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> Bajnokok Ligája. A labdarúgó Bajno-
kok Ligája 3. selejtezőkörének első összecsa-
pásán a portugál Benfica hazai pályán, a cseh 
Viktoria Plzen idegenben szerzett magának 
előnyt a visszavágóra a török Trabzonspor, 
illetve a norvég Rosenborg ellen a szerdai 
játéknapon. Eredmények: Bajnokok ága, 
3. selejtezőkör:  Rosenborg (norvég) – 
Viktoria Plzen (cseh) 0–1, Maccabi Haifa 
(izraeli) – Maribor (szlovén) 2–1, FC 
Köbenhavn (dán) – Shamrock Rovers (ír) 

1–0, HJK Helsinki (finn) – Dinamo Zágráb 
(horvát) 1–2. Nem bajnokok ága, 1. selej-
tezőkör: Benfica (portugál) – Trabzonspor 
(török) 2–0, Standard Liège (belga) – FC 
Zürich (svájci) 1–1, Odense BK (dán) – 
Panathinaikosz (görög) 1–1.

> Vébé – 2014. A Nemzetközi Labda-
rúgó-szövetség (FIFA) bejelentette, hogy a 
2014-es brazíliai világbajnokságot június 12. 
és július 13. között rendezik meg. A 32 nap 
alatt 32 ország válogatottja összesen 64 mér-
kőzést játszik majd. A világbajnokság „főpró-

bájára”, azaz a Konföderációs-kupára 2013. 
június 15. és 30. között kerül sor, a nyolccsa-
patos tornán egyelőre a házigazda brazilok, 
valamint a világbajnok spanyolok mellett a 
vasárnap befejeződött Copa Américán győz-
tes uruguayiak, az Arany-kupa-győztes mexi-
kóiak, és az Ázsia-bajnok japánok részvétele 
biztos. A világbajnokság selejtezőcsoportjai-
nak sorsolását holnap 21 órától rendezik Rio 
de Janeiróban. Amint azt már korábbi lapszá-
mainkban megírtuk, a magyar válogatott a 3., 
míg a románok a 4. kalapból várják a sorsolást, 
így akár azonos csoportba is kerülhetnek.

> Keretet hirdetett. Egervári Sándor, a 
magyar labdarúgó-válogatott szövetségi ka-
pitánya kihirdette keretét az Izland elleni, 
augusztus 10-i hazai felkészülési mérkőzés-
re, amely egyben a svédek elleni, szeptembe-
ri Eb-selejtező főpróbája lesz. Visszakerült 
a keretbe Halmosi Péter, abszolút újonc 
Korcsmár Zsolt, illetve Fehér Zoltán – a 
válogatott, mint ismeretes, védőgondokkal 
küszködik, hiszen Juhász Roland és Vanczák 
Vilmos is eltiltott a svédek elleni selejtezőn. 
A sérült csapatkapitány, Gera Zoltán nem 
bevethető.
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A Tusnádfürdő, Olt utca 86. szám alatti székhelyű Astoria-Turism Kft. 
jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszék-
nél lévő 2639/96/2007-es csődeljárási ügycsomóban meghozott döntés, 
valamint a hitelezők közgyűlésének 2010. június 17-én keltezett 2328-as 
számú jegyzőkönyve alapján, amelyek révén jóváhagyottak az adós javai-
nak értékesítésére vonatkozó dokumentumok, sor kerül nyílt kikiáltásos 
árverés révén az adós következő ingatlan javának az eladására: 598 m2 
összfelületű telek és építmény, amely Tusnádfürdőn található, Olt utca 
86. szám alatt, bejegyezve a tusnádi telekkönyvbe 8167-es szám alatt, a 
182 m2 felületű építmény pedig a 8167/C szám alatt, kataszteri szám 12 
533/1/2/b/2/b/64/bC. Az építmény rendeltetése szálloda (alagsor + 
földszint + két emelet + manzárd) 182 m2 beépített területtel és 437 m2 
hasznos területtel. 

A kikiáltási ár 773 900 lej + áfa, a 3027/21.07.2011-es jegyzőkönyv-
nek megfelelően. Ilyen feltételek közepette a General Mir Consult S.P.R.L. 
2011. szeptember 16-án 10 órakor megszervezi munkapontja székhelyén 
– Csíkszereda, Testvériség sugárút 8 szám, B lépcső, 2-es lakosztály – az 
ingatlan nyílt kikiáltásos árverését.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább 
egy órával annak megkezdése előtt letétbe kell helyezniük garanci-
aként a kikiáltási ár 10 százalékát és a 150 lejes részvételi illetéket a 
Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO92RNCB0157042354340001 különleges folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén vagy a 0266–310940-es és a 
0744–362148-as telefonszámokon. 

Lengyelországban, a Mazovia Ke-
rékpáros Körversenyen vesznek 
részt a napokban a Tusnád Cycling 
Team sportolói. A viadalon tizen-
három csapat és összesen kilenc-
venhat kerekes állt rajthoz.

Kimagaslóan szerepel az 54. 
Mazovia Kerékpáros Kör-
versenyen a Tusnád Cycling 

Team. A keddi 2,5 kilométeres 
prológot Varsóban a német Andre 
Schulze (Polsat Polkowice) nyerte, 
a TCT-ből Cioban Sergiu a 31., 
Daniel Dominguez a 41., Braico 
Alexander a 64., Ternovsek Marcel 
a 75., Georgi Georgiev a 79., Lázár 
Nándor a 86., Novák Károly Edu-
árd a 88., Sebestyén Szabolcs a 90. 
helyen ért célba.

Tegnap Nowy Dwór Mazowiec-
ki környékén rendezték az első sza-
kaszt, mely 197 kilométert tett ki, az 
etapot a szlovák Jurco matej (Dukla 
Trencsény) nyerte, Novák a 8., Sebes-
tyén az 65., Braico a 63., Ternovsek a 
66., Cioban a 67., Dominguez a 69. 
Georgiev a 72., Lázár a 82. helyen 

futott be, gyakorlatilag a 25. hely-
től kezdve minden sportoló azonos 
időt kapott.

Novák Ede benne volt a szö-
késben, és mindössze negyvennégy 
másodperccel maradt el a győztes-
től, ennek köszönhetően összetett-
ben is a nyolcadik helyen áll, alig 

egy perc egy másodperces hátrány-
nyal a vezető német Selig Rudiger 
( Jenatec) előtt. A pontversenyben 
három ponttal Novák a nyolcadik, 
a sprinterek között két ponttal az 
ötödik, a hegymenők között há-
rom ponttal a harmadik helyen áll 
a csíkszeredai kerékpáros.

Három negyeden keresztül káprá-
zatosan játszott a magyar férfiví-
zilabda-válogatott Szerbia ellen a 
Shanghajban zajló vizes világbaj-
nokságon, ám a végére elfárad-
tak, és egygólos vereséget szen-
vedtek hosszabbítás után, így 
holnap a bronzért játszhatnak. A 
románok a 12. helyen végeztek.

E llenállhatatlanul kezdte a 
Shang hajban zajló vize világ-
bajnokság vízilabda-elődön-

tőjét a magyar válogatott az örök rivá-
lis Szerbia ellen. A Kemény Dénes által 
felkészített magyar gárda három ne-
gyeden keresztül parádés játékot muta-
tott. A harmadik negyedben egy adott 
pillanatban négy góllal is vezettek, de 
az ellenlábas – kihasználva a magya-
rok fáradtságát – az utolsó negyed-
ben felkapaszkodott és egyenlített, 
köszönhetően a több emberelőnyös 
helyzetének. A hosszabbításban a fris-
sebb szerbek a győzelmet is behúzták, 
így holnap ők játsszák a finálét, és véd-
hetik meg címüket, míg a magyarok a 
bronzért szállnak harcba. A román vá-
logatott a 12. helyen végzett.

A tegnapi úszódöntők a 200 m 
vegyes úszással kezdődtek, ahol Cseh 

László hatalmas hajrájának köszön-
hetően a bronzérmet szerezte meg a 
két hatalmas favorit, Phelps és Lochte 
mögött. Előbbi világcsúcsot úszott. 
Cseh Laci pedig megszerezte a magyar 
küldöttség harmadik bronzérmét Kiss 
Gergő és Gercsák Csaba után.

Eredmények
Vízilabda, férfiak. Elődöntők: 

Szerbia – Magyarország 14–13 (1–2, 
5–7, 3–3, 4–1, 1–0, 1–1), Horvátor-
szág – Olaszország 8–9. Helyosztók: 
az 5–8. helyért: Egyesült Államok 
– Németország 9–8, Spanyolország 
– Montenegró 10–9; a 9. helyért: 
Ausztrália – Kanada 8–6; a 11. he-
lyért: Japán – Románia 18–15.

Úszás: férfi 200 m vegyes: 1. Ryan 
Lochte (amerikai) 1:54.00 perc – vi-
lágcsúcs, 2. Michael Phelps (amerikai) 
1:54.16 p., 3. Cseh László 1:57.69 
p.; férfi 100 m gyorsúszás: 1. James 
Magnussen (ausztrál) 47.63 mp., 2. 
Brent Hayden (kanadai) 47.95 mp., 
3. William Meynard (francia) 48.00 
mp.; női 200 m pillangó: 1. Csiao Liu-
jang (kínai) 2:05.55 p., 2. Ellen Gandy 
(brit) 2:05.59 p., 3. Liu Ce-ko (kínai) 
2.05.90 p. ...  6. Jakabos Zsuzsanna 
2:06.35 p.; női 50 hát: 1. Anasztaszija 

Zujeva (orosz) 27.79 mp., 2. Terakava 
Aja (japán) 27.93 mp., 3. Melissa 
Franklin (amerikai) 28.01 mp.; női 4 
x 200 m gyorsváltó: 1. Egyesült Álla-
mok, 2. Ausztrália, 2. Kína ... 5. Ma-
gyarország.

A hétvégi program
Vízilabda. Nők (ma): a 7. helyért: 

Kanada – Hollandia (4.30); az 5. he-
lyért: Egyesült Államok – Ausztrália 
(5.55); a 3. helyért: Olaszország – 
Oroszország (11); döntő: Kína – Gö-
rögország (16). Férfiak (holnap): a 7. 
helyért: Montenegró – Németország 
(4.30); az 5. helyért: Spanyolország – 
Egyesült Államok (5.55); a 3. helyért: 
Magyarország – Horvátország (11); 
döntő: Szerbia – Olaszország (16).

Úszás (döntők, 13–14.50). Ma: 
női 100 m gyorsúszás, férfi 200 m 
hát, női 200 m mell, férfi 200 m 
mell, férfi 4 x 200 m gyorsváltó; 
holnap: női 50 m pillangó, férfi 50 
m gyors, női 200 m hát, férfi 100 m 
pillangó, női 800 m gyors, női 4 x 
100 m gyorsváltó; vasárnap: női 50 
m mell, férfi 400 m vegyes, női 50 
m gyors, férfi 50 m hát, férfi 1500 
gyors, női 400 m vegyes, férfi 4 x 
100 m vegyes váltó.

Labdarúgás
1. Liga, 2. forduló: holnap: 

Marosvásárhelyi FCM – Kolozs-
vári CFR (18.30, DigiSport), 
Kolozsvári U – Bukaresti Rapid 
(20.20, Antena 1), FC Vaslui – 
Petrolul Ploieşti (22, Digi Sport 
1); vasárnap: Astra Ploieşti – 
Nagyszebeni Akarat (18.30, Digi 
Sport 1), Bukaresti Steaua – CS 
Mioveni (20.15, Dolce Sport), 
Medgyesi Gaz Metan – Bukares-
ti Dinamo (21.30, Digi Sport 1); 
hétfő: Pandurii Târgu Jiu – Brassói 
FC (18.30, Digi Sport 1), Galaci 
Oţelul – Concordia Chiajna 
(20.30, Digi Sport 1). A Spor-
tul Studenţesc – Ceahlăul Piatra 
Neamţ találkozó tegnap este lap-
zárta után ért véget.

NB1, 3. forduló: ma: Győ-
ri ETO – Haladás (20); holnap: 
Honvéd – Vasas (18.30), Pécs – 
ZTE (20), Siófok – Újpest (20), 
Kaposvár – Videoton (21); vasár-
nap: Diósgyőr – Kecskemét (17), 
Debrecen – Ferencváros (19), Paks 
– Pápa (20).

Autósport
A hétvégén a Hungaroringen 

rendezik a Forma–1-es világbaj-
nokság 11. versenyét, ugyanakkor 
több betétfutamra is sor kerül. 

A Forma–1 első két szabadedzé-
sét ma 11 és 15 órától tartják, a 
harmadik szabadedzés 12 órakor 
lesz, az időmérő 15 órakor kez-
dődik, míg a futam vasárnap 15 
órakor rajtol. Minden eseményt 
élőben közvetít a Digi Sport 1, 
az időmérőt és a versenyt az RTL 
Klub is sugározza.

A GP2 első futamát holnap 
17.15-től, a GP3 első futamát 
18.20-tól adja a Digi Sport 1, a 
GP3 második versenye vasárnap 
9.30-kor, a GP2 második futama 
11.30-kor kezdődik, mind a szom-
bati futamokat a Digi Sport 2-n, a 
vasárnapiakat a Digi Sport 1-en le-
het megtekinteni.

Tegnap kezdődött és holnap ér 
véget Finnországban a rali-világbaj-
nokság kilencedik futama. A ver-
senyről a Digi Sport ad összefog-
lalót, az utolsó gyorsasági szakaszt 
vasárnap 17 órától felvételről adja a 
Digi Sport 1.

Vasárnap rendezik a túraau-
tó-világbajnokság nyolcadik ver-
senyhétvégéjét a németországi Os-
cherslebenben.

A holnapi időmérőt 15 órától 
az Eurosport 2 közvetíti, vasárnap 
az első futam 12-kor, a második 
15.45-kor kezdődik, mindkét ese-
ményt az Eurosport közvetíti.

Remekelt Novák Ede

Drámai meccsen hosszabbításos vereség

Novák Ede az első szakaszon végig szökésben volt

Hétvégi sportműsor


