
Sport
Kezdődik a kvalifikációs 
cselgáncs-világbajnokság

Zsinórban negyedszer szenvedett vereséget a Ferencváros

hírfolyam

> Vízilabda. Kemény Dénes irányítja a férfi 
vízilabdázók világválogatottját, amely Francia-
ország legjobbjaival küzd meg szeptember 10-
én Marseille-ben. Az olimpiai bajnoki címvédő 
magyar válogatott szövetségi kapitánya azon a 
gálamérkőzésen dirigálja a nemzetközi sztárala-
kulatot a partról, amelyet a fennállásának 90. év-
fordulóját ünneplő CN Marseille otthonában 
rendeznek, méghozzá új szabályokkal – adta 
hírül tegnap a www.vlv.hu, a nemzeti csapat 
hivatalos honlapja. Az esemény ötletgazdája és 

szervezője, a kilenc éve Franciaországban élő és 
pólózó Tromler Miklós a vele készült interjúban 
elmondta, hogy elsődleges célja a vízilabda fran-
ciaországi népszerűsítése, de reméli, olyan ren-
dezvényt sikerül összehozni, amelyet nemzet-
közi szinten is figyelemre méltónak találnak. A 
világválogatottba két magyar kapott meghívást: 
a Varga testvérpár, Dániel és Dénes.

> Kézilabda. A Győri Audi ETO nyerte meg 
a Schmelzben rendezett Sparkassen-kupát, miu-
tán 23–21-re győzött a román bajnok Oltchim 
Râmnicu Vâlcea ellen a fináléban. Eredmények, 

döntő: Győri Audi ETO – Oltchim 23–21; a 3. 
helyért: Byasen (norvég) – Leverkusen (német) 
34–17; az 5. helyért: Metz (francia) – Thüringer 
HC (német) 22–20.

> Tenisz. Andy Murray győzelmével zárult a 
kemény pályás cincinnati ATP-tenisztorna: a brit 
teniszező 6:4, 3:0-ra vezetett a fináléban a szerb 
Novak Djokovics ellen, mikor az egész szezon-
ban fantasztikus teljesítményt nyújtó délszláv 
játékos vállfájdalmai miatt feladta a döntőt. A 
nőknél az orosz Marija Sarapova nyerte meg a 
tornát, miután közel háromórás, nagyon kiéle-

zett mérkőzésen 4:6, 7:6, 6:3-ra diadalmasko-
dott a szerb Jelena Jankovics ellen. Eredmények, 
férfiak: Murray (brit, 4.) – Djokovics (szerb, 1.) 
6:4, 3:0, Djokovics feladta; nők: Sarapova (orosz, 
4.) – Jankovics (szerb, 11.) 4:6, 7:6, 6:3.

> Bayern München. A Bayern München 
labdarúgócsapata közleményben tudatta: Ivica 
Olic hat-nyolc hetet kényszerül kihagyni a 
Hamburg elleni győztes (5–0) bajnokin elszen-
vedett csípősérülése miatt. „Ez kész katasztrófa, 
végre játszhattam, erre megint megsérülök” – 
mondta a horvát csatár.
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Mától vasárnapig rekordmezőny 
és 13 magyar, illetve 7 román csel
gáncsozó részvételével rendezik 
a XXVIII., olimpiai kvalifikációs 
cselgáncsvilágbajnokságot Pá
rizsban, amely az ötkarikás kvótá
kért folyó versengés legfontosabb 
állomása. A magyar szakvezetés 
két érmet vár a küldöttségtől, a 
románok egyet.

„Tavaly Mészáros Anett 
révén egy ezüsttel zár-
tuk a tokiói vb-t, ezt 

most mindenképpen szeretnénk 
túlszárnyalni” – nyilatkozta Illyés 
Miklós szakágvezető. „Jelenleg 
hat emberünk van, aki az utóbbi 
időben dobogós helyen végzett vi-
lágversenyeken, elsősorban tőlük 
várom a jó szereplést és a legalább 
két érmet. Közülük Mészáros kö-
nyöksérüléssel bajlódott az utóbbi 
időben, de ő is rendben lesz a rajtra. 
Hihetetlenül felduzzadt a mezőny, 
136 országból 949 versenyző lesz a 
Bercy csarnokban, 73 kg-ban pél-
dául 101 dzsúdós indul.”

Minden idők legnépesebb vb-
jén épp a 73 kg-ban nem lesz ma-
gyar induló, a szövetség szakmai 
alelnökeként is tevékenykedő Illyés 
ennek okaira is kitért: „Ungvári At-
tilát eltiltották doppingvétség mi-
att, Taraba Sándor pedig nem felelt 
meg a válogatási elveknek, mivel 
nem rendelkezett komoly nemzet-
közi eredménnyel. A férfiaknál 90, 
a nőknél 52 és +78 kg-ban sem ve-
szünk részt, három súlycsoportban 

viszont duplázunk, mivel tavaly óta 
nemzetenként már két ember ne-
vezhető minden kategóriában. Ami 
pedig a vasárnapi csapatversenyt il-
leti, a súlycsoportok szempontjából 
nem olyan a válogatott összetétele, 
hogy esélyünk legyen a jó ered-
ményre, ezért azt kihagyjuk.”

A párizsi seregszemle lesz a ta-
valyi, bécsi Eb-vel indult olimpiai 
kvalifikációs versenysorozat legtöbb 
pontot adó állomása, a vb-aranyért 
ugyanis 500 pont jár. Összehasonlí-
tásul: az Eb-n 180, a Mesterek Tor-
náján 400, Grand Slam-versenyen 
300, Grand Prix-n 200, világkupán 
pedig 100 pontot „fizet” az elsőség. 
Közvetlenül a férfiaknál kategórián-
ként az első 22, míg a nőknél az első 
14 helyezett szerez olimpiai kvótát 
az IJF 2012. május 1-jén kiadandó 

világranglistájáról, azaz jelenleg két 
férfi és négy nő áll befutó helyen.

A magyar és a román keret
A magyar válogatott kerete:  

férfiak: Burján László (60 kg), 
Ungvári Miklós (66 kg), Csoknyai 
László (81 kg), Nagysolymosi Sán-
dor (81 kg), Farkas Bálint (100 kg), 
Hadfi Dániel (100 kg), Bor Barna 
(+100 kg); nők: Csernoviczki Éva 
(48 kg), Karakas Hedvig (57 kg), 
Gáspár Eszter (63 kg), Baczkó Ber-
nadett (63 kg), Mészáros Anett (70 
kg), Joó Abigél (78 kg).

A román válogatott kerete: fér-
fiak: Dan Fâşie, Szőke László (66 
kg), Adrian Merge (73 kg), Vlăduţ 
Simionescu (+100 kg); nők: Alina 
Dumitru (48 kg), Chitu Andrea 
(52 kg), Caprioriu Corina (57 kg).

A Haladás Sopron Bank 2–1-
re győzött a Ferencváros ott-
honában a labdarúgó OTP 

Bank Liga 6. fordulójának vasárnapi 
zárómérkőzésén. A szombathelyiek 
több mint 29 év után diadalmas-
kodtak a zöld-fehérek otthonában, 
ezt megelőzően utoljára 1982. ápri-
lis 10-én nyertek az Üllői úton. A 6. 
forduló eredményei: ZTE – Vasas 
1–1, Pápa – Debrecen 0–2, Video-
ton – Pécs 4–1, Paks – Győr 1–2, 
Kecskemét – Honvéd 3–1, Siófok 
– Kaposvár 3–1, Újpest – Diósgyőr 
1–1, Ferencváros – Haladás 1–2.

  1. Debrecen 6 6 0 0 13–3 18
  2. Győr 6 6 0 0 10–4 18
  3. Pécs 6 4 1 1 9–8 13
  4. Honvéd 6 4 0 2 15–7 12
  5. Videoton 6 3 1 2 11–5 10
  6. Kecskemét 6 3 1 2 13–8 10
  7. Pápa 6 3 1 2 5–5 10
  8. Diósgyőr 6 2 2 2 9–7 8
  9. Siófok 6 2 2 2 6–5 8
10. Paks 6 2 2 2 8–10 8
11. Haladás 6 2 1 3 5–7 7
12. Kaposvár 6 1 2 3 7–12 5
13. Ferencváros 6 0 2 4 4–8 2
14. Újpest 6 0 2 4 3–9 2
15. Vasas 6 0 2 4 6–15 2
16. ZTE 6 0 1 5 3–14 1

Ploieşti-en kapitulált 
a Steaua
A Bukaresti Steaua labdarúgócsa-

pata a román bajnokság 4. fordulójá-
nak vasárnap esti mérkőzésén egygó-
los vereséget szenvedett az Astra ven-
dégeként Ploieşti-en. A hazai gárda 
54. perc után 2–0-ra vezetett N’Doye 
és Fatai góljaival, amire a vendégek 
csak a ráadásban tudtak válaszolni M. 
Costea révén. A Steaua sorsára jutott 
a Vaslui is, ők hazai pályán kaptak ki 
az újonc Ceahlăultól. A Rapid két 
Pancu-góllal hozta a Chiajna elleni 
meccset. Tegnap este két mérkőzést  

(Medgyesi Gaz Metan – Nagyszebe-
ni Akarat, Pandurii Târgu Jiu – Ko-
lozsvári CFR) rendeztek a bajnok-
ságban. Mindkét találkozó lapzárta 
után ért véget. Eredmények: Astra 
Ploieşti – Bukaresti Steaua 2–1, Bu-
karesti Rapid – Concordia Chiajna 
2–0, FC Vaslui – Ceahlăul Piatra 
Neamţ 1–2.

Bajnokok Ligája
A Bajnokok Ligája selejtezőkö-

rében az utolsó selejtező fordulók 
visszavágóit rendezik ma és holnap. 
Íme a program: ma: Bajnokok ága: 

APOEL – Wisla Krakkó (21.45, 
az első mérkőzésen: 0–1), Genk – 
Maccabi Haifa (21.45, 1–2, TV2), 
Malmö – Dinamo Zágráb (21.45, 
1–4); Nem bajnokok ága: Villarreal 
– Odense (21.45, 0–1), FC Zürich 
– Bayern München (21.45, 0–2); 
holnap: Bajnokok ága: Sturm Graz 
– BATE Boriszov (21.45, 1–1), 
Viktoria Plzen – FC Köbenhavn 
(21.45, 3–1); Nem bajnokok ága: 
Rubin Kazany – Olympique Lyon 
(19, 1–3), Benfica – FC Twente 
(21.45, 2–2), Udinese – Arsenal 
(21.45, 0–1).

Csernoviczki (fehérben) és Alina Dumitru (sötétben) a 48 kg esélyesei

Megyei sporthírek röviden
Kosaras edzőtábor
Augusztus 22–28. között a Szé-

kely udvarhelyi Vendor Sportklub 
kosarasai Tusnádfürdőn edzőtábo-
roznak, Hargita Megye Tanácsának 
segítségével. 24 gyerek és 3 edző vesz 
részt az egyhetes táborban, amelynek 
fő célja a fizikai és technikai alapozás 
lesz. A nagyobbak napi 3, míg a ki-
sebbek napi 2 edzéssel készülnek. 

Hegyikerékpárverseny
A Hargita Megyei Szabadidő-

sport Szövetség szeptember 3-án 
(szombaton) hegyikerékpár-versenyt 
szervez a Hargitán, a Szeredai-strand 
környékén. A rajt és a cél egyaránt a 
Szeredai strand lesz. Az érdeklődők 
személyazonossági igazolvánnyal a 
verseny napján, a helyszínen nevez-
hetnek be 9–10 óra között. A rajt 
10 órától lesz. A szervezők felhívják 
a résztvevők figyelmét, hogy a bu-
kósisak használata kötelező. Bővebb 
információkat a 0751–966037-es és 
a 0746–814477-es telefonszámokon 
kaphatnak.

Udvarhelyi kézilabda
Az elmúlt hétvégén nem-

zetközi tornára volt hivatalos a 
Székelyudvarhelyi ISK ifjúsági 1-es 
korcsoportja. A Sipos Lóránt által 
irányított gárda veretlenül nyerte a 
tornát. Az ifi 1-es országos bajnokság 
rajtjára készülő együttes a Cegléden 
rendezett torna első két meccsét vi-
szonylag simán hozta. Az utolsó – 
ami egyébként a döntő volt – a házi-
gazdákkal sokkal kiélezettebb csatát 
eredményezett, főképp az első félidő-
ben játszott jól a székelyudvarhelyi 
gárda, ekkor szerzett előnyükből 
megtartottak egy gólt, így a kupát 

hazahozták. Legközelebb ezen a hét-
végén Sepsiszentgyörgyön szerepel 
az ISK újabb felkészülési tornán. A 
ceglédi torna eredményei: Mizse 
KC – Székelyudvarhelyi ISK 33–40, 
ISK – Gyomró KC 47–27, Ceglédi 
KKE – ISK 25–26.

Csíki kézilabda
A Csíkszeredai VSK lány kézi-

labdacsapatának edzői 1997–2001 
között született lányok jelentkezését 
várja. Érdeklődni a 0740–136350-es 
telefonszámon lehet.

Országos fociutánpótlás
A Román Labdarúgó-szövetség 

közzétette az országos labdarúgó után-
pótlás-bajnokság csoportbeosztásait, 
a fordulók párosításait viszont még 
nem. Ezek szerint a Csíkszeredai VSK 
U18-as és U16-os csapatai ismételten 
az V-ös csoportba kerültek. A bajnok-
ság során a VSK a következő csapatok-
kal fogja összemérni tudását: Nagy-
szebeni Sólymok, Nagyszebeni Aka-
rat, Nagyszebeni Interstar, Szászrégeni 
ISK, Marosvásárhelyi FCM, Brassói 
Braşovia, Brassói FC, Szászsebesi LPS, 
Medgyesi Gaz Metan, Gyulafehérvári 
Unirea és CSM Râmnicu Vâlcea. A 
bajnokság szeptember 4-én rajtol. Az 
őszi idény november 13-án ér véget.

Kosármeccs vasárnap
Vasárnap, augusztus 28-án, dél-

után 16.30-tól előkészületi kosárlab-
da-mérkőzést játszik a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK és a román baj-
nok Kolozsvári U–Mobitelco. A talál-
kozó előtt hivatalos csapatbemutatóra 
is sor kerül, amely alatt a kosárlabda-
barátok megismerhetik az újonnan 
érkezett játékosokat.


