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Szeptember közepéig meglesz

a magyar kapitány
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> Törökország. Holland lapértesülések 
szerint távozhat a török labdarúgó-válogatott 
éléről Guus Hiddink, amennyiben bizonyí-
tottá válik, hogy a helyi bajnokságban súlyos 
megvesztegetések történtek. „Ha a további-
akban is fennállnak a zavaró körülmények, 
távozom – idézi Hiddinket a De Volkskrant 
nevű újság. – A labdarúgás csodálatos iparág, 
amely rengeteg embernek biztosít megélhe-
tést, de ez nem jelenti azt, hogy ilyen dolgokat 
szabad hagyni megtörténni. Ellenkezőleg. Az 

edzőtábor kezdetén világosan elmondtam a 
játékosoknak, a futball elöljáróinak bizonyíta-
niuk kell, hogy a török futball feddhetetlen.” 
Mint ismert, a Török Labdarúgó-szövetség 
(TFF) elhalasztotta a 2011–2012-es szezon 
rajtját szeptember 9-ig, mivel klubvezetők 
sora ül börtönben vagy vizsgálati fogságban. 
Törökországban harmincan kerültek július-
ban rács mögé megvesztegetés gyanújával a 
helyi futballt befolyásoló bundabotrányban 
– többek között a bajnok Fenerbahce elnö-
két, illetve az ezüstérmes Trabzonspor és az 
ötödik Besiktas több klubvezetőjét is letar-

tóztatták. A szezon eredetileg augusztus 5-én 
kezdődött volna meg.

> Fradi–Újpest. A Magyar Labdarú-
gó-szövetség elkészítette a labdarúgó NB I 
8–18. fordulóinak menetrendjét, amelyből 
kiderült, hogy a 13. fordulóban esedékes 
Ferencváros–Újpest összecsapásra október 
22-én, szombaton 15 órakor kerül sor – adta 
hírül a lila-fehérek hivatalos oldala. A mér-
kőzést a Sport TV élőben közvetíti. A 8–18. 
fordulók részletes menetrendjét az MLSZ 
honlapja egyelőre nem közölte.

> Real Madrid. Mindössze hétéves ar-
gentin csodagyereket szerződtetett a Real 
Madrid labdarúgóklub. Leonel Angel Coira 
– becenevén Leo – szeptember 6-án áll edzés-
be a fővárosiaknál, és az Ole című argentin 
sportnapilap szerint a királyi gárda történe-
tének legfiatalabb igazolása. Juan Tapiador, 
a Real szóvivője ugyanakkor cáfolta ezt. Az 
Atlético Madrid által is megkörnyékezett fiú 
példaképe honfitársa, az ugyancsak Leónak 
szólított Lionel Messi (FC Barcelona), és 
saját bevallása szerint egyelőre jobban szeret 
passzolni, mint gólt szerezni.
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Augusztus végére, de legkésőbb 
szeptember közepére lesz szö-
vetségi kapitánya a magyar női 
kézilabda-válogatottnak.

Vetési Iván, a magyar szövet-
ség júniusban megválasztott 
új elnöke tegnap elmondta: 

olyan személyt keresnek, aki alkal-

mas a feladatra és elérhető is, azaz 
nincs máshol szerződése. A korábbi 
kapitány, a marosvásárhelyi születésű 
Mátéfi Eszter azok után mondott le, 
hogy a csapat a németekkel szembeni 
világbajnoki selejtezőn alulmaradt, 
így nem jutott ki a vb-re, és szinte biz-
tos, hogy a jövő évi londoni olimpián 
sem szerepelhet. „Nem titok, há-

rom személy, Kovács Péter, Hajdu 
János és a norvég Karl Erik Böhn 
megfelel a kritériumoknak, ők a 
potenciális jelöltek. Cél, hogy az 
együttesnek főállású kapitánya le-
gyen legkésőbb szeptember köze-
pére” – mondta Vetési.

Kiemelte: mivel a válogatott a kö-
vetkező világversenyről, azaz a decem-
beri brazíliai vb-ről lemaradt, ezért az 
idő nem szorítja a szövetséget. Az új 
elnök hosszú távban gondolkodik, 
legalább a 2014. decemberi magyar–
horvát közös rendezésű Európa-baj-
nokság végéig, vagy a 2016-os riói 
olimpia végéig szóló szerződést sze-
retne kötni a kinevezendő szövetségi 
kapitánnyal.

A jelöltek közül Hajdu János 
már dolgozott a férfi és a női válo-
gatott élén is, a női együttes vele lett 
negyedik a pekingi olimpián. A játé-
kosként világválogatott Kovács Péter 
legutóbb a román bajnok Oltchim 
Râmnicu Vâlcea vezetőedzője volt, 
de dolgozott a török szövetség szak-
mai igazgatójaként is. A norvég Böhn 
a Larvik trénere volt, párja, Heidi 
Löke most nyáron igazolt a Győrhöz, 
így ő is Magyarországon él. Kineve-
zése történelmi lenne, hiszen külföldi 
kapitánya még soha sem volt a válo-
gatottnak.

A női csapat legközelebb október 
19-én Azerbajdzsán, illetve 23-án 
Fehéroroszország ellen vív Eb-selej-
tezőt. Ebben a csoportban szerepel 
még a német együttes is, és a kvar-
tettből az első két helyezett jut ki a 
2012 decemberi kontinensviadalra. 
Amennyiben az idei vb-n ugyanazok 
a válogatottak végeznek a legjobb 
nyolc között, mint a tavalyi Eb-n, 
akkor a magyar együttes jövő tavasz-
szal részt vehet olimpiai selejtezőn, és 
marad reménye a londoni kvóta meg-
szerzésére.

Külföldi edző kerülhet Mátéfi Eszter helyére

Veszprémmel játszik ma az SZKC

Az MKB Veszprémmel játszik ma romániai idő szerint 19 órától elő-
készületi meccset a Székelyudvarhelyi KC, az összecsapás nyilvános 
és ingyenes lesz a Veszprém Arénában. A mérkőzésen jelen lesz a Fan 
Club öt tagja, illetve a SZKC klubelnöke, dr. Verestóy Attila is, a mecs-
cset várhatóan több mint ezer néző tekinti majd meg. Magyarország 
bajnokcsapata idéntől ismét soraiban tudja a székelyudvarhelyi Ilyés 
Ferencet, de korábban ebben a csapatban játszott a szintén udvarhe-
lyi Bartók Csaba is. A Mocsai Lajos által vezetett csapatban a magyar 
kézilabdázás jelenlegi legjobb játékosai játszanak: Császár, Fazekas, 
Perez, az Iváncsik-testvérek vagy Laluska Balázs. Hétfőn a Veszprém 
csapata is játszott a dán Sonderjyskkel egy mérkőzést, az eredmény 
38–29 lett a magyar együttes javára. Mint ismeretes, az SZKC egy 
góllal kikapott a dán csapattól.

Nosztalgiáznak a volt csíki
labdarúgók 
Akárcsak egy évvel ezelőtt, idén 

is megrendezik a régi csíki focisok a 
nosztalgia-mérkőzéseiket. 

Az eseményre szombaton, au-
gusztus 13-án, 10 órától kerül sor. 
A csíkszeredai sportcsarnok szom-

szédságában levő műgyepes pá-
lyán zajló nosztalgia-mérkőzésen 
jelen lesznek az Építők, az ISK, a 
Kicsi Traktor és az Öreg Traktor 
csapatai.  Minden csíkszeredai vagy 
Csíkszereda színeiben pályára lépő 
labdarúgót nagy szeretettel várnak 
a szervezők.

Szurkolói találkozó
Jövő héten kedden, augusztus 

16-án, 17 órától szurkolói találko-
zót tartanak a Hargita Gyöngye 
Csíkszeredai KK szurkolói a sport-
csarnok tárgyalótermében, ahová 
szívesen várnak minden kosárlabda-
rajongót, illetve fanatikus szurkolót.

Sporthírek röviden


