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Ezüstérmes lett Incze Kriszta a 
bukaresti birkózó-Európa-baj-
nokságon. A 22 éves sepsi-
szentgyörgyi sportoló sikerével 
együtt négy dobogós helyezés 
jutott a romániai küldöttségnek 
a tegnap zárult seregszemlén. 
Ezen a tornán írt sporttörténel-
met Barka Emese is, aki arany-
érmével Magyarország első női 
Európa-bajnoka lett.

 » KRÓNIKA

D rámai küzdelemben lett ezüst-
érmes Incze Kriszta a birkózók 
Bukarestben rendezett Euró-

pa-bajnokságán, miután a 65 kg-os 
súlycsoport pénteki döntőjében 4-0-
s vezetés után az utolsó másodper-
cekben 6-4-re kikapott az azeri Elis 
Manolovától. A 22 éves sepsiszent-
györgyi sportolónak orvosi ellátásra 
is szüksége volt a kimerítő csatát 
követően, hiszen bevallása szerint 
az utolsó másfél percben szinte ön-
kívületbe került. Az izgalom és a 
hazai környezetben való szerepelés 
okozta nyomás megzavarta az ítélő-
képességét, nem tudott megfelelően 
küzdeni a szőnyegen. „A meccs vé-
gén egyszerűen megszakadt a fi lm. 
Tíz-tizenöt perc elteltével tértem 
magamhoz, de nem akartam, hogy 
perfúzióra kössenek, hogy ne késsek 
még többet a díjátadóról” – fogalma-
zott a Libertateának. Megjegyezte 
viszont, hogy ez az érem bizakodóvá 
teszi a 2020-as tokiói nyári olimpiá-
ra való kvalifi kációt illetően, hiszen 
mint arról lapunkban már beszámol-
tunk, az idén U23-as korosztályban 
is Eb-ezüstérmet szerző Incze célja 

az ötkarikás részvétel. Pályafutása 
során már több nemzetközi sikert 
elért az ifj úságiak között, a felnőtt 
mezőnyben viszont ez lett az első 
kontinentális elismerése.

A tegnap zárult bukaresti sereg-
szemlén mellette még Andreea 
Beatrice Ana (55 kg) bronzérme, a 
kötöttfogású birkózó, Florin Tiță (55 
kg) szombati ezüstérme, valamint a 
tegnap harmadik helyen záró Alin 
Alexuc Ciuraru (130 kg) alakította 
négy éremre a romániai válogatott 
dicsőséglistáját.

Magyarország eközben Barka 
Emese sikerét ünnepelte, aki az 57 
kg-os súlycsoportban nyerve az or-
szág első női Európa-bajnoka lett a 
sportágban. A csepeli versenyző a fi -
náléban az ukrán Tetjana Kitet múl-

A SEPSISZENTGYÖRGYI BIRKÓZÓ AZ ELSŐ KONTINENTÁLIS ÉRMÉT SZEREZTE A BUKARESTI SEREGSZEMLÉN

Incze Kriszta „kifogta” az Eb-ezüstöt
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ta felül, így a 2007-es, a 2013-as, a 
2017-es és a tavalyi bronzérme után 
immár felállhatott a dobogó legfel-
ső fokára. „Boldog vagyok. Nem 
birkóztam annyira jól, mint tegnap, 
nem sikerültek a támadások. Ki-
kényszerítettem azokat a szituáció-
kat, amelyekben jól érzem magam, 
de nem tudtam pontokat szerezni. 
Azért nyertem, mert mindennél job-
ban akartam győzni” – értékelte az 
MTI-nek pályafutása legnagyobb 
sikerét Barka. Győzelme a magyar-
országi küldöttség harmadik érmét 
jelentette, hiszen előtte Veréb István 
és Németh Zsanett szerezték meg a 
bronzot. Később Szilvássy Erik (87 
kg) bronzérme bővítette a piros-fe-
hér-zöld csapat dicsőséglistáját. Az 
Eb lapzártánk után zárult.

 » Pályafutá-
sa során már 
több nemzetkö-
zi sikert elért 
az ifjúságiak 
között, a felnőtt 
mezőnyben 
viszont ez lett az 
első kontinentá-
lis elismerése.

 » DOBOS LÁSZLÓ, GERGELY IMRE 

Nem védheti meg bajnoki címét 
a hazai élvonalban az Erste Li-

ga-döntős Csíkszeredai Sportklub, 
mert a Brassói Corona elleni elődön-
tőt elveszítve lemaradt a ma kezdő-
dő fináléról. Érdekesség, hogy a 
kék-fehérek a határon átívelő pont-
vadászatban korábban kiejtették a 
barcaságiakat a rájátszás kezdetén, 
az azóta felgyülemlett sérüléseik 
viszont rányomták bélyegüket a ha-
zai teljesítményükre. Bár az egyik 

fél harmadik sikeréig tartó párharc 
első két találkozója után 1-1 volt az 
összetett állása, a Cenk alatti vá-
rosból Csíkszeredába „költözve” a 
Brassó visszavette a pályaelőnyét, 
és miután a harmadik meccset 4-3-ra 
megnyerte, másnap 5-3-as győzelem-
mel a döntős szereplést is kiharcolta 
a Julius Penzes edző irányította ala-
kulat.

A ma kezdődő fi náléban a „Farka-
sok” azzal a galaci gárdával találkoz-
nak, amely söpréssel, 3-0-s össze-
sítettel ejtette ki az ugyancsak Erste 

Liga-szereplő Gyergyói HK-t. Utóbbi 
emiatt „megyei rangadót” vív majd a 
Sportklubbal a bronzéremért. Ennek 
a párharcnak az első meccse szintén 
ma lesz, 18.30 órától és a gyergyóiak 
lesznek a házigazdák. Szerdán Csík-
szeredában lesz a második mérkőzés, 
és ha szükség lesz harmadik ösz-
szecsapásra, azt csütörtökön ismét 
Gyergyószentmiklóson rendezik. 
A korábban megszokotthoz képest 
nem három győzelem kell a bronzé-
rem megszerzéséhez, hanem csak 
kettő. Ugyanakkor, érvényes ma-
radt az a szabály miszerint nem az 
alapszakaszban elért helyezés dönt 
a pályaelőnyről, hanem az, hogy 
az adott csapat melyik ágról kerül 
a kisdöntőbe. Az Román Jégkorong 
Szövetség kiírása szerint az 1-es 
számú elődöntő a Galac–Gyergyó-
szentmiklós párharcot jelentette, és 
a 2-es volt a Brassó–Csíkszereda. Így 
a Gyergyói HK indul jobb helyzetből 
a bronzéremért folyó küzdelemben.

Hasonlóképp a fi náléban a galaci-
aké a pályaelőny a Brassóval szem-
ben, a párharcot pedig szintén lerövi-
dítették, ezért az egyik fél harmadik 
győzelméig játszanak majd a felek.

A címvédő Sportklub nélkül kezdődik a hokidöntő
 » Csíkszere-

dába „költözve” 
a Brassó vissza-
vette a pályaelő-
nyét, és miután 
a harmadik 
meccset 4-3-
ra megnyerte, 
másnap 5-3-as 
győzelemmel a 
döntős szerep-
lést is kiharcolta 
a Sportklubbal 
szemben.

 » RÖVIDEN

Érem nélkül maradt Románia 
a tornászok Eb-jén
Érem nélkül maradt Románia 
a tornászok Lengyelországban 
rendezett Európa-bajnokságán. 
A seregszemle selejtezői során 
az már korábban eldőlt, hogy 
a férfi  válogatottból senki sem 
lesz érintett a döntőkben, a női 
versenyzők közül viszont Denisa 
Golgotă négy fi náléba is bejutott. 
A francia Melanie de Jesus dos 
Santos által megnyert egyéni ösz-
szetett döntőjében a 17. lett pén-
teken, majd szombaton a hatodik 
helyen zárt ugrásban. Ennél jobb 
eredményeket ért el tegnap, ami-
kor is gerendán az ötödik, talajon 
pedig a negyedik helyen végzett. 
A magyarországi férfi tornászok 
szintén lemaradtak a döntőkről, 
a női mezőnyben viszont Fehér 
Nóra a 19. lett egyéni összetett-
ben, míg Péter Sára a hetedik 
helyen zárt ugrásban. Mint arról 
korábban beszámoltunk, Romá-
nia és Magyarország válogatottjai 
tartalékosan utaztak el a szcze-
cini kontinensviadalra, az év fő 
eseménye ugyanis az olimpiai 
kvalifi kációs világbajnokság lesz 
októberben.
 
Keretegyezménnyel „készülnek”
futball-Eb-rendezésre
Románia, Szerbia, Bulgária és 
Görögország kormányának kép-
viselői aláírták hétvégén Szalo-
nikiben azt a keretegyezményt, 
amely révén létrehozzák a 2028-
as labdarúgó-Európa-bajnokság 
és a 2030-as világbajnokság közös 
rendezési pályázatát előkészítő 
bizottságot. Ennek a testületnek 
– a korábbi szófi ai tanácskozáson 
hozott döntésnek megfelelően – a 
négy ország sportminisztere, egy-
egy kormányképviselő és két-két 
labdarúgó-szövetségi megbízott 
lesz a tagja, az irányítását pedig 
kéthavonta, körforgásban vált-
ják. A memorandum aláírását a 
bukaresti kormány múlt héten 
hagyta jóvá.
 
Mercedes-győzelemmel zárult
 az ezredik Forma–1-es futam
A Mercedes istálló kettős győ-
zelmével, Lewis Hamilton és 
Valterri Bottas sorrendben az 
élen zárult tegnap a Forma–1-es 
autós gyorsasági-világbajnokság 
ezredik futama. A Kínai Nagydíj 
dobogójának harmadik fokára 
a Ferrari német pilótája, Sebas-
tian Vettel állhatott fel, miután 
előzetesen egy vitatott csapatdön-
tés miatt a maranellóiak másik 
autóját kormányzó Charles Leclec 
maga elé engedte. Az újonc 
egyébként az ötödik helyen zárt, 
Max Verstappen végzett előtte a 
Red Bull-Hondával. A másik Red 
Bullal Pierre Gasly megfutotta 
a leggyorsabb kört a versenyen, 
de végül a hatodik helyen ért 
célba. Mögötte sorrendben Daniel 
Ricciardo (Renault), Sergio Pérez 
(Racing Point), Kimi Raikkönen 
(Alfa Romeo) és Alexander Albon 
(Toro Rosso) végeztek pontszerző 
helyen. A világbajnoki pontver-
senyben Hamilton 68 ponttal áll 
az élen a 62 pontnál tartó Bottas 
előtt, így a Mercedes a konst-
ruktőrök összetettjében is vezet a 
73 ponttal második Ferrari előtt.

Negyedikek lettek a fi atalok Litvániában

Két győzelemmel és három vereséggel negyedik helyen végzett Románia korosztályos együttese a 
litvániai Elektrénaiban megrendezett, U18-as válogatottaknak kiírt 2/A divíziós jégkorong-világbaj-
nokságon. A Nelu Alexe és Elekes Levente edzők irányította gárda az utolsó előtti mérkőzésen hosz-
szabbítás után 5-4-re legyőzte Spanyolországot, majd a zárómérkőzésen 8-3-as vereséget szenvedett 
a házigazda Litvániától. A torna végeredménye: 1. Lengyelország 15 pont, 2. Litvánia 12, 3. Észtország 
9, 4. Románia 5, 5. Dél-Korea 3, 6. Spanyolország 0. A csoportelső Lengyelország feljutott a divízió 
1/B jelű csoportba, az utolsó Spanyolország pedig kiesett a divízió 3-ba.
Magyarország női jégkorong-válogatottja ezalatt aranyérmes lett hétvégén a budapesti 1/A divíziójú 
világbajnokságon, és így feljutott az élvonalba. Az együttest ugyanaz a Pat Cortina edző készítette 
fel, aki 2008-ban Magyarország férfi  válogatottjával is kiharcolta a feljutást. Ez egyedülálló siker a 
jégkorongsportban. A nők A csoportos vb-je jövőre lesz Kanadában.

Szorítás. Incze Kriszta a döntő elején felülkerekedett, de az utolsó másodpercekben elbukta az aranyat




