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> Öttusa. Tóth Adrienn ezüstérmet 
nyert, Kovács Sarolta pedig a hetedik 
helyen végzett az angliai öttusa-Európa-
bajnokságon, ezzel mindketten olimpiai 
kvótát szereztek. A Tóth, Kovács, Gyenesei 
Leila összeállítású válogatott pedig arany-
éremmel zárta a vasárnapi napot, megelőz-
ve a német és a francia csapatot. A magyar 
trió a vívást és az úszást is megnyerte, majd 
a lovaglásban őrizte magabiztos előnyét, a 
lövészetekkel kombinált futásban pedig 

gyakorlatilag már nem forgott veszélyben 
a sikere. Tóth élete versenyét produkálta, 
kiváló, ezer ponton jóval felüli, első helyet 
érő vívással, egyéni csúcsot hozó úszással, 
összeszedett lovaglással és erőn felüli kom-
binált számmal. A 3000 méteres futásnak 
az élről vághatott neki, az olimpiai bajnok 
német Lena Schöneborn és a címvédő, vb-
aranyérmes francia Amélie Cazé azonban 
hamar utolérte. Minden lövészetnél válto-
zott a sorrend, de a harmadiknál Tóth me-
hetett tovább a leghamarabb, pedig har-
madiknak érkezett a lőállásba. A jobb fu-

tónak számító Schöneborn végül lehagy ta 
az utolsó ezer méteren, ám Cazé elé még 
befért a hátulról felzárkózó ukrán Viktori-
ja Terescsuk. Gyenesei Leila – aki Kovács 
mögött négy hellyel, nyolcadikként vágott 
neki a futásnak – 12., az egyéni induló 
Cseh Krisztina pedig 24. lett. Az olimpiai 
indulási jog kiharcolásához az első kilenc-
ben kellett végezni. Nyolc kvótát osztottak, 
de a győztes Schöneborn már a világkupa-
döntő megnyerésével az ötkarikás mezőny 
tagjává vált, így egy hely felszabadult. Teg-
nap lapzárta után ért véget a váltóverseny.

> Úszás. A tegnap véget érő 2011-es 
sanghaji vizes vb-t négy aranyéremmel 
záró amerikai úszó, Michael Phelps a 
twitterén közzétett üzenetben azt mond-
ta, valószínűleg pályafutása utolsó világ-
bajnoki futama volt a vasárnapi 4 x 100 
méteres vegyes váltó. A 26 esztendős 
Phelps Sanghajban 100 és 200 m pillan-
gón, 4 x 200 gyorson és 4 x 100 vegye-
sen szerzett aranyérmet, míg ezüstöt 200 
gyorson és egyéni vegyesben szerzett, to-
vábbá a 4 x 100 méteres gyorsváltó után 
egy bronzérem is került a nyakába.
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A Ferencvárosi TC U19-es lab-
darúgócsapata Csíkszeredában 
edzőtáborozik. A Ferencváros 
gárdája vasárnap délután ér-
kezett meg a megyeszékhelyre, 
és péntekig maradnak. Köz-
ben két mérkőzést játszanak a 
Csíkszeredai VSK korosztályos 
együttesével.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Öt napig edzőtáborozik 
Csíkszeredában a Fe renc-
városi TC U19-es lab da rú-

gógárdája a szerb Dejan Milovanovics 
edző vezetésével. A tréner edzésterve 
szerint csapata mindennap 10.30-
tól tart edzést a füves pályán, míg 
délutánonként 16 órától. A délutá-
ni program terve ma és csütörtökön 
módosul, hiszen ezen a két napon 
a Ferencváros a Csíkszeredai VSK 
korosztályos csapatával mérkőzik 

meg 18 órától. A Fradi korosztályos 
csapata a 2010–2011-es idényt a 
9. helyen zárta a magyar bajnok-
ságban, míg mai, illetve csütörtö-
ki ellenfele, a Csíkszeredai VSK 
a román utánpótlás-bajnokság 5. 
csoportját a hetedik helyen végez-
te. A csíki csapat viszont tavasszal 
nagyon jó formát mutatott, és több 
első ligás gárda utánpótláscsapatát 
sikerült legyőznie.

A Ferencváros edzője, Dejan 
Milovanovics 1995-ben igazolt a 
Ferencvároshoz, ahol három évet 
töltött el. Többek között benne 
volt a csapat Bajnokok Ligájá-
ban érdekelt keretében. 1998-ban 
a Dunaferrhez szerződött, ahol 
további bajnoki címet szerzett. 
Aktív pályafutása befejezésével 
edzősködni kezdett. Több éve már 
a Fradi utánpótlásában dolgozik.

A Csíkszeredai VSK 2001-es és 
2004-es labdarúgócsapatai a hét 
végén részt vettek a Sepsiszent-
györgyön megrendezett Junior 
Soccer Tournament kupán. A leg-
kisebbek a 4. helyen végeztek, míg 
a 2001-esek harmadikok lettek.

Első tornájukon vett részt az 
Incze Tibor és György Béla 
Zsolt által felkészített Csík-

szeredai VSK 2004-ben születet-
tek labdarúgócsapata a hétvégén, 
Sepsiszentgyörgyön. A kis focisok 

remekül helytálltak a tornán, és a 
negyedik helyen végeztek. Eredeti-
leg 2003-ban születettekkel kellett 
volna kiálljon a csíki csapat, de az 
edzők csak két korosztályos játékost 
használtak, a többiek mind egy évvel 
fiatalabbak voltak, így az elért ered-
mény még értékesebb. A 2004-esek 
mellett a Bajkó Barna által felkészített 
2001-es csapat is részt vett a tornán. 
Ők csoportjuk második helyén vé-
geztek, és a keresztben játszás után a 
harmadik helyért mérkőztek meg, és 
nyertek büntetőkkel. Ebben a kor-

osztályban a legjobb kapusnak járó 
díjat a VSK hálóőre, Gyenge Szilárd 
kapta.

Eredmények. 2004-ben születet-
tek. Csoportmeccsek: VSK – Futsal Suli 
Sepsiszentgyörgy 2–0, VSK – Brassói 
FC 5–2, VSK – FC Benţa 1–6. Elő-
döntő: VSK – Sepsiszentgyörgyi Ju-
nior Soccer 1–4; a 3. helyért: VSK – 
Nagyszebeni Interstar 1–4.

2001-ben születettek. Csoport-
meccsek: VSK – Székelyszentlélek 
2–1, VSK – Junior Soccer 13–0, VSK 
– FC Benţa II. 3–1, VSK – Sepsi-
szentgyörgyi Jövő 4–2, VSK – Brassói 
FC I. 1–7. A 3. helyért: VSK – Brassói 
FC II. 1–1 – büntetőkkel 6–5.

A VSK kerete. 2004-ben szü-
letettek: János Márton, Nagy Bo-
tond, Végh Dániel, Ráduly Andor, 
Popovici Ştefan, Pakott Örs, Bontas 
Kristóf, Căsănean Alexandru, Ravasz 
Ákos, Sándor Raul. Edzők: Incze Ti-
bor, György Béla Zsolt. 2001-ben 
születettek: Gyenge Szilárd, Laka-
tos Tamás, Incze Huba, Tamás Hu-
nor, Bontaş Leonard, Erőss Ákos, 
Bârnoagă Octavian, Ferencz Róbert, 
Curkó Eduard, Szabó Andor, Pál-Pál 
Patrik. Edző: Bajkó Barna.

Lapunk információi szerint a Te-
mesvári Poli házi gólkirálya, a 
balátlövő Alexandru Şimicu a Szé-
kelyudvarhelyi KC férfi-kézilabda-
csapatánál folytatja pályafutását, 
amely gárdához a veszprémi edző-
táborban csatlakozik.

ATemesvári Poli házi gól-
királya – 157 találattal – és 
egyben a román férfi-kézilab-

dabajnokság második legeredmé-
nyesebb gólgyárosa, a 23 esztendős 
Alexandru Şimicu lapunk informá-
ciói szerint a Székelyudvarhelyi KC-
nál folytatja pályafutását. A kitűnő 
balátlövő a napokban csatlakozik 
a Vlad Caba által dirigált SZKC-
hoz a veszprémi edzőtáborban. 
Amennyiben az udvarhelyi klub 

szerződteti a játékost, akkor a 2011–
2012-es idényben olyan játékosok 
fognak a gárdánál játszani, akik a 
múlt idényben a legeredménye-
sebb kézilabdázók közé tartoztak, 
hiszen a góllövőlista első hatja kö-
zött öt SZKC-játékos lesz: Gabriel 
Florea, Alexandru Şimicu, Goran 
Kuzmanovski, Vladi mir Rusia és 
Andrei Mihalcea.

Şimicu szerződésével viszont van 
egy kisebb probléma. Amennyiben az 
SZKC szerződtetni akarja a játékost, 
akinek egyébként megszűnt a Polival a 
szerződése, nevelési díjat kell fizessen. 
Precedens már van, hiszen két évvel 
ezelőtt a Konstancai HCM ugyanígy 
igazolta le Marius Sadoveacot a Te-
mesvártól, akiért 10 000 eurót kellett 
fizessenek nevelési díjként.

Készül a Ferencváros U19-es csapata. Ma 18 órától a VSK ellen bizonyíthatnak Fotó: darvas attila

Az első tornájukon részt vevő 2004-ben születettek csapata

Csúnyán kikapott a Medgyes

Nem várt súlyos, ötgólos vere-
séget szenvedett a Medgyesi 
Gaz Metan csapata a román 

labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában 
hazai pályán a Bukaresti Dinamótól. A 
Bukaresti Steaua, akárcsak a Dinamo, 
simán lépte le ellenfelét, az újonc Da-
cia Mioveni-t a vasárnap késő esti ta-
lálkozón. A magyar bajnokságban az 

Európa Ligában érdekelt Paks hazai 
pályán nem bírt a Pápával a harmadik 
forduló zárómérkőzésén.

Eredmények. I. Liga, 2. fordu-
ló: Steaua – Mioveni 4–0, Medgyes 
– Dinamo 0–5, Pandurii Târgu Jiu 
– Brassó 2–1. A mai műsor: Galac 
– Chiajna (20.30). OTP Bank Liga, 
3. forduló: Paks – Pápa 1–1.

Már jégen edzenek a hokisok. Nagy Béla másodedző vezetésé-
vel tegnap délelőttől már jégen készül a következő idényre a HSC Csíksze-
reda jégkorongcsapata. Az első tréningen 25 játékos volt jelen. A hiányzók 
között volt a vezetőedző Charles Franzén, Jozef Hruby és Lubomir Hurtaj, 
akik a tervek szerint tegnap kellett megérkezzenek Csíkszeredába. Az edzé-
sen jelen volt a HSC két új szerzeménye, Antal Zsombor és Szőcs Szabolcs 
is, továbbá a németországi próbajátékra készülő Molnár Zsolt és az Egyesült 
Államokba igyekvő Becze Tihamér is. A csapat naponta két jeges edzéssel 
készül a következő idényre. Fotó: csíki zsolt


