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• A magyar válogatott 
négy arany- és három 
ezüstéremmel a hol-
landok mögött máso-
dikként zárt a debre-
ceni Főnix Csarnokban 
megrendezett rövid-
pályás gyorskorcsolya 
Európa-bajnokság 
éremtáblázatán. A kon-
tinensbajnokság után 
Kalamár Zsolt csíksze-
redai short track-edző-
vel beszélgettünk.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A magyar csapat összes ér-
mét a Liu testvérek szerez-
ték: Shaoang két arany- és 

két ezüstérmet, míg bátyja, Shaolin 
Sándor két aranyat és egy ezüstöt 
nyert. A kontinensviadal legeredmé-
nyesebb versenyzője a holland Su-
zanne Schulting volt, aki mind az öt 
számban aranyérmet ünnepelhetett. 
Váltóban mindkét magyar csapatot 
kizárták, így a férfi  és a női staféta 
is negyedikként zárt. A staféták vi-

adalán a férfi aknál Oroszország, a 
nőknél pedig Hollandia állhatott a 
dobogó legmagasabb fokára.

Kalamár Zsolt, a Csíkszeredai 
ISK rövidpályás gyorskorcsolyacsa-
patának edzője a tévé képernyőjén 
keresztül fi gyelemmel követte az Eu-
rópa-bajnokságot, amely jó reklámja 
volt szeretett sportágának. A szakem-
ber a magyar váltók kizárása kapcsán 
elmondta, hogy nem ért egyet a férfi  
váltó kizárásával, szerinte ilyen ese-

tekben 99 százalékban nem zárják 
ki a csapatokat. A magyar női váltó 
kizárását viszont jogosnak nevezte. 
„Kár a kizárásért, mert mindkét vál-
tó éremesélyes volt, és az lett volna a 
hab a tortán, ha a váltóban is magyar 
érem születik. A Liu testvérek a ma-
ximumot hozták ki egymásból, a férfi  
csapat többi tagjának még fejlődnie 
kell a 2022-es téli olimpiáig. Számom-
ra kellemes meglepetés volt a lányok 
versenyén az ausztráliai születésű, 

magyar színekben indult Lockett De-
anna. Óriási munka van ezekben az 
eredményekben, kiváló szakmai stáb 
áll a háttérben. A magyar rövidpályás 
gyorskorcsolyának pedig évről évre nő 
a bázisa, az országos bajnokságokon 
legalább kétszázan indulnak. Szerin-
tem a Liu testvérek és a nők versenyén 
minden számban diadalmaskodott 
Schulting a vébén is érmes lett volna. 
Az Eb színvonala közel állt a világbaj-
nokságéhoz” – nyilatkozta Kalamár.

A csíkszeredai edző elmondta, 
hogy bár Romániában több éve nem 
működik a sportág szakszövetsége, 
a kluboknál zajlik a munka, és – 
amennyire futja a pénzből – verse-
nyeken vesznek részt. A debreceni 
Európa-bajnokságon Albert Kata-
lin, a Csíkszeredai ISK versenyzője 
is részt vehetett volna, ő teljesítette 
az indulási szintet, de sajnos ősszel 
térd sérülést szenvedett, és ebből 
még nem épült fel.

7.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Australian Open, Melbourne 
         (Eurosport 1, Eurosport 2)
18.35 Alpesi sí, világkupa, Schladming, Ausztria (Eurosport 1)
19.30 Labdarúgás, Francia Kupa: Angers–Rennes (Telekom Sport 2)
21.45 Labdarúgás, Angol Ligakupa: Aston Villa–Leicester (Digi Sport 1)
21.55 Labdarúgás, Francia Kupa: Monaco–St. Etienne (Telekom Sport 2)
22.00 Labdarúgás, Spanyol Kupa: Tenerife–Bilbao (Telekom Sport 1)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Shiffrin szuper-G-ben is nyert
Az ausztriai Kitzbühelben férfi műlesikló-, a bulgáriai Banszkóban pe-
dig női szuper-G-futamot rendeztek az alpesisí-világkupában. Előbbi-
eknél a győzelmet a svájci Daniel Yule, utóbbiaknál pedig az összetett 
világkupában vezető Mikaela Shiffrin diadalmaskodott. Férfi műlesik-
lás: 1. Daniel Yule (svájci), 2. Marco Schwarz (osztrák), 3. Clément Noël 
(francia). Az összetett vk állása: 1. Henrik Kristoffersen (norvég) 741 
pont, 2. Aleksander Aamodt Kilde (norvég) 700, 3. Matthias Mayer 
(osztrák) 692. Női szuper-G: 1. Mikaela Shiffrin (amerikai), 2. Marta 
Bassino (olasz), 3. Lara Gut-Behrami (svájci). Az összetett vk állása: 1. 
Mikaela Shiffrin 1225 pont, 2. Federica Brignone (olasz) 855, 3. Petra 
Vlhová (szlovák) 830.

Svéd és francia diadal a pokljukai biatlonon
A szlovéniai Pokljukában megrendezett sílövő-világkupán a francia 
Quentin Fillon Maillet és a svéd Hanna Öberg nyerte a tömegrajtos ver-
senyt. Női 12,5 km-es tömegrajtos verseny: 1. Hanna Öberg (svéd), 2. 
Lisa Vittozzi (olasz), 3. Anais Bescond (francia). Az összetett vk állása: 
1. Tiril Eckhoff (norvég) 524 pont, 2. Dorothea Wierer (olasz) 509, 3. 
Hanna Öberg 456. Férfi 15 km-es tömegrajtos verseny: 1. Quentin Fillon 
Maillet (francia), 2. Benedikt Doll (német), 3. Johannes Bö (norvég). Az 
összetett vk állása: 1. Martin Fourcade (francia) 601 pont, 2. Quentin 
Fillon Maillet 532, 3. Johannes Bö 482.

• RÖVIDEN 

A debreceni Eb csíki szemmel
Hét magyar érem rövidpályás gyorskorcsolyában

A későbbi győztes Liu Shaolin Sándor (balról) 
és testvére, Liu Shaoang az 1000 méteres 
szám döntőjében

▾  FORRÁS: MTI

M a este 7 órától Dunaújvárosi 
Acélbikák–Csíkszeredai Sport-

klub találkozót rendeznek a jégko-
rong Erste Liga középszakaszában. A 
vasárnap esti mérkőzésen: Debrece-
ni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák 3–2 
(1–0, 0–1, 2–1), gólszerzők Dominik 
Novotny, Charles James Graaskamp 
és Sági Martin, illetve Hugo Turcotte 
2. A tegnap esti FTC-Telekom–Csík-
szeredai Sportklub összecsapás lap-
zárta után fejeződött be.

Karcfalván vendégszerepel 
a Gyergyói HK

Ma délután 5 órától Sapientia U23–
Gyergyói HK mérkőzést rendeznek 
Csíkkarcfalván, a Felcsíki Műjégpá-
lyán. A mérkőzés a román jégkorong-
bajnokság alapszakaszába számít. A 
vasárnap esti bajnoki találkozón a 
galaciak ismét felülmúlták a Brassói 
Coronát, a Duna-parti város csapata 
szombaton és vasárnap is két gól-

lal győzött. Román jégkorongbaj-
nokság, alapszakasz: Galaci CSM–
Brassói Corona 4–2 (3–0, 0–2, 1–0), 
gólszerzők Jevgenyij Szkacskov, 
Konsztantyin Puskarjov, Szergej Pa-
jor és Patrik Machala, illetve Albert 
Zagidullin és Samuel Labrecque. A 
tegnap esti Gyergyói HK–Bukaresti 
Steaua és Brassói Corona–Bukaresti 
Sportul Studențesc mérkőzések lap-
zárta után fejeződtek be. 

D. L.

Dunaújvárosban játszik a Sportklub

H elikopter-balesetben életét 
vesztette vasárnap Kobe Bryant 

kétszeres olimpiai bajnok, visszavo-
nult amerikai profi  kosárlabdázó, a 
sportág legendás alakja.

A baleset a Los Angeles belvá-
rosától mintegy 45 kilométernyire 
északnyugatra fekvő kaliforni-
ai Calabasas felett történt, ahol 
Bryant magángépével repült. Az 
első jelentések még négy áldozatról 
szóltak, később a megyei seriff a 
Twitteren azt közölte, hogy a fedél-
zeten kilenc személy tartózkodott, 
és valamennyien életüket vesztet-
ték. Kobe Bryant 13 éves kislánya, 
Gianna is a halálos áldozatok kö-

zött van. A baleset okát és körül-
ményeit az amerikai szövetségi 
légügyi hatóság (FAA) vizsgálja, a 
tragédia idején a környező hegye-
ket köd borította.

A philadelphiai születésű le-
gendás NBA-játékos 41 éves volt, 
négy gyermek édesapja. A Fekete 
Mamba becenévre hallgató sporto-
ló 1996-tól húsz esztendőn keresz-
tül a Los Angeles Lakers kosarasa 
volt, a csapattal ötször (2000, 2001, 
2002, 2009, 2010) nyerte meg az 
észak-amerikai profi  kosárlabda-
ligát. Kétszer (2009, 2010) a döntő 
legjobb játékosának is megválasz-
tották, 2008-ban ő lett a bajnokság 

legjobbja, és 18 alkalommal vett 
részt az All Star-gálán.

Az amerikai válogatottal 2008-
ban Pekingben, 2012-ben Londonban 
bizonyult legjobbnak az olimpián. 
Az NBA vezetője, Adam Silver még 
2015-ben az amerikai kosárlabdázás 
történetének egyik legnagyszerűbb 
játékosaként méltatta őt.

Az észak-amerikai profi  kosárlab-
daliga történetének egyik legjobb 
játékosa 1978-ban született, és 2016-
ban vonult vissza az aktív kosárlab-
dázástól. Azóta több könyvet is írt, 
sőt Oscar-díjat is nyert Dear Basket-
ball című animációs fi lmjével. 

J. Cs.

Elment a Fekete Mamba




