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> Pert nyertek. Pert nyert a Román 
Ökölvívó-szövetség (FRB) a Nem-
zetközi Amatőr Ökölvívó-szövetség 
(AIBA) ellen a Nemzetközi Sportdön-
tőbíróságon. A román szövetség az 
AIBA által diktált felfüggesztés jog-
szerűségét vitatva nyújtott be keresetet 
a lausanne-i székhelyű intézménynél, 
amely megállapította, hogy a felfüg-
gesztésnek nincs alapja, ezért semmis-
nek nyilvánították. A hírre reagálva a 
FRB elnöke, Rudel Obreja azt mondta: 
ezek után az AIBA-tagok jegyzékére is 
vissza kell kerülnie a román szövetség-
nek, mert onnan is törölték Romániát. 

„Semmi esélye a nemzetközi föderáci-
ónak, hogy a második pert megnyerje, 
miután most elismerték, hogy nekünk 
van igazunk“ – nyilatkozta Obreja. A 
román sportvezetőt tavaly januárban 
11 évre tiltotta el az AIBA, mert nem 
tartott be egy korábban hozott fegyel-
mi határozatot, utóbb azonban 5 évre 
mérsékelték a büntetést.

> Visszavonul Erdei. A Magyar pro-
fi ökölvívó Erdei Zsolt visszavonul év 
végi amerikai meccse után – írta keddi 
számában a Népszava. A lapnak adott 
interjúban Erdei Zsolt úgy fogalma-

zott: „Nagyon könnyen előfordulhat, 
sőt jelenleg ennek van a legnagyobb 
esélye, hogy bármi legyen is ennek a 
meccsnek a végeredménye, visszavonu-
lok”. Hozzátette, már nemcsak a po-
fonok fájnak a ringben, hanem szinte 
minden, és éppen ezért egészségesen 
akarja leélni a civil életét. Mint mondta, 
addig nem akarta abbahagyni, amíg az 
álmát nem valósította meg, és ezt a lehe-
tőséget most megkapta a szintén veret-
len amerikai Tavoris Cloud ellen. Erdei 
Zsolt azt mondta: mindent megtesz a 
győzelemért, ám ha ennek ellenére vesz-
tesként hagyná el a szorítót, akkor azt 

úgy szeretné, hogy utána is emelt fővel 
járhasson az emberek között. „Eláru-
lom, erre a verzióra azért nem tennék 
fel sokat, úgy érzem, nagy sanszom van 
harmadszor is világbajnokként elhagyni 
a szorítót” – fogalmazott a sportoló.

> Capirossi elköszönt. A gyorsasági-
motoros-világbajnokság valenciai idény-
zárója után Loris Capirossi bejelentette, 
befejezi aktív motoros pályafutását. 
A 38 éves és háromszoros világbajnok 
huszonkét évet versenyzett a gyor sasá-
gimotoros-világbajnokság három kate-
góriájában.hí
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az európai jégkorongbajnoksá-
gok a héten szünetelnek, hiszen 
a nemzetközi szakszövetség 
(IIhF) versenynaptárában no-
vember 7. és 13. között a válo-
gatottak számára felkészülési 
időszak van beiktatva. Több 
nemzeti csapat ezt a hetet fel-
készüléssel és játékkal tölti, de 
vannak országok, ahol a hoki-
sok minivakációt kaptak. a ro-
mán válogatott lengyelország-
ban vesz részt egy tornán, míg a 
magyarok házigazdaként három 
csapatot látnak vendégül.

A Nemzetközi Jégkorongszö-
vetség versenynaptárában 
évente három felkészülési 

időszakot iktat be a válogatottak 
számára, az első „international 
break” február elején, a második 
november, a harmadik pedig de-
cember közepén van meghatá-
rozva. A román válogatott idén 
februárban Spanyolországban volt, 
a héten pedig Lengyelországban 
vendégeskedik, decemberben 
pedig házigazdája lesz egy Euro 
Ice Hockey Challenge (EIHC) 
tornának.

A két kivétellel székelyek alkot-
ta román válogatott tegnap utazott 
el Sanokba, ahol pénteken és va-
sárnap játszik egy-egy mérkőzést: 
az elsőt a házigazda lengyelekkel, 
a másodikat pedig Hollandiával. 
A lengyelországi tornára eredeti-
leg a horvát válogatott is hivatalos 
volt, ám ők lemondták a részvételt, 
mert a válogatott gerincét adó 
Medvescak Zágráb játékosai túl-
terheltek az osztrák bajnokságban, 
ezért számukra inkább egy mini-
vakációt biztosított a honi szövet-
ség. Beugróként a litván válogatott 
volt megjelölve, de ők is lemond-
ták a sanoki részvételt, mivel túl 
későn kapták meg az értesítést ar-
ról, hogy várják őket a lengyelek. 
Utolsó próbálkozásként a lengyel 
szövetség egy hazai klubcsapatot 
akart meghívni a hétvégi torná-
ra, ám ez a próbálkozás is kútba 
esett, így csupán három mérkőzést 
rendeznek Sanokban. Holnap 17 
órától a házigazda lengyelekkel 
mérkőzik a „székely” válogatott, 
szombaton 21 órától játsszák a 
lengyel–holland meccset, míg 
vasárnap 15 órakor Hollandiával 
jásztik a romániai csapat.

A magyar válogatott Miskol-
con játszik szintén EIHC-tornát, 

amelyet Négy Nemzet Tornájára 
kereszteltek. Holnap a 15.30-tól 
kezdődő osztrák–olasz meccsel 
indul a torna, 19 órától pedig a 
magyarok Japán ellen játszanak. 
Szombaton 14.30-tól az osztrá-
kok az ázsiaiakkal, 18 órától a ma-
gyarok a taljánokkal meccselnek, 
vasárnap 14.30-tól a japán–olasz, 
18 órától pedig az osztrák–ma-
gyar találkozókra kerül sor. Aki-
nek lehetősége van magyar Digi 
Sport-csatornákat nézni, annak jó 
hír, hogy pénteken és vasárnap a 
Digi Sport Plusz, szombaton pe-
dig a Digi Sport közvetíti élőben 
az összes mérkőzést.

egyéb tornák
A lengyel és a magyar torna 

mellett Gomel ad még otthont 
EIHC-tornának, a fehéroroszok 
is elkeresztelték a turnét Polesie-
kupára. Itt holnaptól vasárnapig a 
fehérorosz, a szlovén, a dán és az 
orosz B válogatott lép jégre.

Münchenben a hagyomá-
nyos Deutschland Cup-ra kerül 
sor, melyen a németek holnaptól 
vasárnapig a szlovák és a svájci, 
valamint az Európában hokizó 
amerikai hokisokból álló USA 
válogatott lép jégre. A találkozó-
kat a német Sport1 és Sport1+ 
közvetíti élőben.

A négy legerősebb európai 
hokiválogatott is jégre lép a hét-
végén. Az orosz, a finn, a svéd és 
a cseh válogatott Euro Hockey 
Tour néven négy tornát játszik 
minden évben, hármat a nemzet-
közi szünetek alatt, egyet pedig 
közvetlenül az elit csoportos vi-

lágbajnokság előtt. Az első torna 
– amely Karjala-kupa névre hall-
gat – mérkőzéseit egy kivétellel 
Helsinkiben játsszák, a svéd–cseh 
meccsnek pedig Örnsköldsvik ad 
otthont.

az ifik is játszanak
A román U20-as válogatott 

Németországban és Ausztriában 
játszik a hét végén, a csapat hol-
nap az EV Regensburg, szomba-
ton az LA St. Pölten, vasárnap 
pedig a Vienna Capitals ellen 
lép jégre. A magyarok Bledben a 
Négy Nemzet Tornáján vesznek 
részt, ahol ma a franciákkal, hol-
nap a házigazda szlovénokkal, 
szombaton pedig az olaszokkal 
játszanak. A finnek Vaasában a 
svéd, az orosz és a cseh váloga-
tottat látják vendégül, Lidában 
a házigazda fehéroroszok, az 
osztrákok, a lettek és a dánok 
lépnek jégre.

Az U18-as korosztály szá-
mára Langley-ben kezdődött 
tegnap egy torna, mely vasárna-
pig tart, és amelyen a házigazda 
Kanada két csapattal vesz részt, 
mellettük a cseh, a svéd, az orosz 
és az amerikai válogatott is ott 
lesz. A svájci Monthey-ben a 
házigazdák mellett a finnek, il-
letve egy svéd és egy amerikai 
válogatott játszik a hétvégén, a 
dániai Esbjerben pedig a házi-
gazdák mellett a fehéroroszok, 
a németek és a szlovákok U18-
as válogatottjai lépnek jégre. A 
magyar korosztályos válogatott 
Mertibelben három meccset ját-
szik a francia válogatottal.

tavaly a Brassóban rendezett eihC-tornán Catrinoit választották a legjobb kapusnak

Vendégsikerrel zárult a jég-
korong románia-kupa B cso-
portjának első mérkőzése. A 
gyergyószentmiklóson rende-
zett találkozón a Steaua semmit 
sem kockáztatva a nagycsapat-
tal állt ki a Progym ellen, ennek 
ellenére a hazaiak a második 
harmadban szorossá tudták 
tenni egy ideig a találkozót. a 
Progym holnap és szombaton 
már a fővárosban a Steaua 
2-vel játszik hazai bajnoki mér-
kőzést.

Nem a Progym volt az 
esélyese a Románia-ku-
pa B csoportjának első 

mérkőzésén a Steaua ellen, igaz, a 
vendégek nem bízták a meccset 
a véletlenre, ezért a MOL Ligá-
ban szereplő gárdájukkal utaztak 
Gyergyószentmiklósra. A buka-
restiek a válogatottban érdekelt 
Catrinoit és Flueraşt nélkülözték 
csupán, kapujukat Kari Loránd 
védte.

Az első harmadban Tumarunak 
sikerült tripláznia és Munteanu 
is eredményes volt, így sokan azt 
hihették, hogy a Progym könnyű 

préda lesz a fővárosiak számára. A 
második harmadban sokáig nem 
volt gól, a 34. percben Sára szépí-
tett, a találatra Dumitru válaszolt, 
de a játékrész hajrájában Neagoş és 
Daradics is betalált Kari kapujába, 
így csupán kettőre olvadt a Steaua 
előnye a második szünetre.

Az utolsó harmadra azonban a 
Steaua iramot váltott, Georgescu, 
Kostandi és Butocsnov is bevette 
Szakács Szabolcs kapuját, Sárának 
ismét sikerül szépíteni, de az utol-
só percekben Persson is megzör-
gette a gyergyói hálót.

Eredmény: Progym – Steaua 
4–9 (0–4, 3–1, 1–4).

A Progym a következő három 
találkozóját idegen környezetben 
játssza. Holnap 19 és szombaton 
15.30-tól a Steaua Rangers 2 el-
len bajnoki mérkőzést játszanak 
Bukarestben, majd jövő csütör-
tökön Brassóban a Corona Fe-
nestela 68-cal mérkőznek szintén 
a Románia-kupa keretében. A 
gyergyóiak hazai közönség előtt 
november 19-én és 20-án játsza-
nak, akkor a Sportul Studenţesc 
csapatát fogadják a piros-fehérek 
hazai bajnokin.


