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Dávid László és Orbán 
Lehel előbb Észak-Af-
rikában, a tunéziai Tu-

n iszban,  majd  a  Dominika i  
Köztársaság fővárosában, San-
ta Domingóban lépett tatamira.

Tuniszban az Afrika-kupán 
mindkét sportoló a második helyen 
végzett súlycsoportjában – Dávid a 
73, míg Orbán a 60 kilogrammosok 
között. Az afrikai versenyt követő-
en a Pánamerika-kupán szerepel-

tek Santo Domingóban. Itt Dávid 
László megismételte korábbi ered-
ményét, és a második helyen vég-
zett, míg Orbán az elődöntőben 
vereséget szenvedett, így a bronz-
éremmel vigasztalódhatott.

Mindkét sportoló értékes világ-
ranglista pontokkal gazdagodott: 
Orbán Lehel ezen a ranglistán je-
lenleg a 15., Dávid László pedig a 
18. A fiatal cselgáncsozók – Albu 
Botond edző vezetésével – a kö-

vetkező napokban a spanyolor-
szági La Corunába utaznak. A 
két sportolónak legutóbb márci-
usban, Coimbrában sikerült pon-
tokat szerezni Európában, akkor 
Dávid az 5., Orbán pedig 3. lett.

Az ifjúsági Európa-bajnok-
ságot szeptember 13-16. között 
rendezik Bulgária fővárosában, 
Szófiában. Mindkét sportoló 
részt szeretne venni a konti-
nensbajnokságon.

Távoli kontinenseken küzdöttek a csíki cselgáncsozók

Érmek a tatamiról

Sikerrel járják a világot. Dávid László (balról) és Orbán Lehel

Jó eredményeket ért el a Dominikai Köztársaságban, illetve a Tunéziában 

rendezett nemzetközi cselgáncsversenyeken két ifjúsági korosztályú csíki 

dzsúdós. Mindketten mindkét nemzetközi viadalról érmekkel és értékes 

világranglista-pontokkal tértek haza.
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A svéd válogatott az oroszok 
legyőzésével megszerezte a 
csoportelsőséget a dániai jégko-
rong-világbajnokságon. A cím-
védő skandináv együttes így a 
másik nyolcas negyedik helye-
zettjével, Lettországgal talál-
kozik a mai negyeddöntőben. 
Utóbbi a dánok 1–0-ás legyő-
zésével biztosította helyét a 
nyolc között. Az olimpiai baj-
nok, tavaly bronzérmes oro-
szokra pedig Kanada vár. Íme, 
a csoportkör utolsó eredményei.

A-csoport (Koppenhága): 
Svédország–Oroszország 3–1 (0–
1, 2–0, 1–0). A csoport végered-
ménye: 1. Svédország 20 pont, 2. 
Oroszország 16, 3. Csehország 

15, 4. Svájc 12, 5. Szlovákia 11, 6. 
Franciaország 6, 7. Ausztria 4, 8. 
(és kiesett) Fehéroroszország 0.

B-csoport ( Herning): Lett-
ország–Dánia 1–0 (1–0, 0–0, 
0–0). A csoport végeredménye:  
1. Finnország 16 pont, 2. Egye-
sült Államok 16, 3. Kanada 15, 4. 
Lettország 13, 5. Dánia 11, 6. Né-
metország 7, 7. Norvégia 6, 8. (és 
kiesett) Koreai Köztársaság 0. 
Pontazonosság esetén az egymás 
elleni eredmény rangsorolt.

A mai  negyeddöntők 
műsora: Oroszország–Ka-
nada  (17.15 óra), Egyesült Ál-
lamok–Csehország (17.15), 
Svédország–Lettország (21.15) 
és Finnország–Svájc (21.15).

Negyeddöntők a hokivébénSzlovén válogatott 
igazolt a Fehérvárhoz
A szlovén válogatott Anze 
Kuralt a Fehérvár AV19 jég-
korongcsapatához igazolt. Az 
Amiens-től érkező 26 eszten-
dős játékos az elmúlt idény-
ben 53 találkozón 39 pontot 
szerzett (21 gól, 18 assziszt). A 
phjongcshangi olimpián három 
ponttal (egy gól, két assziszt) 
segítette a szlovén válogatot-
tat, és tagja volt a budapesti vi-
lágbajnokságon szereplő nem-
zeti csapatnak is. A Fehérvár 
AV19 csapata az EBEL előző 
szezonjának alapszakaszában 
tizedik lett, a középszakasz al-
sóházában harmadik, így nem 
jutott a rájátszásba.

Két székely a malom-világranglistán
A május 5-6-án Budapesten megrendezett Malom Európa-bajnokság után 
a világszervezet közzétette a legújabb világranglistáját. A magyar Bándy 
György továbbra is az első helyen áll, Volman Ferenc azonban lecsúszott a 
másodikról a harmadik helyre. A székelykeresztúri Orbán Csaba nagymes-
ter berontott a világ élvonalába, az Európa-bajnokságon megszerzett 4. 
helyével feljött a világranglista 5. helyére, ahol a csíkszeredai Sánta Elemér 
pedig megőrizte 7. helyét. A világranglistán a Top 10-ben szereplő magyar 
játékosok statisztikái: Bándy György – 346 mérkőzés: 220 győzelem, 119 
döntetlen, 7 vereség; Volman Ferenc: 306 mérkőzés: 179 győzelem, 120 
döntetlen, 7 vereség; Orbán Csaba: 36 mérkőzés: 19 győzelem, 12 döntet-
len, 5 vereség; Sánta Elemér: 184 mérkőzés: 88 győzelem, 67 döntetlen, 
19 vereség. A világranglista élmezőnye: 1. Bándy György (Magyarország), 
2. Karl Heinz Andrascho (Németország), 3. Volman Ferenc (Magyaror-
szág), 4. Erni Simon (Svájc), 5. Orbán Csaba (Székelyföld), 6. Alain Flury 
(Svájc), 7. Sánta Elemér (Székelyföld), 8. Wernestine Klugsberger (Német-
ország). A felvételen, balról jobbra: Volman, Bándy, Orbán és Sánta.
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Csíki sportolók a V4 kerékpárversenyen

A cseh Frantisek Sisr diadalmaskodott a V4 (visegrádi négyek) kerék-
párverseny magyarországi szakaszán, amelyen a csíkszeredai Team 
Novák öt versenyzője is rajthoz állt. A rangos nemzetközi vetélkedőn, 
az UCI versenynaptárában 1.2-ős, kiemelt kategóriájú nemzetközi 
viadalon Nicolae Tanovitchii a 23. és Olekszandr Prevar pedig a 32. 
helyen zárt. A Budapest és Pannonhalma közötti 168,7 kilométeres 
távon 170 kerékpáros állt rajthoz.

Bridzsversenyek Csíkszeredában

Minden héten, keddenként délután 5 órától bridzsverseny zajlik Csík-
szeredában, a megyeháza alagsori éttermében. Íme, a legutóbbi ver-
seny eredménye: 1. Pataki Imre–Demeter Attila 63,9%, 2. Gáspár Ba-
lázs–Ilyés Csaba 54,9%, 3. György Béla Zsolt–Szondy Zoltán 52,1%.

Cristina Neagu lett a legjobb balátlövő

Két játékos és Ambros Martin edző 
került a női kézilabda Bajnokok Ligája 
szezonjának álomcsapatába a Győri 
Audi ETO KC-ből. A hétvégi budapesti 
négyes döntő alkalmával nyilvános-
ságra hozott névsorból kiderül, hogy 
a győriektől a szezon végén távozó 
tréner mellett a kapus Kari Aalvik 
Grimsbőt választották posztja leg-
jobbjává, míg a legjobb védő a Final 
Fourról sérülése miatt lemaradó To-
mori Zsuzsanna lett. Az európai szö-
vetség (EHF) honlapjának beszámo-
lója szerint több ezer szurkoló, illetve 
tizenkét ország újságírói szavaztak – 
ezek fele-fele arányban számítottak a 
végeredménybe. Íme, a női kézilabda 
BL 2017/18-as idényének álomcsapata: kapus – Kari Aalvik Grimsbö 
(norvég, Győri Audi ETO KC), balszélső – Siraba Dembele (francia, 
Rosztov-Don), balátlövő – Cristina Neagu (román, Bukaresti CSM / 
fotó), irányító – Veronica Kristiansen (norvég, FC Midtjylland), beállós 
– Dragana Cvijic (szerb, HC Vardar), jobbátlövő – Ana Gros (szlovén, 
Metz Handball), jobbszélső – Julija Managarova (orosz, Rosztov-Don). 
Legjobb védőjátékos: Tomori Zsuzsanna (Győri Audi ETO KC), legjobb 
fiatal játékos: Tjasa Stanko (szlovén, RK Krim Mercator), legjobb edző: 
Ambros Martin (spanyol, Győri Audi ETO KC). 
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