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Ötödik helyen zárt
az SZKC Hamburgban

Az ötödik helyet szerezte meg 
a Székelyudvarhelyi KC férfi-ké-
zilabdacsapata a Hamburgban 
megrendezett Schindler-kupán. 
A helyosztón Vlad Caba együtte-
se büntetőkkel nyert.

Csapnivaló kezdés
Nagyon gyenge első félidőt köve-

tően a pihenő után összeszedte magát 
a Székelyudvarhelyi KC a Hamburg-
ban zajló Schindler-kupa első napján, 
a német másodosztályban szereplő 
HSG Nordhorn-Lingen ellen, de a 
tetemes hátrányt nem tudták ledol-
gozni. A rangos nemzetközi torna 
első napján a Vlad Caba által irányí-
tott gárda a 2008-ban EHF-kupát 
elhódító HSG Nordhorn-Lingen el-
len lépett pályára. Csapnivalóan, sok 
hibával játszottak az udvarhelyi fiúk a 
találkozó első felében. Beszédes adat, 
hogy 22 perc alatt csupán háromszor 
voltunk eredményesek, ráadásul két 
hetest is hibáztunk. A második játék-
részben kapaszkodott az SZKC, de 
csak négy gólt tudott ledolgozni az 
összeszedett hátrányból.

Győzelem Lubin ellen
A 2007-ben lengyel bajnokságot 

nyert Zaglebie Lubin ellen jól tartot-
ta a lépést a Székelyudvarhelyi KC. 
Az első játékrész fej fej melletti játé-
kot hozott, hol az egyik, hol a másik 
fél vezetett. Leszakítani egyik sem 
tudta a másikat, így a pihenőre úgy 
mehettek, hogy az eredményjelző 
döntetlent mutatott. A második fél-
időben – akárcsak az első meccsen – 
most is sokkal jobban játszott a Vlad 
Caba által irányított együttes. Varó 
remek védései biztonságot adtak, 
indításaiból pedig rendre lefutottuk 
ellenlábasunkat, így a végén meg-
nyugtató fölénnyel nyertek.

Tarsolyban az ötödik hely
A tegnapi, harmadik mérkőzésü-

kön a nyolcszoros francia bajnokkal, 
az US Ivry-vel nézett farkasszemet a 
Székelyudvarhelyi KC. Nem kezdték 
jól az összecsapást, sok volt a techni-
kai hiba, így a francia ellenfél kihasz-
nálta ezt, öt góllal is vezetett (3–8). 
Fokozatosan lendült bele a játékba 
az SZKC, de a pihenőre így is hát-
rányban voltak. A második félidőt 
viszont rendkívül jól kezdték, úgy 
lőttek hét gólt, hogy egyet sem kap-
tak, így megfordították a meccset. 
Varó ismét remekelt a kapunkban, 
egész találkozót végigvédte meg-
bízhatóan. Jól teljesítettek a szélsők 
is. Ám hiába vezettetett Vlad Caba 
együttese 20–15, illetve 23–18-ra, a 
végső sípszókor döntetlent mutatott 
az eredményjelző. A hetesek kö-
vetkeztek, ahol Mihalcea, Ferenczi  
és Orbán belőtték, Kuzmanoszki és 
Florea viszont kihagyta. Az öt bün-
tető után is döntetlen volt. A hato-
dik párban Mihalcea értékesítette a 
hetest, Varó hárított, így megnyer-
ték az összecsapást.

Az SZKC eredményei
1. nap: Székelyudvarhelyi 

KC – HSG Nordhorn-Lingen 
22–27 /az SZKC gólszerzői: 
Kuzmanoszki 5, Florea 4, Ferenczi, 
Orbán L. 3-3, Rusia, Tálas 2-2, 
Mihalcea, Komporály, Johannson 
1-1/; 2. nap: Székelyudvarhelyi 
KC – Zaglebie Lubin 34–27 /
az SZKC gólszerzői: Mihalcea 
10, Kuzmanoszki 8, Florea 4, 
Ferenczi, Orbán L. 3-3, Johannson, 
Adomnicăi, Tálas 2-2/; 3. nap, 
az 5. helyért: Székelyudvarhelyi 
KC–US Ivry 27–27 büntetők-
kel 31–30 /az SZKC gólszerzői: 
Florea 7, Mihalcea 6, Orbán L, Tá-
las 4-4, Kuzmanoszki 3, Ferenczi 
2, Johannson 1/.

Kézilabdaedzés
A Csíkszeredai VSK lány kézi-

labdacsapatának edzői 1997–2001 
között született lányok jelentkezését 
várja. Érdeklődni a 0740–136350-
es telefonszámon lehet. Legutóbbi 
két alkalommal a megadott telefon-
szám helytelen volt.

U20-as vb. A brazil U20-as 
labdarúgó-válogatott hosszabbí-
tás után 3–2-re legyőzte Portu-
gáliát Bogotában a korosztályos 
világbajnokság döntőjében. A 
dél-amerikaiak mindhárom gól-
ját az Internacional középpályása, 
Oscar szerezte: a 78. percben elért 
második találattal hosszabbításra 
alakította a találkozót, míg a 111. 
percbeli hálórezgetése aranyat ért 
a „kis selecao” számára. A bronzér-
met Mexikó szerezte meg, miután 
3–1-re legyőzte Franciaországot. 
Joseph Blatter, a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) elnöke 
szerint Kolumbia akár már most 
meg tudna rendezni egy felnőtt-
világbajnokságot, de 2026-ig min-
denképpen várnia kell. A svájci 
sportvezető ennek a véleményé-
nek hangot adva méltatta a 20 
éven aluliak vb-jének házigazdá-
ját Bogotában. „Minden rendben 
volt a szervezéssel, a közönséggel 
és a vendéglátó városokkal, min-
denhol tárt karokkal fogadták a 
részt vevő csapatokat” – szögezte 
le Blatter a bronzmérkőzés előtt. 
A 2014-es vb-nek Brazília, a 2018-
asnak Oroszország, a 2022-esnek 
Katar lesz a házigazdája. Eredmé-
nyek, döntő: Brazília – Portugália 
3–2 – hosszabbítás után /Oscar 
5., 78., 111., illetve Alex 9., N. 
Oliveira 59./; a 3. helyért: Mexikó 
– Franciaország 3–1 /Dávila 12., 
Enríquez 49., Rivera 71., illetve 
Lacazette 8/.

Mahacskala. Samuel Eto’o, az 
Inter nazionale kameruni labdarúgója 
a Gazzetta dello Sportnak adott nyi-
latkozatában elköszönt csapattársai-
tól, várhatóan ma aláír az orosz Anzsi 
Mahacskalához. „Mindenkinek na-
gyon szépen köszönök mindent. Min-
dig is az Inter szurkolója maradok, 
és csak egy dolgot kérek társaimtól 
– nélkülem is nyerjetek!” – idézi az 
olasz lap a Dagesztánba tartó csatár-
ról. Olaszországban több médium 
is arról számolt be, hogy a két klub 
végül körülbelül 27 millió euróban 
állapodott meg Eto’o vételáráról, aki 
egyébként nagyjából 20,5 millió eurót 
fog keresni szezononként Dzsudzsák 
Balázs csapattársaként. A hírek szerint 
a kameruni pótlására az Inter vezetői 
Diego Forlánt, Carlos Tévezt vagy a 
laziós Mauro Záratét nézték ki.

NHL. Egy nappal 35. születés-
napja előtt bejelentette visszavonulását 
Chris Drury, az észak-amerikai profi 
jégkorongligában (NHL) szereplő 
New York Rangers csapatkapitánya.

Az amerikai támadó az 1998/99-
es szezonban mutatkozott be a ligában 
a Colorado Avalanche színeiben, első 
idényét követően megkapta a legjobb 
újoncnak járó Calder Trophyt. 2001-
ben Stanley-kupát nyert a csapattal. 
Később a Calgary Flames és Buffalo 
Sabres együtteseiben szerepelt, New 
Yorkban 2007 óta játszott.

Drurynek a válogatottal két 
olimpiai ezüstérme (2002, 2010), 
valamint egy világbajnoki bronzér-
me (2004) van.

Sporthírek röviden

sZKC – Us ivry találkozó. izgalmas hajrát hozott fotó: szkc.ro

Négy magyar kvóta maradt
szabadon kajak-kenuban

Storcz Botond magyar szövetségi 
kapitány elégedett csapata telje-
sítményével, a szegedi, olimpiai 
kvalifikációs kajak-kenu világbaj-
nokságon megszerzett érmek és 
londoni kvóták számával. A ma-
gyarok tíz érmet gyűjtöttek, míg a 
románok hármat.

A magyar válogatott hat 
arany-, egy ezüst- és három 
bronzéremmel (az olim-

piai számokat tekintve két arany-
nyal és egy ezüsttel), valamint 14 
ötkarikás indulási joggal (hét férfi 
kajakos /8 a maximum/, hat női 
kajakos /6/ és egy kenus /4/) zárta 
a viadalt.

„Eredetileg tíz érmet tűztem 
ki célként, ez pontosan bejött, s 
annak külön örülök, hogy a dobo-
gós helyek közül hat első hely lett 
– mondta tegnapi sajtótájékoztató-
ján a háromszoros olimpiai bajnok 
szakember, aki külön hangsúlyozta, 

hogy a paraszámokban is született 
két magyar érem, egy-egy arany 
és bronz. – A mi csapatunk tagjai 
szerepeltek a legtöbb döntőben, 
mi szereztük a legtöbb olimpi-
ai pontot, másodikok lettünk az 
éremtáblázaton, és úgy gondolom, 
a megszerzett kvóták számával is 
elégedettek lehetünk.”

Az ötkarikás számok közül kettő-
ben sikerült győzni a magyaroknak, 
egyben pedig második helyen végez-
ni: Peking bajnoka, a helyi kedvenc 
Vajda Attila C–1 1000 méteren, míg 
a címvédő női kajaknégyes (Szabó 
Gabriella, Kozák Danuta, Kovács 
Katalin, Benedek Dalma) 500-on 
diadalmaskodott, Kozák pedig 
ezüstérmes lett K–1 500 méteren. A 
további magyar győzelmeket Csipes 
Tamara (K–1 1000 és 5000 m), a 
Kovács, Kozák duó (K–2 200 m), 
valamint a kellemes meglepetésre 
diadalmaskodó Tóth Dávid, Kulifai 
Tamás 500-as kajakpáros szolgál-

tatta. Harmadik lett a Medveczky 
Erika, Sarudi Alíz kajakpáros és a 
Sáfrán Mátyás, Sáfrán Mihály, Vas-
bányai Henrik, Németh Szabolcs 
alkotta kenunégyes 1000 méteren, 
valamint a Takács Kincső, Baravics 
Gyöngyvér kenukettes 500-on.

A román válogatott három 
éremmel térhetett haza Szegedről. 
A legeredményesebb páros a Victor 
Mi ha lachi–Alexandru Dumitrescu 
alkotta kenukettes volt, akik 500 
méteren aranyat szereztek, míg 
1000 méteren bronzérmet. Raj-
tuk kívül a kenunégyes – Gabriel 
Gheoca, Că tălin Costache, Mihail 
Simion, Flo rin Comănici – szerzett 
ezüstérmet 1000 méteren.

Az ötnapos világbajnokságot – 
amelyet a nemzetközi szövetség el-
nöke, José Perurena López minden 
idők egyik legjobb vb-jének nevezett 
– több mint 40 ezer szurkoló tekintet-
te meg a helyszínen, a Maty-éren, ahol 
szinte végig kánikulai meleg tombolt.


