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Sima magyar, kínos román győzelem

Mégsem lesz KHL-es játékos Mihály

Kilenccel kapott ki az SZKC

hírfolyam

> Jégkorong. Hosszú tárgyalássorozat 
végén eldőlt, hogy Glen Williamson lesz a 
Dunaújvárosi Dab.Docler jégkorongcsapatá-
nak új vezetőedzője. Az 56 éves kanadai ve-
zetőedző egy évre írt alá a csapathoz, melynek 
munkájába szeptember 5-én kapcsolódik be. 
Glen Williamson komoly edzői tapasztalattal 
rendelkező szakember, aki az NHL mellett 
több válogatottat, valamint európai együttest 
is edzett már pályafutása alatt. A hazai jégko-
rongdrukkereknek sem ismeretlen, hiszen a 

2009–2010-es idényben a kanadai szakember 
irányításával nyerte meg a Budapest Stars a 
MOL Ligát.

> U20-as vb. A Kolumbiában zaj-
ló U20-as labdarúgó-világbajnokságon a 
nyolcaddöntő szerdai mérkőzései után ki-
alakult a legjobb nyolc mezőnye. Nigéria 
búcsúztatta Angliát, és az elődöntőért az 
Ecuadoron túljutó Franciaországgal mér-
kőzik majd. A negyeddöntő slágermérkő-
zése a Brazília – Spanyolország találkozó 
lesz, miután a brazilok 3–0-ra legyőzték 

Szaúd-Arábiát, míg a spanyolok 0–0 után 
11-esekkel verték meg Dél-Koreát. (Érde-
kesség, hogy a 2002-es felnőtt világbajnok-
ság negyeddöntőjében is 0–0-s döntetlent 
játszott Spanyolország Dél-Koreával, de 
akkor büntetőkkel a házigazda ázsiaiak ju-
tottak tovább. Más kérdés, hogy a rendes 
játékidőben két szabályos gólt nem adott 
meg a játékvezető a spanyoloknak...). Ered-
mények, nyolcaddöntő: Nigéria – Anglia 
1–0, Spanyolország – Dél-Korea 0–0 – 11-
esekkel 7–6, Brazília – Szaúd-Arábia 3–0, 
Franciaország – Ecuador 1–0.

> Átigazolás. Az olasz sportsajtó – megerő-
sítve az orosz sport.ru értesüléseit – állítja, hogy 
Samuel Eto’o, az Inter labdarúgócsapatának 
csatára megegyezett az Anzsi Mahacskala ve-
zetőivel, így már csak a fekete-kékek vezetőinek 
kell rábólintaniuk az ajánlatra ahhoz, hogy a ka-
meruni játékos Dzsudzsák Balázs csapattársa le-
gyen. Claudio Vigorelli, Eto’o ügynöke a sport.
ru-nak elmondta, gyakorlatilag majdnem lezár-
ták a tárgyalásokat, az Inter elnökén, Massimo 
Morattin múlik, hogy tények lesznek-e a tervek-
ből. A La Repubblica szerint a presidente hajlik 
igent mondani a dagesztániak ajánlatára.
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Magyarország legnagyobb sportna-
pilapja – Nemzeti Sport – tudósítása 
szerint a csíkszeredai születésű Mi-
hály Árpád nem lesz az orosz KHL-
es Avtomobiliszt Jekatyerinburg 
játékosa. Sok a szerződésével kap-
csolatos papírmunka, amit az edző 
nem akar kivárni.

Több alkalommal is beszá-
moltunk lapunk hasábjain 
arról, hogy a csíkszeredai 

születésű Mihály Árpád az orosz 
kontinentális liga (KHL) egyik 

csapatánál, az Avtomobiliszt Je-
katyerinburggal készül a nyár fo-
lyamán. Sőt úgy nézett ki a dolog, 
hogy egyéves szerződést is fog kap-
ni. Ám azóta fordult a kocka. Az 
orosz együttes edzőjének elmon-
dása szerint nincs türelme kivárni 
azt a körülbelüli egy hónapot, amíg 
a játékos papírjait – munkavízum, 
játékengedély – elintézik.

A Nemzeti Sportnak adott nyi-
latkozatában Mihály elmondta: 
„Ez volt életem nagy lehetősége. 
Egyre csalódottabb vagyok, amint 

lassan felfogom, hogy tényleg le kell 
mondanom róla. Túl naiv voltam, 
amikor azonnal világgá kürtöltem 
a jó hírt, közben pedig egyáltalán 
nem gondoltam bele, mennyi pa-
pírmunkával járnak az ilyen ügyek. 
Másrészt viszont úgy érzem, hogy 
átvertek. Nem lehetett félreértés 
köztünk, hiszen az angolul tökéle-
tesen beszélő edző mondta, hogy 
kellek neki, és ezt a három hét kö-
zös edzés, az egymás közötti mecs-
csek alapján igazán meg tudta már 
ítélni”.

Kilencgólos vereséget szenvedett 
szerdán este a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapata az 
MKB Veszprém otthonában, elő-
készületi mérkőzésen. Vlad Caba 
legénysége mindkét félidő elejét 
megilletődve kezdte a magyar 
bajnokcsapat és közönsége előtt, 
a házigazdák 41–32-re nyertek.

Az MKB Veszprém – Szé-
kelyudvarhelyi KC felké-
szülési mérkőzésre 2500 

néző volt kíváncsi a Veszprém Aré-
nában. Többek között egy maroknyi 
székelyudvarhelyi szurkoló kíséreté-
ben. A találkozót kissé megilletődve 
kezdte az SZKC, hiszen a házigazdák 
a tizedik percben már öt góllal elhúz-
tak, és ezt tartották is, a félidő 20–14-

es veszprémi vezetéssel zárult. A má-
sodik játékrész az elsőhöz hasonló-
an indult, tovább növelte előnyét a 
Veszprém, nagyon sok gólt (14-et) 
ellentámadásból lőtt Mocsai La-
jos csapata, kategórikus győzelmet 
aratva.

Ma este 18 órától a Vlad Caba ál-
tal felkészített udvarhelyi gárda a Pick 
Szegeddel mérkőzik meg Szegeden.

Eredmény: MKB Veszprém – 
Székelyudvarhelyi KC 41–32 /a 
találkozó gólszerzői: Iváncsik Ta-
más 7, Vujin 6, Perez 5, Vilovszki, 
Terzic, Sulic, Korazija 4-4, 
Iváncsik Gábor, Schuch 2-2, Csá-
szár, Ilyés, Hud 1-1, illetve Rusia 
8, Kuzmanoszki, Johannson 5-5, 
Mihalcea 4, Ferenczi 3, Florea, Tá-
las, Adomnicăi 2-2, Câmpan 1/.

A magyar labdarúgó-válogatott 
könnyed négygólos győzelmet 
aratott Izland ellen hazai környe-
zetben, míg a románok nagyon 
megszenvedtek San Marino ellen 
a szerda esti felkészülési mérkő-
zésen. Mutut és Tamast kizárták a 
válogatottból.

Sima győzelmet aratott a svédek 
elleni Európa-bajnoki selejtezőre 
készülő magyar labdarúgó-válo-

gatott szerda este Izland felett a Puskás 
Ferenc Stadionban rendezett barátsá-
gos mérkőzésen. A magyar válogatott 
ötödik Izland elleni hazai fellépésén 
is veretlen maradt: a mostani siker-
rel négy győzelem és egy döntetlen a 
mérlege a szigetországiak ellen. Bu-
dapesten Egervári Sándor szövetségi 
kapitány Korcsmár Zsolt személyében 
újoncot is avatott. Fél órát kellett várni 
az első magyar gólra, ekkor Koman 
vette be az izlandiak hálóját, majd 
jött Rudolf, Dzsudzsák és végül Elek. 
Egervári Sándor a találkozó után el-
mondta: „Örülünk az eredménynek, 
időnként jól is játszottunk, különös 
tekintettel arra, hogy sok játékos a fel-
készülés közepén jár. Az, hogy a mai 
mérkőzésen mutatott teljesítmény 
pontosan mennyit ér, majd az Eb-se-
lejtezőkön kiderül”.

Victor Piţurcă győzelemmel 
mutatkozott be a román válogatott 
kispadján San Marino ellen, igaz a 
mutatott játékkal nem lehet elége-
dett, hiszen a kezdeti lendület hamar 
alábbhagyott a románoknál, és ezt a 
házigazdák is észrevették, akik helyen-
ként formás támadásokat vezettek. A 
második félidő elején alakult ki az első 
nagyobb vendéghelyzet, ekkor Torje 
lövését bravúrral hárította a hazai ka-
pus. Tehetetlen volt viszont a 72. perc-

ben. Cociş centerezését Herea juttatta 
a hálóba. A folytatásban jobban ját-
szottak a vendégek, de maradt az 1–0.

Piţurcă viszont meghozta első ko-
moly döntését: Adrian Mutut és Gabi 
Tamaşt azonnali hatállyal kizárta a 
válogatott keretéből, miután a két lab-
darúgó hétfő este tivornyázott és nem 
tartották be a kapitányi utasítást.

Eredmények: Magyarország – Iz-
land 4–0 /Koman (32.), Rudolf (45.), 
Dzsudzsák (59.), Elek (88.)/; San Ma-
rino – Románia 0–1 /Herea (72.)/.

Spanyol és brazil vereség
Németország labdarúgó-váloga-

tottja Stuttgartban 3–2-re legyőzte 
Brazíliát. Bastian Schweinsteiger 
büntetője után Mario Götze dup-
lázta meg az előnyt. Robinho ti-
zenegyesből szépített, de André 
Schürrle pazar találattal újra kétgó-
losra növelte a különbséget. Neymar 
a 92. percben jól eltalált lapos lövés-
sel állította be a végeredményt. A 
házigazdák az első félidő közepén 
jutottak vezetéshez, a dél-amerika-
iak a második felvonás hajrájához 
érve egyenlítettek.

A legutóbbi két labdarúgó-világ-
bajnok csatájában a 2006-os győztes 
olasz válogatott Riccardo Montolivo 
11. percben esett góljával szerezte 
meg a vezetést, majd Xabi Alonso 
tizenegyesből lőtt találatával még az 
első félidőben egyenlített a 2010-es 
nyertes, Spanyolország. A találkozó 
hajrájában Alberto Aquilani góljára 
– a labda Raúl Albiolon megpattant 
– már nem volt válasza a „vörös fú-
riának”.

A legfontosabb felkészülési mér-
kőzések: Japán – Dél-Korea 3–0, 
Oroszország – Szerbia 1–0, Lettország 
– Finnország 0–2, Fehéroroszország 
– Bulgária 1–0, Ciprus – Moldova 
3–2, Albánia – Montenegró 3–2, 
Norvégia – Csehország 3–0, Ukrajna 
– Svédország 0–1, Ausztria – Szlo-
vákia 1–2, Lengyelország – Grúzia 
1–0, Törökország – Észtország 3–0, 
Németország – Brazília 3–2, Olasz-
ország – Spanyolország 2–1, Írország 
– Horvátország 0–0, Skócia – Dánia 
2–1, Szlovénia – Belgium 0–0, Wales 
– Ausztrália 1–2, Bosznia – Görögor-
szág 0–0, Franciaország – Chile 1–1, 
Egyesült Államok – Mexikó 1–1.

Hajnal és Koman villogott az izlandiak ellen

Közös fotózás a mérkőzés végén

Hétvégi sportműsor
Labdarúgás
I. liga, 3. forduló műsora: ma: 

Mioveni – Astra (18.45, DigiSport),  
CFR – Medgyes (20.30, GspTV); 
holnap: Dinamo – Pandurii (19, 
DigiSport), Petrolul – Rapid (20.15, 
DolceSport), Chiajna – Vaslui (21.30, 
DigiSport); vasárnap: Ceahlăul – 
Oţelul (18.30, DigiSport), Steaua 
– Kv.-i U (20.30, DigiSport); hétfő: 
Szeben – Vásárhely, Brassó – Sportul.

NB1, 5. forduló: holnap: ETO – 
Vasas (18.30), Pécs – Kecskemét (20), 
DVTK – Pápa (20), Paks – Siófok 
(20), Haladás – ZTE (20), Honvéd – 
FTC (21); vasárnap: Debrecen – Vi-
deoton (17), Kaposvár – UTE (19).

Nosztalgiáznak az öregfiúk
Akárcsak egy évvel ezelőtt, idén 

is megrendezik a régi csíki focisok a 

nosztalgiamérkőzéseiket. Az esemény-
re augusztus 13-án, szombaton 10 órá-
tól kerül sor. A csíkszeredai sportcsar-
nok szomszédságában levő műgyepes 
pályán zajló nosztalgiamérkőzésen 
jelen lesznek az Építők, az ISK, a Kicsi 
Traktor és az Öreg Traktor csapatai. 
Minden csíkszeredai vagy Csíkszere-
da színeiben pályára lépő labdarúgót 
nagy szeretettel várnak a szervezők.

Jégkorong
Mától vasárnapig rendezik a Bras-

só-kupát. Egy mérkőzésre a belépő 10 
lej. Program: ma: HSC Csíkszereda 
– Bukaresti Steaua (14.30), Brassói 
Corona Fenestella 68 – Románia 
U20 (18); holnap: HSC – Románia 
U20 (14.30), Brassó – Steaua (18); 
vasárnap: Steaua – Románia U20 
(14.30), Brassó – HSC (18).


