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 » RÖVIDEN

Visszaelőzött a Sepsi OSK
A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
tegnap 3-0-ra legyőzte idegen-
ben a Călărași labdarúgócsapa-
tát az élvonalbeli bajnokság 20. 
fordulójában, ezért az összetett 
felsőházi rájátszásra jutást érő 
helyein visszaelőzte a Voluntari 
vendégeként 1-1-es döntetlent 
elérő Giurgiui Astrát. A három-
székiek most 30 ponttal az ötö-
dik helyen állnak, az Astra pedig 
28 ponttal a hatodik. Szintén 
hétvégén nyert 2-0-ra Medgyesen 
a Hermannstadt, míg a Dinamo 
hazai pályán győzött 3-0-ra a 
Craiova ellen. A Chiajna–Iași 
meccs 3-6-os végeredménnyel ért 
véget. A fordulót ma a Viitorul–
Kolozsvári CFR találkozó zárja 20 
órától.
 
Holtverseny a második helyen
Miközben a Steaua hibátlan mér-
leggel, a maximálisan megsze-
rezhető 48 ponttal zárta a hazai 
férfi  vízilabda-bajnokság alapsza-
kaszának „odavágóit”, addig a 
két fő riválisa, a Nagyváradi VSK 
és a Corona Sportul Studențesc 
holtversenyben, egyaránt 39 
pontról várják a visszavágókat 
az összetett második, illetve 
harmadik helyéről. Ez az állás a 
hétvégi kilencedik fordulóban 
körvonalazódott, amikor az egy-
más elleni mérkőzéseik közül a 
házigazda VSK 10-5-re megnyerte 
szombaton az első találkozóját, 
tegnap viszont 12-11-re kikapott 
a bukaresti „egyetemistákkal” 
közös csapatként működő brassói 
együttestől. Az összetett negyedik 
helyén a Dinamo telel, míg az 
újonc Marosvásárhelyi VSK az 
előlő hatodik helyen áll a januári 
folytatásig.
 
A magyar pólóválogatott lett
az év csapata a FINA-nál
Magyarország férfi  vízilabda-válo-
gatottja lett az év csapata a vizes 
sportokat tömörítő nemzetközi 
szövetségnél (FINA). A pontver-
senybe a FINA által szervezett idei 
két esemény, azaz a világliga és a 
világkupa eredményei számítottak 
bele, előbbiben a Märcz Tamás 
szövetségi kapitány vezényelte 
csapat ezüstérmes lett, utóbbit 
pedig megnyerte.

A 68 ÉVES DON MACADAM MA VESZI ÁT A HARGITAI KÉK-FEHÉREK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSÁT

Kanadai edzője lett a Sportklubnak

Tengerentúli erősítés. Don MacAdam veszi át a Csíkszeredai Sportklub szakmai irányítását

Kanadai vezetőedzője lett 
a Csíkszeredai Sportklub 
jégkorongcsapatának. Don 
MacAdam ma érkezik meg a 
román bajnokhoz.

 » V. NY. R.

A kanadai Don MacAdam lett 
a Csíkszeredai Sportklub új 
vezetőedzője – jelentette be 

hétvégén a hargitai klub a közös-
ségi oldalán. A 68 éves szakember 
annak a Leo Gudasnak a helyére 
érkezik, akit még november ele-
jén menesztettek, azóta pedig a 
másod edző Hozó Levente szakve-
zetése mellett készült a kék-fehér 
gárda. A közlemény alapján Ma-
cAdam a 80-as években dolgozott 
a Detroit Red Wings másodedzője-
ként is, a 90-es évek végén pedg a 
Team Canada szakmai stábjának 
volt a tagja. Azt követően éveken 
át az ECHL-ben vállalt vezetőedzői 
szerepet. Európa sem ismeretlen 
számára, hiszen a 2014–2015-ös 
idényben az EBEL-ben érdekelt 
Bolzano kispadját irányította, az 
elmúlt három évben pedig az oszt-
rák utánpótlásért felelt.

A kanadai szakember ma érkezik 
meg Csíkszeredába, ezért a szerdán 
kezdődő Román Kupa alkalmával 
már bemutatkozik a Sportklub ve-
zetőedzőjeként. A hazai címvédő 
hargitai gárda hétvégén még Hozó 
irányításával nyerte meg a Sportul 
Studențesc elleni román bajnoki 
meccseit, a Brassó elleni rangadó-

ján viszont nem jelent meg, ezért 
azt várhatóan 5-0-s végeredmény-
nyel a barcaságiak javára írják 
majd. A kék-fehérek szerették vol-
na elhalasztani ezt a csütörtökre 
tervezett találkozót, de a Corona 
ebbe nem egyezett bele, mert sze-
rinte a sportban ilyen jellegű kérés-
nek nincs helye.

 » Don Mac-
Adam a ’80-as 
években a Detroit 
Red Wings máso-
dedzőjeként dol-
gozott. Az elmúlt 
három évben az 
osztrák utánpót-
lásért felelt.
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 » KRÓNIKA

„Büszke vagyok az egész nem-
zetközi szereplésre, arra, amit 

július óta letettünk az asztalra. Óriá-
si dolog ez nekünk és a magyar fut-
ballnak is, példát mutattunk, hogy 
igenis lehetséges ezt elérnie egy ha-
sonló kaliberű gárdának” – értékelt 
a labdarúgó-Európa Liga csoport-
körének lezárása után a Mol Vidi 
FC-t edző Marko Nikolics. A magyar 
bajnok ugyanis az utolsó fordulóig 
versenyben volt a továbbjutást jelen-
tő második helyért, de végül hiába 
mentett pontot 2-2-es hazai döntet-
lennel a Chelsea elleni mérkőzésén, 
mert közben a BATE Boriszov 3-1-re 
legyőzte Görögországban a PAOK-ot, 
és ezért ebben az L kvartettben Chel-

sea (16 pont), BATE (9), Mol Vidi (7) 
és PAOK (3) lett a végső sorrend.

A székesfehérváriak szerb szak-
vezetője kiemelte, hogy bár nyilván 
csalódott amiatt, hogy kiestek a má-
sodik számú nemzetközi klubtorná-
ban, de így is csak gratulálni tud já-
tékosainak azért, ahogyan az „utolsó 
leheletükig” küzdöttek. „Büszkék le-
hetünk, hiszen egyedül mi vettünk el 
pontokat a Chelsea-től a csoportkör 
során és külön örülök az utolsó 10 
percben mutatott teljesítménynek, 
amikor a játékosok már tudták, hogy 
a másik mérkőzés hogy áll, mégis 
hajtottak, még ha haszontalannak 
tűnt is az erőbefektetés. Akár nyer-
hettünk is volna. A másik találkozón 
irreálisnak mondható eredmény szü-
letett, de talán ugyanez elmondható 

a Vidi-Chelsea-re is. Ilyen a futball” 
– idézte Nikolic meccs végi értéke-
lését a klub hivatalos honlapja. Az 
edző kiemelte: a tervezettnél koráb-
ban megvalósították a csoportkörbe 
jutást a nemzetközi porondon, ezért 
a folytatásban óvatos döntéseket kell 
majd hozniuk, hogy ne térjenek le a 
jó útról. Szeretné, ha minden öt év-
ben három-négyszer csoportkörösök 
lennének, ehhez pedig jó kiinduló 
alapot jelent, hogy a szezon eleji UE-
FA-koeffi  ciensüket több mint meg-
duplázva már kilenc pontnál járnak. 
„Összességében szerintem jó irányba 
tart a klub” – vélekedett a magyar 
bajnokcsapat edzője.

A szurkolói antiszemita éneklése 
miatt az UEFA által vizsgált Chelsea 
eközben kiemelt lesz a mai sorsolás-

kor, mint ahogyan az Arsenal, a Bayer 
Leverkusen, a Benfi ca, a Zágrábi Di-
namo, a Kijevi Dinamo, a Frankfurti 
Eintracht, a Genk, az Internazionale, 
a Nápoly, a Real Betis, a Salzburg, a 
Sevilla, a Valencia, a Villarreal és a 
Zenit is az első kalapból vár ellen-
félre. A BATE Boriszov, a Celtic, a 
Brugge, a Fenerbahce, a Galatasaray, 
a Krasznodar, a Lazio, a Malmö, az 
Olympiakosz, a Bécsi Rapid, a Ren-
nes, a Sporting, a Sahtar Donyeck, 
a Prágai Slavia, a Viktoria Plzen és 
a Zürich a második kalapban kap-
tak helyet. Az EL csoportkör egyik 
legnagyobb kiesőjének egyébként az 
AC Milan számít, de a Ludogorec, a 
Leipzig, a Standard Liege vagy éppen 
a Besiktas számára is lezárult az idei 
nemzetközi szezon.

Emelt fővel búcsúzott a magyar bajnok Mol Vidi az Európa Ligától

 »  A Mol Vidi 
FC-t edző Marko 
Nikolic kiemel-
te: a tervezett-
nél korábban 
megvalósították 
a csoportkörbe 
jutást a nemzet-
közi porondon, 
ezért a folyta-
tásban óvatos 
döntéseket kell 
majd hozniuk, 
hogy ne térjenek 
le a jó útról.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Hosszú Katinka szerzett csak érmet 
Magyarországnak a kínai Hang-

csouban tegnap zárult rövidpályás 
úszó-világbajnokságon, de a 29 éves 
világsztár a pénteken és szombaton 
megnyert döntőivel összesen öt alka-
lommal állhatott fel a dobogóra ezen 
a seregszemlén. A sikersorozatot, mint 
ismeretes, a 400 méter vegyes fi ná-
léjával kezdte, majd 200 pillangón, 
100 vegyesen és végül 200 vegyesen 
is elsőként csapott a célba, a 100 mé-
ter hát döntőjében pedig másodikként 
csapott célba. Ezzel a teljesítményé-
vel Hosszú a torna legjobb női úszója 
lett, és 54 ezer dollárnyi pénzjutalmat 

érdemelt ki. A háromszoros olimpiai 
bajnok klasszis mellett még Kalmár 
Ákos, Bernek Péter és Gyurta Gergely 
volt érdekelt a vb döntőiben. Sorrend-
ben hetedik, negyedik, illetve ötödik 
helyen zártak, amely eredményekért 
ugyancsak kaptak pénzdíjat a sereg-
szemle jutalmakra szánt 2.07 millió 
dolláros összköltségvetéséből.

Az esemény végeztével a magyarok 
szövetségi kapitánya, Sós Csaba – az 
MTI beszámolója alapján – elkerülhe-
tetlennek tartja a magyarországi ver-
senynaptár átszervezését, mert fon-
tosnak tartaná a rövidpályás országos 
bajnokság novemberi időpontjának 
újragondolását. Szerinte, ha egy ver-
senyző elutazik a rövidpályás világ-

bajnokságra, akkor az ünnepekkel 
együtt már annyi edzésmunka esik ki, 
hogy azt sokan már nem engedhetik 
meg maguknak a márciusi nagyme-
dencés ob mellett, mert akkor arra 
nem tudnának megfelelően felkészül-
ni. Hozzátette, emiatt nem lehetett 
ott Hangzhouan a legjobbak közül 
például Cseh László, Németh Nándor, 
Bohus Richárd, Kozma Dominik, vagy 
Burián Katalin.

Sós megjegyezte, az eredmények 
nagyjából tükrözik az előzetes elvárá-
sait, és szerinte Hosszú visszatalál a 
csúcsra”, Kapás Boglárka éremszerzé-
sét pedig a betegsége gátolta meg.

Románia képviselőinek nem sikerült 
dobogóra állnia az idei seregszemlén.

„Aranyos vb”: Hosszú Katinka ismét a csúcson

 » A Kínában 
négy arany- és 
egy ezüstérmet 
szerző Hosszú 
Katinka lett a 
rövidpályás 
úszó-világbaj-
nokság legjobb 
női versenyzője.




