
Rafael Nadal nem tudta 
megvédeni címét a teni-
szezők amerikai nemzet-

közi bajnokságán: a férfi egyes 
hétfő éjszaka befejeződött New 
York-i döntőjét Novak Djokovics 
nyerte meg négy játszmában. A 
szerb Melbourne és Wimble-
don után harmadszor nyert idén 
Grand Slam-versenyt, míg a US 
Openen ez az első diadala. A US 
Opent először megnyerő világ-
első szerb tehát begyűjtötte idei 
harmadik Grand Slam-trófeáját 
is, összesen pedig 24 évesen már 
négynél jár, ami a legnemesebb 
serlegeket illeti. A 2011-es mér-
legét hétfői sikerével 64–2-re 
alakította.

„Nem volt túl vicces, amikor 
elveszítettem a harmadik szettet. 
Úgy éreztem, elszállt az erőm. 
Mind fizikailag, mind mentáli-
san, mind érzelmileg kiüresedtem 
ebben a csatában, de itt van a ke-

zemben az a trófea, amiért jöttem, 
és most csak ez számít. Óriási len-
ne kikerekíteni a Grand Slamet, 
azaz megnyerni a Roland Garrost 
is. Határozottan ez az ambícióm, 
de tudom, hogy időbe telik, amíg 

sikerül” – nyilatkozta a szerb kivá-
lóság a döntőt követően.

Eredmény, döntő, US Open 
(23 718 000 dollár, kemény pá-
lya): Djokovics (szerb, 1.)–Nadal 
(spanyol, 2.) 6:2, 6:4, 6:7 (3), 6:1.

Kiütéses, négygólos győzel-
met aratott a Pandurii 
Târgu Jiu hazai pályán a 

román labdarúgó-bajnokság 6. for-
dulójának záró összecsapásán az 
újonc CS Mioveni ellen, és sikerével 
kisebb meglepetésre feljött a negye-
dik helyre. A hétfői nap másik ösz-
szecsapásán két újonc, a Petrolul és 
a Ceahlăul csapott össze és végül a 
vendégek zsebelték be a három pon-
tot. A hétvége legnagyobb vesztese a 
Kolozsvári U, akik csupán egy dön-
tetlent játszottak az utolsó Chiajna 
ellen, annak ellenére, hogy szinte vé-
gig mezőnyfölényben játszottak. A 
bajnokságot továbbra is a Dinamo 
vezeti, de hétvégi bukását követően 
az üldözők csökkentettek a különb-
ségből. Második a Rapid, harmadik 
a CFR.

Eredmények, 6. forduló: Ma-
rosvásárhelyi FCM – Astra Plo ieşti 
2–2, Galaci Oţelul – Kolozsvári CFR 
0–4, Bukaresti Rapid – Brassói FC 
1–1, Medgyesi Gaz Metan – Buka-
resti Steaua 3–0, Sportul Studenţesc 
– Nagyszebeni Akarat 2–2, Kolozs-
vári U – Concordia Chiajna 1–1, 
FC Vaslui – Bukaresti Dinamo 3–1, 
Petrolul Ploieşti – Ceahlăul Piatra 
Neamţ 0–1, Pandurii Târgu Jiu – 
CS Mioveni 5–1.

  1. Dinamo 6 5 0 1 13–4 15
  2. Rapid 6 4 1 1 9–4 13
  3. CFR 6 4 0 2 14–5 12
  4. Pandurii 6 3 2 1 10–5 11
  5. Kv-i U 6 3 2 1 8–5 11
  6. Steaua 6 3 1 2 10–7 10
  7. Vaslui 6 3 1 2 9–7 10
  8. Medgyes 6 3 0 3 11–11 9
  9. Ceahlăul 6 2 2 2 6–7 8
10. Astra 6 2 2 2 5–6 8
11. Petrolul 6 2 1 3 6–6 7
12. Brassó 6 2 1 3 6–7 7
13. Szeben 6 1 4 1 5–7 7
14. Galac 6 2 1 3 5–8 7
15. Vásárhely 6 1 2 3 5–8 5
16. Sportul 6 1 2 3 6–13 5
17. Mioveni 6 1 0 5 5–15 3
18. Chiajna 6 0 2 4 2–10 2

Szép summát oszt szét 
az UEFA
Összesen 758,6 millió eurót 

oszt szét az Európai Labdarúgó-
szövetség (UEFA) a Bajnokok Li-
gája 2011–2012-es szezonjában, a 
főtáblán szereplő klubok között. A 
csoportkörbe jutásért automatiku-
san minden csapat 7,2 millió eurót 
kap, itt minden győzelem további 
800 ezer, a döntetlen pedig 400 
ezer eurót hoz a konyhára. A leg-
jobb 16 közé kerülő együttesek 3 
millió euróval gazdagodnak, a ne-
gyeddöntőbe jutás további 3,3, míg 

az elődöntőben való szereplés 4,2 
millió eurót ér. A finálé győztese 9 
millió eurót, míg a vesztes 5,6 milli-
ót kap. Ehhez a 417,5 millióhoz jön 
még az a 341,1 millió euró, amely 
a té véközvetítések után jár majd a 
kluboknak. Az előző szezonban a 
lon doni Wembley Stadionban ren-
dezett döntőben 3–1-es vereséget 
szenvedő Manchester United ke-
reste a legtöbb pénzt (53,197 millió 
euró), mögötte a végső győztes Bar-
celona zárt (51,025 millió euró).

Mai program
További nyolc mérkőzéssel foly-

tatódik a labdarúgó Bajnokok Li-
gája ma. Minden mérkőzést 21.45-
től rendeznek. Pályára lép a román 
bajnok Galaci Oţelul is, ellenfele a 
svájci bajnok FC Basel lesz. Bajno-
kok Ligája, csoportkör, 1. forduló: 
A csoport: Manchester City – SSC 
Napoli (Dolce Sport 2), Villarreal – 
Bayern München; B csoport: Lille – 
CSZKA Moszkva, Internazionale 
– Trabzonspor; C csoport: FC Basel 
– Galaci Oţelul (TVR1), Benfica – 
Manchester United (Dolce Sport, 
Digi Sport Plus HU); D csoport: 
Dinamo Zágráb – Real Madrid 
(Digi Sport HU), Ajax Amsterdam 
– Olympique Lyon.
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Djokovics remek évet tudhat maga mögött. Egy évvel ezelőtt nem sokan gondolták volna...

Profi kosarasok

A 2000/69-es, a testnevelési 
és sporttörvény 14. sza-
kasza értelmében azokat 

a sportágakat, amelyek keretében 
gyakorolható a professzionista 
sport, kormányhatározat révén álla-
pítják meg. Szeptember 9-én meg-
jelent egy ilyen jellegű kormányha-
tározat. A 2011/883-asról van szó, 
amellyel jóváhagyták a profizmust 
a kosárlabdában. A kormányhatá-
rozat hatályba lépését követő 90 
napon belül a szakszövetségnek kell 
kidolgoznia egy sportágban a pro-
fesszionizmus normáit, s azt jóvá 
kell hagynia az Országos Ifjúsági és 
Sportügyi Szakhatóságnak.

Emlékeztetnénk: a már említett 
törvény értelmében az a sportoló 
tekinthető profinak, aki professzi-
onista sportolói licenccel rendel-
kezik, és aki írott formában egyéni 
munkaszerződést vagy polgárjogi 
egyezményt köt egy sportegyesü-
lettel, klubbal. Idegenlégiós eseté-

ben a profiknak előzetesen meg kell 
szerezniük az illetékes hatóságoktól 
a munkavállalási engedélyt.

Djokovics behúzta a US Opent is

Negyedik helyen a pandúrok

hírfolyam

> Öttusa. A Kovács Sarolta, Gyenesei 
Leila, Tóth Adrienn összeállítású magyar csa-
pat tegnap aranyérmet szerzett a nők váltóver-
senyében a moszkvai öttusa-világbajnokságon. 
A magyar női együttes tehát a hagyományos 
csapatversenyben szerzett ezüstérem után ez-
úttal a dobogó tetejére állhatott fel, egyben 
visszavágott a németeknek. A magyarok egy 
arany-, három ezüst- és egy bronzéremmel áll-
nak a vb mai zárónapja előtt, amelyen a férfi-
váltók versenyére kerül sor.

> Sakkelőadás. Pénteken 17–22 óra 
között Biró Sándor nemzetközi sakkmester 
sakkelőadást tart a gyergyószárhegyi sport-
csarnokban. Az ötórás bemutató táblás elő-
adás témái: hogyan szerettessük meg a sakkot 
a gyerekekkel; megnyitáskezelés és sakkfelfo-
gás a mai rohanó kor szellemében sok érdekes 
játszmával tűzdelve; kombináció, tanulmány 
és végjátékkezelés a számítógépes sakkprog-
ramok árnyékában; a 42 éves sakkpályafutás 
alatt szerzett élmények és sakktörténetek. Az 
érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat 
Becze László (0745–601131) főrendezőnél.

> Gyerekedzések Csíkszeredában. A 
Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság (Hősök 
u. 7.) földszinti sakktermében csütörtökön 
17 órától Szebeni Pál (0758–755168) új-
rakezdi a nyári szünet miatt felfüggesztett 
gyerekek számára tartott sakkedzéseket. 
A kezdő napon a szülőkkel egyeztetik az 
edzésprogram időpontjait. Külön csoport-
ba kerülnek a teljesen kezdők, a középhala-
dók és a haladók.

> Vb – 2018. Az eredetileg tervezett 
16 helyett valószínűleg csak 13 stadion 

áll majd rendelkezésre Oroszországban a 
2018-as labdarúgó-világbajnokság meg-
rendezéséhez. A FIFA szabályzata szerint 
legalább 12 aréna kell egy 32 csapatos 
tornához. Vitalij Mutko orosz sportmi-
niszter, a szervezőbizottság elnöke azt 
mondta, ennek megfelelően tűzték ki azt 
a célt, hogy 13 helyszínen lehessen mérkő-
zéseket rendezni. A finálénak és az egyik 
elődöntőnek a 84 ezer férőhelyes moszk-
vai Luzsnyiki Stadion ad otthont, a másik 
elődöntőt pedig valószínűleg Szentpéter-
váron rendezik majd.

Hétfőn rendezik 
a nyolcaddöntőt

Hétfőn, szeptember 19-én, 
18.30-tól kerül megrendezésre 
a férfikosárlabda Románia-
kupa nyolcaddöntőinek első 
összecsapása. A Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK hazai 
pályán fogadja a Nagyváradi 
CSM együttesét. A találkozót 
a Digi Sport élőben közvetíti. 
Ez lesz az első alkalom, hogy 
egy országos televíziós csator-
na élőben közvetít kosárlabda-
mérkőzést Csíkszeredából. A 
nyolcaddöntő visszavágójára a 
tervek szerint szeptember 24-
én kerül sor Nagyváradon.

Ezen a héten igencsak sűrű 
lesz a Székelyudvarhelyi KC 
programja, két bajnokit is 

játszik. A holnapi, idegenbeli, CS 
Caraş Severin ellenit élőben lehet 
majd követhetni a televízió képer-
nyőjén keresztül. A Bukaresti CSM 
gárdáját vasárnap látják vendégül. 
A Digi Sport tévétársaság közvetíti 
a második forduló legérdekesebb-
nek ígérkező párharcát. A 2-es csa-
tornán holnap 18 óra 30 perctől 
az ezüstérmes Székelyudvarhelyi 

KC és a tavalyi kiírásban a negye-
dik helyen zárt CS Caraş Severin 
párharcát lehet megtekinteni. 
Ezen játéknapról még ma 18 óra 
30 perctől a Steaua – Dinamo ta-
lálkozót közvetítik. A harmadik 
játéknap párosításában a Bukaresti 
CSM lesz az SZKC ellenlábasa a 
székelyudvarhelyi sportcsarnok-
ban. A kezdési időpont 11 óra. Je-
gyeket elővételben erre a bajnokira 
tegnaptól lehet váltani a Merkúr 
áruház lottózójában.

Megszerezte első győzelmét 
a Székelyudvarhelyi SK 
teremlabdarúgó-csapata 

a román bajnokság 2. fordulójában 
tegnap este. A Jakab Zoltán vezette 
udvarhelyi gárda Kézdivásárhelyen 
zsebelte be a három pontot. Az SK 
a találkozót gyors gólokkal kezd-
te, ami után megnyugodtak. Ezt a 
hazaiak a félidő végén tudták csak 
kihasználni. A második félidőben 

mezőnyfölényben játszottak a hazai-
ak, de ritkán tudtak Scurtu kapujára 
lőni. Ezzel szemben az SK veszélyes 
ellentámadásokat vezetett, amelyek 
közül kettőt ki is használt, míg a KSE 
csak egy gólt tudott szerezni.

Eredmény: Kézdivásárhelyi KSE 
– Székelyudvarhelyi SK 2–5 (1–3) 
/Dobra Alpár, Gazda József, illetve 
Doltea Gabriel (2), Csoma Ferenc , 
Bíró Attila, Szabó Zsolt/.

Négy nap alatt két meccs

Megszületett
az első SK-siker


