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> U20-as vébé. Spanyolország és Nigé-
ria is győzött az utolsó csoportmérkőzésén a 
kolumbiai U20-as labdarúgó-világbajnoksá-
gon, így mindkét csapat százszázalékos telje-
sítménnyel tudta le ezt a kört. Ezzel egyszer-
smind kialakult a legjobb tizenhat mezőnye. 
A nyolcaddöntő mezőnye: Brazília – Szaúd-
Arábia, Spanyolország – Dél-Korea, Kame-
run – Mexikó, Kolumbia – Costa Rica, Fran-
ciaország – Ecuador, Nigéria – Anglia, Portu-
gália – Guatemala, Argentína – Egyiptom.

> FIFA. Az augusztusi válogatott mérkő-
zések eltörlését kérik a Nemzetközi Labdarú-
gó-szövetségtől (FIFA) az európai élklubok, a 
szövetségi kapitányok és a játékosok szerveze-
te. A tiltakozók – köztük Laurent Blanc fran-
cia szakvezető és Josep Guardiola, a Bajnokok 
Ligája-győztes Barcelona mestere – azt szeret-
nék elérni, hogy a FIFA mihamarabb vegye ki 
a versenynaptárából azt az augusztusi hétközi 
dátumot, amelyet nemzeti csapatok találkozó-
ira tart fenn. Indoklásul azt hozták fel, hogy 
az egyesületeknek legalább három napig nél-
külözniük kell a futballistákat, akik ráadásul 

ilyenkor még nincsenek megfelelő állapotban. 
Szerdán ötven válogatott meccsre kerül sor, 
köztük a Németország – Brazília, az Olaszor-
szág – Spanyolország és az Egyesült Államok 
– Mexikó derbikre.

> Community Shield. Kitűnő mérkőzést 
és Manchester United-győzelmet hozott a 
2011–2012-es angol idénynyitó Community 
Shield-mérkőzés (Szuperkupa). A szünetben a 
„vörös ördögök” városi riválisa, a Manchester 
City 2–0-ra vezetett két nagy egyéni hiba után 
Joleon Lescott és Edin Dzeko találatával, de a 

szünet után felpörgött Alex Ferguson csapa-
ta. Chris Smalling szépített, Nani egyenlített, 
majd a portugál a 94. percben újra lecsapott, és 
sikerre vezette a bajnokot.

> Ronaldinho. Továbbra is szívesen öltené 
magára a brazil labdarúgó-válogatott mezét a 
világbajnok Ronaldinho. „Jelenleg az a célom, 
hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam a 
Flamengóban, és ha ez alapján a szövetségi kapi-
tánynak szüksége lesz rám, a rendelkezésére ál-
lok” – nyilatkozta a támadó, aki legutóbb tavaly 
novemberben játszott a nemzeti együttesben.

ifj. Ocskay gábOr emléktOrna

Asiago lesz a HSC ellenfele

Az olasz bajnok Asiago lesz a 
HSC Csíkszereda együtte-
sének ellenfele az ifj. Ocskay 

Gábor Emléktornán Székesfehér-
váron. A két csapat az elődöntő-
ben, szeptember 3-án csap össze a 
döntőbe kerülésért. A másik ágon 
a rendező Sapa Fehérvár AV19 a 
Dunaújvárosi Dab.Doclerrel mér-
kőzik meg. Az elődöntő nyertesei a 
másnapi döntőben, míg a vesztesei 
a harmadik helyért csapnak össze.

a Hsc csíkszereda
bérletárai
1. A teljes díjazású bérlet 250 

lejbe kerül (a Csíki Sör Kupáig aki 
bérletet vált, a tavalyi áron vásárol-
hatja meg 220 lejért).

2. Kedvezményes bérletet 60 év 
fölött, valamint 26 év alatt (nappali 
tagozatos diákok) válthatnak 175 
lej értékben (itt is érvényben van a 
tavalyi ár, amennyiben a Sör Kupá-
ig vásárolják meg).

3. A sportolói bérlet 75 lej.

4. Öregfiú-bérlet 150 lej (35 év 
fölötti volt jégkorongozók).

5. VIP-bérlet: 1500 lej.
Mától a szurkolói bejáratnál a 

Kareszsport fogja kiállítani a bér-
leteket. Mindennap 12–17 óra kö-
zött lehet a bérletet kérelmezni.

A 2011/2012-es szezonban nem 
lesznek kedvezményes jegyek. A jegy-
árak a következők lesznek: a Román 
Bajnoki alapszakaszban 7 lej, a ráját-
szásban 15 lej lesz a jegy; az interliga 
alapszakaszában 10, a rájátszásban 15 
lej lesz a belépő; a Kontinentális-ku-
pában egységes napi jegy lesz: 15 lej; 
a Csíki Sör Kupán szintén napijegy 
lesz 15 lej értékben.

A Calibra Utazási Iroda jó-
voltából, a szeptember 18-i hazai 
interligameccsen a teljes díjazású 
bérletet váltók (250 lejes, szeptem-
ber 16-ig) között kisorsolnak egy 
egyhetes, két személyre szóló cip-
rusi nyaralást, félpanziós ellátással 
(a nyertesek csak az ebédet kell áll-
ják, valamint a költőpénzüket).

Sport
Megvédte címét Sidi Péter

Sidi Péter megvédte címét 
tegnap a férfi kisöbű szabad-
puska 3 x 40 lövéses összetett 

számban a belgrádi sportlövő Euró-
pa-bajnokságon. A világbajnok ma-
gyar versenyző 1273,7 körrel nyert 
a döntőben, maga mögé utasítva az 
olasz Marco De Nicolót és a bolgár 
Anton Rizovot. A fináléban a ko-
máromi sportoló a második sorozat 
után csak negyedik volt, ám ezt kö-
vetően több belső tízest is lőtt, és az 
ötödik sorozattól már az élen állt.

„Szokatlanul nagy döntőt lőt-
tem, ilyet még nem láttam világver-
seny fináléjában” – nyilatkozta Sidi. 
„Az általam a világ legjobbjának 
tartott szlovén Debevec azt mond-
ta, fogadott volna rám, látva, milyen 
jól mentek az álló testhelyzetből 
leadott lövések az alapversenyben. 
Meg kellett dolgoznom a sikerért, 
bár kívülről könnyűnek tűnhetett. 
Ebben a sportágban ritka a címvé-
dés, ezért is kedves számomra ez az 
arany. A döntőben folyamatosan lát-
tam, hogy hogy állok, tulajdonkép-

pen a hetedik lövéssel megnyertem 
az Eb-t. Tartottam azért az orosz 
Hadzsibekovtól, de ezúttal nem ve-
hette fel velem a versenyt.”

Sidi számára az olimpiai kvalifi-
káció szempontjából nem volt tétje 
az Eb-nek, ugyanis a tavalyi vb-n 

már megszerezte a londoni kvótát.
Eredmények: férfi kisöbű sza-

badpuska 3 x 40 lövéses összetett, 
Európa-bajnok: 1. Sidi Péter 1273,7 
kör, 2. Marco De Nicolo (Olaszor-
szág) 1269,5, 3. Anton Rizov (Bul-
gária) 1268,3.

Sidi Péter Európa-bajnok lett, de olimpiai kvótája már korábban megvolt

Hét nap alatt öt kEmény mérkőzés vár a magyarokra

Japán ellen kezdenek a magyarok
a tervezett program szerint a ja-
pán válogatott ellen kezd a jövő 
évi, ljubljanai divízió i-es jégko-
rong-világbajnokságon a magyar 
válogatott.

A magyar szövetség pénteki 
tájékoztatása alapján a csa-
pat a japánok után sorrend-

ben az ukrán, a házigazda szlovén, 
az osztrák, végül pedig a brit együt-
tes ellen lép jégre. A hat csapat 
közül az első két helyezett jut a 16 
elitegyüttest felvonultató 2013-as, 
svéd–finn közös rendezésű vb-re, 
míg az utolsó helyezett 2013-ban 
a divízió I B csoportjában lesz ér-
dekelt. A nemzetközi szövetség és 
marketingpartnere már elfogadta 
a menetrendet. Dejan Kontrec, a 
szlovén szövetség sportigazgatója 
most arra kérte a magyar szövetsé-
get, hogy az esetleges észrevételeit 
szeptember 1-jéig tegye meg.

A ljubljanai vb tervezett prog-
ramja: 2012. április 15.: Japán – Ma-
gyarország (14), Ukrajna – Ausztria 
(17.30), Nagy-Britannia – Szlovénia 
(21); április 16.: Magyarország – Uk-

rajna (14), Ausztria – Nagy-Britannia 
(17.30), Szlovénia – Japán (21); ápri-
lis 17.: szünnap; április 18.: Ukrajna 
– Nagy-Britannia (14), Ausztria – Ja-
pán (17.30), Szlovénia – Magyaror-
szág (21); április 19.: Nagy-Britannia 

– Japán (14), Ausztria – Magyaror-
szág (17.30), Szlovénia – Ukrajna 
(21); április 20.: szünnap; április 21.: 
Japán – Ukrajna (14), Magyarország 
– Nagy-Britannia (17.30), Ausztria – 
Szlovénia (21).

Csodaszámba menne, ha a magyaroknak sikerülne a világelitbe veló feljutás

a kettes fogathajtó országos baj-
nokság harmadik fordulóját rendez-
ték meg a hétvégén csík karcfalván 
és madicsafürdőn. a versenyt 
az összetettben első Bajkó ti-
bor nyerte meg, a második he-
lyen kádár barna végzett, míg a 
harmadik helyen a sepsiszent-
györgyi lipiocai se színei ben 
versenyző csíkszentimrei Bodó 
zoltán végzett.

Rengeteg érdeklődő előtt 
rendezték meg a hétvégén 
Csíkkarcfalván a kettes fo-

gathajtó országos bajnokság har-
madik fordulóját. A versenyen nem 
tudott részt venni a gyergyóalfalvi 
Pál Attila, aki egyébként a máso-
dik forduló győztese és a nagyká-
rolyi Rákóczi Gergő. Mindketten 
– Bajkóval egyetemben – részt 
fognak venni a franciaországi világ-
bajnokságon. Előbbi kettő épp a vi-
lágbajnokságra készül, és azért nem 
vett részt az eseményen.

A versenyt Hargita Megye Taná-
csa, a csíkkarcfalvi helyi tanács és a 
Csíkiló Sportklub szervezte meg. A 
bajnokság döntőjére a tervek szerint 
ősszel kerül sor Marosvásárhelyen.

eredmények
Díjhajtás: 1. Bajkó Tibor (Gyer-

gyószentmiklósi Kriegel Sport -
klub), 2. Kádár Barna (Nagyká-
rolyi Drosera), 3. Bodó Zoltán 
(Sep siszentgyörgyi Lipicai SE), 
4. Imre Zoltán (Romsilva SE), 5. 
Orosz László (Gyergyószentmiklósi 
Kriegel).

Maratonhajtás: 1. Bodó Zol-
tán, 2. Romfeld Zsolt (Gyer gyó-
szentmiklósi Kriegel), 3. Orosz Lász-
ló, 4. Bajkó Tibor, 5. Kádár Barna.

Akadályhajtás: 1. Bajkó Tibor, 
2. Orosz László, 3. Bodó Zoltán, 
4. Szabó Róbert (Lipicai SE), 5. 
Váncsa Jenő (Lipicai SE).

Az összetett állás: 1. Bajkó Ti-
bor, 2. Bodó Zoltán, 3. Orosz László, 
4. Romfeld Zsolt, 5. Szabó Róbert.

kEttEs fogatHajtó országos Bajnokság

Karcfalván Bajkó Tibor
volt az úr


