport 
1 adja élőben. A Medgyesi Gaz 
Metan a németországi Mainz ellen 
idegenben lép pályára, a 21.30 óra-
kor kezdődő meccset a Digi Sport 
2 adja élőben.

Mark Webber Magyarországon írja 
alá újabb egy évre szóló megálla-
podását a Red Bull Renault-val, a 
német Timo Glock pedig újabb há-
rom évre szóló szerződést kötött a 
Virgin Racinggal, így mindkét pilóta 
állása biztos a jövő évi Forma–1-es 
világbajnoki sorozatban. Ugyan-
ez nem mondható el Rubbens 
Barrichellóról, Nick Heidfeldről és 
Vitantonio Liuzziról.

A Brit Nagydíj után még arról 
szóltak a hírek, hogy Mark 
Webber (képünkön) pozíci-

ója meggyengült a Red Bull csapat-
nál, mert figyelmen kívül hagyta a 
gárda kérését, hogy csak tartsa a po-
zícióját csapattársa, Sebastian Vettel 
mögött, és esetleg Lewis Hamilton, a 
McLaren világbajnok pilótája követ-
heti. „Mindig is mondtam, hogy sze-
rintem ugyanazok lesznek a pilótáink 
2012-ben, akik idén. Elégedett vagyok 
mindkettejükkel. Jelenleg nem tudok 
elképzelni más pilótát az autóinkban, 
és azt sem, hogy Mark valahol máshol 
versenyezzen” – mondta Christian 
Horner, a Red Bull Racing csapatfő-

nöke a Forma–1 hivatalos oldalának. 
A finn Turun Sanomat információi 
szerint a csapat és a 34 éves pilóta újabb 
egyéves szerződését Magyarországon, 
a hétvégi futam előtt jelentik be.

Timo Glock jövője a következő 
három szezonra biztossá vált, miu-
tán a Virgin Racing hivatalos közle-
ményben adta hírül, hogy 2014-ig 
szerződést hosszabbítottak verseny-
zőjükkel. Glock a Virgin 2010-es 
F1-es debütálása óta versenyzik a brit 
istállónál, és bár másfél szezon alatt 
még egyetlen pontot sem sikerült 
szerezniük, biztos benne, hogy ez ha-
marosan változni fog.

Glock elárulta, az új szerződés alá-
írása „elég könnyű döntés” volt, főleg 
azok után, hogy a Virgin technikai 
megállapodást kötött a McLarennel. 
A két istálló közötti kapcsolat többek 
között azt jelenti, hogy a kiscsapat 
használhatja a McLaren szélcsatorná-
ját. „Az utóbbi időben meghozott in-
tézkedések miatt hiszek benne, hogy 
elérhetjük a céljainkat. Azt már idén 
is megmutattuk, hogy tudunk meg-
bízható autót építeni, most a teljesít-
ményen kell dolgoznunk” – jelentette 
ki a pilóta. A német már a következő 
szezonban javulást vár a Virgintől, 
célja, hogy felvegye a versenyt a közép-
mezőny csapataival, és rendszeresen 
pontszerző helyen érjen célba.

A Williams csapat versenyzője, 
Rubens Barrichello nemrég elismer-
te, hogy csapata egyelőre nem kínált 
neki újabb szerződést, és ami talán 

még rosszabb hír számára, a Williams-
csapat főnöke félreérthetetlen kije-
lentéseket tett a jövőjét illetően. Sir 
Frank Williams a Nürburgringen arra 
a kérdésre, hogy a következő évadra 
is marad-e a Barrichello–Maldonado 
páros, a 69 éves vezető a következőt 
válaszolta: „Nem feltétlenül.”

Az akkor még kétértelműnek ható 
kijelentést aztán a csapatvezető egyér-
telműen tisztázta: „Sokan azt hitték, 
hogy Pastor Maldonadót csak a pén-
zért szerződtettük. De szupergyors és 
a csapat szereti.” Így tehát nem a me-
xikói, hanem a brazil Barrichello állása 
forog veszélyben.

Meneszthetik
A német sajtóban megjelent hí-

rek szerint Nick Heidfeld hamarosan 
elveszítheti renault-s ülését. A csapat 
vezetője, Eric Boullier azt mondta, 
„egyértelműen csalódott” a német 
versenyző idei eddigi teljesítményét 
illetően: „Jobban bízunk Vitalij 
Petrov teljesítményében, Nick alkal-
masabb az autó fejlesztésére.” A 34 
éves Heidfeld Robert Kubica febru-
ári balesete után kapott ismét lehe-

tőséget a Forma–1-es szereplésre az 
enstone-i bázisú alakulatnál, és már 
többször nyíltan hangoztatta, hogy 
valamiképp szeretné megtartani he-
lyét 2012-re is.

A hétvégi Magyar Nagydíj pénteki 
első szabadedzésén azonban Heidfeld 
még csak pályára sem léphet, hiszen 
autójában akkor a csapat tartalékpiló-
tája, Bruno Senna fog ülni.

Azt is tudni kell, hogy a Renault-
csapat tulajdonosa, a Genii vezetője, 
Gerard Lopez Bruno Sennával Brazí-
liába utazott, hogy szponzorokat ke-
ressenek számára.

Elveszítheti versenyzői ülését 
a 2011-es szezon második felében 
Vitantonio Liuzzi, miután Javier Vil-
la elismerte, jó esélyei vannak arra, 
hogy bemutatkozzon a Forma–1-
ben a spanyol kiscsapatnál. A 23 éves 
Villa jelenleg a túraautó-világbajnok-
ság (WTCC) mezőnyében bizonyít 
egy BMW volánja mögött, tavaly 
pedig a királykategória előszobájának 
számító GP2-es sorozatban vitézke-
dett. A spanyol versenyzőt az elmúlt 
időszakban már többször is össze-
függésbe hozták a Hispania Racing 
Teammel, nemrégiben pedig ő maga 
is megerősítette, jó esélyei vannak az 
F1-es debütálásra.

Olasz lapértesülések szerint a fiatal 
tehetség hamarosan már egy pénte-
ki szabadedzés alkalmával vezetheti 
is a csapat idei versenygépét, a Brazil 
Nagydíjon pedig már Vitantonio 
Liuzziát váltaná a volánnál.

Tőzsér Dániel harcban a Partizan afrikai légiósával, Medóval


