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> Cselgáncs. A 48 kg-ban érdekelt 
Csernoviczki Éva bronzérmes lett a párizsi, 
olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokság 
keddi nyitó napján, miután legyőzte a belga 
Charline Van Snicket. A háromszoros Eb-ezüst-
érmese – utolsó állva maradt magyarként – az 
örmény Gajane Artyanjan, a szenegáli Mame 
Seydi, a francia Laetetia Payet legyőzése, illetve 
a negyeddöntőben a brazil Sarah Menezesszel 
szembeni vereséget követően, a vigaszágon a 
kínai Vu Su-ken (Wu Shugen) után a belga 

Charline Van Snickket is legyőzve szerezte meg 
a bronzérmet. A súlycsoport olimpiai bajnoka, 
a román Alina Dumitru a hetedeik helyen zárt. 
A csoportban épp Csernoviczki belga ellenfele 
verte a román versenyzőt, aki a vigaszágra kerül-
ve végül sérülés miatt a hetedik helyen zárt.

> Mahacskala. Az orosz élvonalbeli Anzsi 
Mahacskala hivatalos honlapján jelentette be, 
hogy megegyezett az olasz Internazionaléval 
Samuel Eto’o átigazolásáról. A kameruni tá-
madó hároméves szerződést köt a Dzsudzsák 
Balázst is foglalkoztató csapattal. A klub tájé-

koztatása értelmében a 30 éves kameruni táma-
dó tegnap orvosi vizsgálatokon vett részt, majd 
Moszkvába utazott, hogy aláírja hároméves 
szerződését a dagesztáni egyesülettel. A három-
szoros BL-győztes támadó korábbi hírek szerint 
évente körülbelül 20,5 millió eurót fog keresni 
az Anzsinál, továbbá 11 millió aláírási pénz is 
üti a markát. Az oroszok egyébként állítólag 27 
millió eurót fizetnek az Internek a játékosért.

> Manchester City. Az angol élvonalbe-
li labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal 
hivatalos honlapján jelentette be, hogy meg-

egyezett a Manchester Cityvel Samir Nasri 
átigazolásáról. Az Arsenal hivatalos hon-
lapján kiadott közleményében leírja, hogy 
Nasri három éven át segítette csapatát, most 
viszont már nem utazik el az együttessel 
Olaszországba az Udinese elleni visszavá-
góra, helyette orvosin vesz részt a Citynél. 
Az anyagi részleteket egyelőre nem hozták 
nyilvánosságra, de sajtóhírek szerint 24 mil-
lió font körüli összeget fizet a manchesteri 
klub Nasriért, aki a francia L’Équipe érte-
sülései szerint heti 185 ezer fontot kereshet 
új klubjában.
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A Tőzsér Dániellel és Köteles Lász-
lóval felálló belga Genk büntetőkkel 
3–1-re legyőzte az izraeli Maccabi 
Haifát kedden a Bajnokok Ligája-
selejtező 4. fordulójának visszavá-
góján, ezzel bejutott a csoportkör-
be. Hatalmas potyagóllal esett el a 
főtáblára jutástól a Krakkó a ciprusi 
APOEL Nicosia ellen.

A belga bajnok kapuját végig 
Köteles őrizte, a tizenegyesek-
nél kétszer hárított, a büntetőt 

sikeresen értékesítő Tőzsér pedig szin-
tén a lefújásig pályán volt. A Bayern 
München kettős győzelemmel lépett 
túl a svájci FC Zürichen, s ott lesz a 
főtáblán, ahogyan a horvát Dinamo 
Zágráb és a spanyol Villarreal is. Előbbi 
a svéd Malmöt, utóbbi a dán Odensét 
búcsúztatta. Ugyancsak bejutott a cso-
portkörbe a ciprusi APOEL, amely-
nek Wisla Krakkó elleni összecsapását 
Kassai Viktor vezette. Az APOEL egy 
hatalmas potyagólnak köszönhetően 
jutott a főtáblára. A lengyel kapus egy 
szöglet után a saját hálójába „pöckölte” 
a labdát, miután már úgy tűnt, hogy 
megfogta a játékszert. A győztes csa-
patok a BL főtáblájára kerültek, míg a 
vesztesek az Európa Liga főtáblájára.

BL-selejtező, 
4. forduló, visszavágók
Bajnokok ága: APOEL (ciprusi) 

– Wisla Krakkó (lengyel) 3–1 /tj.: az 
APOEL, 3–2-es összesítéssel/, Genk 
(belga) – Maccabi Haifa (izraeli) 2–1 
– tizenegyesekkel /tj.: a Genk, 3–3-as 

összesítéssel, hosszabbítás után, bün-
tetőkkel/, Malmö (svéd) – Dinamo 
Zágráb (horvát) 2–0 /tj.: a Dinamo 
Zágráb, 4–3-as összesítéssel/; Nem 
bajnokok ága: Villarreal (spanyol) 
– Odense (dán) 3–0 /tj.: a Villarreal, 
3–1-es összesítéssel/, FC Zürich 
(svájci) – Bayern München (német) 
0–1 /tj.: a Bayern München, kettős 
győzelemmel, 3–0-s összesítéssel/.

Európa Liga
Öt romániai csapat lép pályára ma 

este a labdarúgó Európa Ligában. A 
legkedvezőbb helyzetben a Bukaresti 
Rapid van, amely az odavágón gyakor-
latilag eldöntötte a továbbjutás kérdé-
sét a lengyel Slask Wroclaw ellen. A 
legnehezebb helyzetben a Medgyesi 

Gaz Metan csapata van, amely Ko-
lozsváron a CFR otthonában próbál-
ja meg kiharcolni az EL főtáblájára 
való kerülést az Austria Vienna ellen. 
Ez viszont nagyon nehéz lesz, hiszen 
Bécsben 3–1-es vereséget szenvedtek. 
A Steaua, a Dinamo és a FC Vaslui 
is kedvező helyzetből várja a vissza-
vágókat, mindhárom csapat pozitív 
eredményeket ért el. A romániai csa-
patok mérkőzései: Bukaresti Dinamo 
– Vorskla Poltava (18, az első mérkő-
zésen 1–2, TVR1), Medgyesi Gaz 
Metan – Austria Vienna (20, 1–3, 
Digi Sport 2), CSZKA Szófia – Bu-
karesti Steaua (20.30, 0–2, ProTV), 
Bukaresti Rapid – Slask Wroclaw 
(21, 3–1, TVR1), Sparta Prága – FC 
Vaslui (21, 0–2, Digi Sport 1).

Köteles László, a Genk magyar kapusa főhőssé vált kedd este

Sporthírek röviden
Hegyikerékpár-verseny
A Hargita Megyei Szabadidősport 

Szövetség szeptember 3-án (szomba-
ton) hegyikerékpár-versenyt szervez 
a Hargitán, a Szeredai-strand környé-
kén. A rajt és a cél egyaránt a Szeredai-
strand lesz. Az érdeklődők személy-
azonossági igazolvánnyal a verseny 
napján, a helyszínen nevezhetnek be 
9–10 óra között. A rajt 10 órától lesz. 
A szervezők felhívják a résztvevők fi-
gyelmét, hogy a bukósisak használata 
kötelező. Bővebb információkat a 
0751–966037-es és a 0746–814477-
es telefonszámokon kaphatnak.

Csíki kézilabda
A Csíkszeredai VSK lány kézi-

labdacsapatának edzői 1997–2001 
között született lányok jelentke-
zését várják. Érdeklődni a 0740–
136350-es telefonszámon lehet.

A bajnokkal játszanak
a kosarasok
Vasárnap, augusztus 28-án, dél-

után 16.30-tól előkészületi kosár-

labda-mérkőzést játszik a Csíkszere-
dai Hargita Gyöngye KK és a román 
bajnok Kolozsvári U-Mobitelco.

A találkozó előtt hivatalos csa-
patbemutatóra is sor kerül, amely 
alatt a kosárlabdabarátok megis-
merhetik az újonnan érkezett játé-
kosokat.

Nyert az SK az első 
barátságos meccsen
Hatgólos győzelmet aratott a 

Székelyudvarhelyi SK első ligás te-
remlabdarúgó-csapata kedd este 
elő készületi mérkőzésen a Szé kely-
ud varhelyi Infopress második ligás 
csapata ellenében. 

A felek 3 x 25 perces – folyó idő 
– találkozót játszottak, amely alatt 
a Jakab Zoltán által dirigált SK 7–1 
arányban győzte le az Infopresst. 
Az SK hétvégén, szombaton, újabb 
felkészülési mérkőzést játszik, ez-
úttal a Gyergyószentmiklósi Inter 
lesz az ellenfelük. A találkozó he-
lye és időpontja viszont még nem 
ismeretes.

Józsa Csongor

Kilenc éremmel tértek haza a 
Székelyudvarhelyi ISK-Fejér 
asztaliteniszezői a magyar-

országi Karcagról, a 21. Szent István 
Kupáról. A karcagi megmérettetés 
volt az új idényre hangolás első ko-
moly nemzetközi versenye az udvar-
helyiek számára. A nyári edzőtáboro-
kat követve, négy arany-, egy ezüst- és 
négy bronzérem lett a termés a vi-
adalon. Az elmúlt hétvégén a ma-
gyarországi mezőny mellett neveztek 
sportolók Szerbiából, Romániából és 
Ausztriából. Az első versenyszám az 
ifipáros volt: itt már kellemes meg-

lepetéssel kezdtek a fiatalok, a Péter 
Nándor–Onofrei Rareş páros kiütöt-
te az első kiemelt duót. Végül a dobo-
gó harmadik fokára állhattak fel, a 
számot az udvarhelyi színekben in-
duló Sükösd Roland és a topoloveni-i 
Marius nyert meg. Az ifi egyéniben 
tovább folytatódott az éremgyűjtés, 
Péter csupán a döntőben szenvedett 
vereséget, Sükösd a bronzéremmel 
vigasztalódhatott. A serdülők kate-
góriájában magabiztosan utasítot-
ta maga mögé az egész mezőnyt a 
Péter–Onofrei páros, míg egyéniben 
ismét két udvarhelyi állhatott a dobo-
góra, Sükösd a legfelső, illetve Péter a 

harmadik fokára. Az újoncok egyéni 
versenyében a szintén udvarhelyi szí-
nekben versenyző nagykárolyi szüle-
tésű Heinrich Katleen a bronzéremig 
jutott. A színvonalas rendezvény leg-
értékesebb aranyérme Kalóz Anita 
nevéhez fűződik, aki végigverte a ma-
gyar serdülőválogatottat, magabiztos 
játékkal kápráztatta el a jelenlévőket 
és tette fel az i-re a pontot a döntő 
megnyerésével.

A felnőttek mezőnyében az 
ötödik helyig jutott a dr. Mózes 
Gyula–György István páros, va-
lamint egyéniben György István 
edző-játékos.

Kilenc érmet nyertek az udvarhelyiek


