
Sport
Magyarok nélkül az európai kupákban

Öt romániai csapat
a negyedik körben

hírfolyam

> Olasz Szuperkupa. A bajnok AC 
Milan nyerte a labdarúgó Olasz Szuperkupát: 
a piros-feketék szombaton Kínában, a pekingi 
Madárfészekben 2–1-re legyőzték a kupagyőz-
tes, városi rivális Internazionale együttesét. Az 
Inter az első félidőben a holland válogatott 
Wesley Sneijder szabadrúgásgóljával szerzett 
vezetést, ám a fordulást követően nagyobb 
sebességre kapcsolt Massimiliano Allegri ala-
kulata, és Zlatan Ibrahimovic, valamint Kevin-
Prince Boateng találatával megfordította az 

állást. Története hatodik Olasz Szuperkupáját 
nyerte a Milan. Olasz Szuperkupa: AC Milan 
– Internazionale 2–1 /Ibrahimovic (60.), 
Boateng (69.), illetve Sneijder (22.)/.

> WBA. Fülöp Márton Gera Zoltán csa-
pattársa lesz: a 28 éves hálóőrt szerződtette az 
angol labdarúgó-bajnokságban szereplő West 
Bromwich Albion. „Nagyon örülök neki, hogy 
ilyen gyorsan sikerült kapust igazolnunk, ráadá-
sul Márton remek képességű hálóőr” – nyilat-
kozta Roy Hodgson, az együttes vezetőedzője a 
klub hivatalos honlapján. A 24-szeres válogatott 

Fülöp az Ipswich Town együttesétől került a 
birminghami alakulathoz, egy évre szóló szer-
ződést írt alá, várhatóan csak második számú 
kapus lesz a korábbi angol válogatott Ben Foster 
mögött. Fülöp 2004 óta véd a szigetországban.

> Bundesliga. A hétvégén elrajtolt a 
német első osztályú labdarúgó-bajnokság is. 
Eredmények, 1. forduló: Borussia Dortmund – 
Hamburger SV 3–1, 1. FC Köln – Wolfsburg 
0–2, Augsburg – Freiburg 2–2, Hanno-
ver – Hoffenheim 2–1, Stuttgart – Schalke 
3–0, Werder Bremen – Kaiserslautern 2–0, 

Hertha BSC – Nürnberg 0–1, Mainz – 
Bayer Leverkusen 2–0, Bayern München – 
Mönchengladbach 0–1.

> Ligue 1. A hétvégén elrajtolt a francia első 
osztályú labdarúgó-bajnokság is. Eredmények, 1. 
forduló: Ajaccio – Toulouse 0–2, Brest – Evian 
Thonon Gaillar 2–2, Caen – Valenciennes 
1–0, Marseille – Sochoux 2–2, Montpellier – 
Auxerre 3–1, Nancy – Lille 1–1, Nice – Lyon 
1–3, Paris S. G. – Lorient 0–1, Dijon – Rennes 
1–5. A Bordeaux – Saint-Étienne találkozó teg-
nap este lapzárta után ért véget.
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Öt romániai csapat száll harcba a 
labdarúgó Európa Liga főtáblájá-
ra kerülésért, miután a bukaresti 
Dinamo csütörtökön idegenben 
verte a horvát Varazdin, míg a 
Medgyesi gaz Metan hazai környe-
zetben büntetőkkel verte a német 
Mainz együttesét. a paks 4–1-re 
kapott ki a Heartstól és búcsúzott 
az európai kupaporondról, ami azt is 
jelenti, hogy a 2011/2012-es idény-
ben nincs már magyar érdekeltsé-
gű gárda az európai kupákban.

Esélye sem volt a Paksnak a skót 
Hearts otthonában, amely már 
az első félidőben 2–0-ra veze-

tett a magyar kiscsapat ellen. A térfél-
cserét követően sem változott a játék 
képe a hazaiak uralták a meccset és 
végül könnyed háromgólos győzelmet 
arattak. A Bukaresti Dinamo idegen-
ben nehéz helyzetből várta a horvát 
Varazdin elleni összecsapást, hiszen 
hazai környezetben csak egy 2–2-
es döntetlent értek el. A visszavágó 
azonban már az első félidőben eldőlt, 
előbb a bukarestiek találtak be, majd a 
házigazdák, ám C. Munteanu révén a 
Dinamo hamar visszavette a vezetést 

a 26. percben, amit a találkozó végéig 
meg is tartottak, és továbbjutottak.

A Medgyesi Gaz Metan hatal-
mas bravúrt hajtott végre csütörtö-
kön. Miután Mainzban 1–1-es dön-
tetlent értek el a német gárda ellen, 
Medgyesen sem bírt egymással a két 
fél. A visszavágón is 1–1 volt a ren-
des játékidőben, ami után jöhetett a 
hosszabbítás és a büntetők, amely-
ből a házigazdák jöttek ki jobban, és 
jutottak az Európa Liga 4. körébe.

Eredmények, EL, 3. forduló, 
visszavágó: Hearts (skót) – MVM 
Paks 4–1 /tj. a Hearts 5–2-es 
összessítéssel/; Varazdin (horvát) – 
Bukaresti Dinamo 1–2 /tj. a Dinamo 
4–3-as összessítéssel/; Medgyesi Gaz 
Metan – Mainz (német) 1–1 /tj: a 
Gaz Metan, 2–2-es összesítéssel, bün-
tetőkkel/.

el- és bl-sorsolás
Az európai szövetség (UEFA) 

nyoni székházában pénteken készítet-
ték el az Európa Liga 4. körének, illet-
ve a BL selejtezőinek további párosí-
tását. Az Európa Ligában öt romániai 
csapat érdekelt, míg a BL-ben a Vaslui 
búcsúja után egy sem. A Bajnokok 

Ligája Bajnokok ágának „slágermér-
kőzésén” az angol Arsenal az olasz baj-
noki negyedik Udinesével találkozik. 
A BL-párharcok győztesei bejutnak a 
főtáblára, míg a vesztesek az Európa 
Liga főtábláján lesznek érdekeltek.

Bajnokok Ligája-selejtező, 4. 
for duló: Bajnokok ága: Wisla Krak-
kó – APOEL, Maccabi Haifa – 
Genk, Dinamo Zágráb – Malmö, 
FC Köbenhavn – Viktoria Plzen, 
BATE Boriszov – Sturm Graz. Nem 
bajnokok ága: Odense – Villarreal, 
FC Twente – Benfica, Arsenal – 
Udinese, Bayern München – FC 
Zürich, Olympique Lyon – Rubin 
Kazany. Az első mérkőzésekre au-
gusztus 16–17-én kerül sor, míg 
a visszavágókat egy héttel később 
rendezik.

Európa Liga-selejtező, 4. for-
duló: Vorszkla (ukrán) – Bukaresti 
Dinamo, Bukaresti Steaua – CSZKA 
Szófia (bolgár), Slask (lengyel) – Bu-
karesti Rapid, FC Vaslui – Sparta 
Prága, Medgyesi Gaz Metan – 
Austria Wien (osztrák). Az első mér-
kőzéseket augusztus 18-án rendezik, 
míg a visszavágókra egy héttel később 
kerül sor.

Medgyesi öröm a Mainz legyőzése után  fotó: Manases sándor

a román labdarúgó-szövetségnél 
elkészítették a női első osztályú 
labdarúgó-bajnokság műsorter-
vét. Újdonság, hogy a 2011/2012-
es idénytől kezdve egy keleti és 
egy nyugati csoportba sorolták 
be a csapatokat.

Húsz csapattal rajtol a női 
első osztályú labdarúgó-
bajnokság szeptember 

4-én. A Román Labdarúgó-szövet-
ség előzetesen létre szerette volna 
hozni a második ligát is, ám a csapa-
tok nyomására ezt a tervét egy évvel 
későbbre halasztotta. A csapatok el-
lenezték a második liga létrehozását, 
mivel az oda besorolt csapatok több 
támogatót is elveszítettek volna.

A húsz csapatot a szövetség két 
10-es csoportba sorsolta. Létrehoz-
tak egy keleti és egy nyugati csopor-
tot. Az alapszakasz során a csapatok 
18 mérkőzést fognak játszani. A két 
csoport első két helyezettje pedig 
bekerül a rájátszásba, ahol egy oda-
vissza kört játszanak a gárdák. Az 
alapszakasz csoportgyőztesei három 
bónuszponttal kezdik majd a ráját-
szást.

A két, földrajzi szempontok 
szerint kialakított csoport összeté-
tele: kelet: FCM Marosvásárhely, 
Navobi Iaşi, Viitorul Buzău, Blue 
Angels Brassó, CS Brazi, Fair Play 
Bukarest, Alice&Tunes Piteşti, 
SNC Konstanca, Vasas Szentegy-

háza, Feminin Târgovişte; nyu-
gat: Clujana Kolozsvár, Olimpia 
Kolozsvár, Real Craiova, Spor-
ting Craiova, Motorul Nagyvárad, 
CFR Temesvár, UTA Arad, Negrea 
Resicabánya, Independenţa Nagy-
bánya, Avântul Szászrégen.

lehet, hogy harmadik
ligás marad az SzFC
Elfogadták a Székelyudvarhelyi 

FC azon kérelmét, hogy a soron 
következő idényben is a labdarúgó 
3. Ligában szerepelhessen. A klub-
nál még sok a kérdés, kevés a válasz. 
A harmadosztályból tavaly búcsúzó 
együttes azt kérte a Román Labda-
rúgó-szövetségtől, hogy amennyi-
ben nem lesz teljes a mezőny a 
3. Ligában, újból ott szerepelhessen. 
Erre a szakszövetség pozitív választ 
adott, habár nem sorolta be a csa-
patot a kialakított csoportokba, de 
úgy fest, több visszalépő lesz itt. A 
jövőre vonatkozó elképzelések sze-
rint a klub nem profiként, hanem 
amatőr szinten folytatná működé-
sét, ami nagyobb anyagi terhelése-
ket venne le a klubról. Amennyiben 
az SZFC nem indul a 3. ligában, 
akkor a megyei bajnokság mező-
nyében ott lesz, és a szabályok sze-
rint mínusz 8 ponttal kell induljon, 
mivel a múlt idényben a harmadik 
ligában nem tudta megszerezni a 
minimális 25 pontot. Helyette 17-
et gyűjtött össze az SZFC.

Húszcsapatos lesz
a női liga

Újból kikapott a Fradi

Az újonc Pécs egygólos győ-
zelmet aratott a Ferencvá-
ros otthonában a labdarú-

gó OTP Bank Liga 4. fordulójá-
nak tegnapi játéknapján. A hazai-
ak ezzel továbbra is nyeretlenek, a 
baranyai alakulat pedig negyedik 
sikerét aratta, azaz százszázalékos. 
Az első félidő első felében a ha-
zaiak léptek fel kezdeményezőb-
ben, lehetőségeik azonban rendre 
kimaradtak. A folytatásban ki-
egyenlítettebbé vált a játék, a Pécs 
akcióból és pontrúgásból is veszé-
lyeztetett, de a szünetig egyik ol-
dalon sem született gól. A fordulás 
után az FTC mindent elkövetett a 

vezető találat megszerzéséért, de 
támadásai meddőnek bizonyultak, 
fellazuló védelmét pedig többször 
zavarba hozta a Pécs. A hajrában 
aztán egy ellenakciót Nagy Oli-
vér remek egyéni megmozdulással 
góllal zárt le, ezzel el is dőlt a há-
rom pont sorsa. A házigazdák csak 
két kapufáig jutottak.

NB1, 4. forduló eredményei: 
ZTE – Honvéd 0–4, Vasas – Ha-
ladás 0–0, Siófok – Győr 0–1, Pápa 
– Kaposvár 1–0, Videoton – Diós-
győr 2–0, Ferencváros – Pécs 0–1. 
Az Újpest – Paks és a Kecskemét – 
Debrecen találkozók lapzárta után 
értek véget.


