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A Nápoly nyerte az Olasz Kupát
A Gennaro Gattuso által edzett 
Nápoly labdarúgócsapata nyerte 
az Olasz Kupát, miután a szerda 
esti döntő gól nélküli döntetlenre 
végződött rendes játékideje után 
büntetőkkel 4-2-re legyőzte a Juven-
tust. A nápolyi együttes története 
során hatodszorra hódította el ezt 
a serleget. Az olasz élvonalbeli 
bajnokság a koronavírus-járvány 
miatti kényszerszünet után hétvé-
gén folytatódik.
 
Azonos ágra került Románia és
Magyarország a női kézilabda-Eb-n
Azonos ágra került Románia és 
Magyarország női kézilabda-válo-
gatottja az idei, dán–norvég közös 
rendezésű Európa-bajnokságon, 
ahol a kék-sárga-piros csapatot 
a rendkívül erős D csoportba 
sorsolták Norvégia, Németország 
és Lengyelország társaságába, 
miközben a piros-fehér-zöldek 
a Hollandiával, Szerbiával és 
Horvátországgal teljes C négyesből 
juthatnak tovább. Az A kvartettbe 
Franciaország, Dánia, Monteneg-
ró és Szlovénia kerültek, míg a B 
valódi halálcsoport lett Oroszor-
szág, Svédország, Spanyolország és 
Csehország részvételével.
 
Jövőre indul a futball-vb
európai selejtezője
Jövő novemberben, tíz csoportban 
kezdődnek meg a 2022-es katari 
labdarúgó-világbajnokság európai 
selejtezői – közölte csütörtökön a 
kontinentális szövetség (UEFA). 
A tíz csoport egyik felében öt-öt, 
a másikban pedig hat-hat csapat 
kap majd helyet, és a tíz győztes au-
tomatikusan kvalifi kált a 2022. no-
vember 21. és december 18. között 
rendezendő seregszemlére. A tíz 
csoportmásodik plusz a Nemzetek 
Ligája két olyan csoportgyőztese, 
amely még nem szerzett részvételi 
jogot, 2022 márciusában pótselej-
tezőn dönt a fennmaradó három 
európai hely sorsáról. A vb-selejte-
ző sorsolásának időpontja egyelőre 
nem ismert, a hat kalapot a nem-
zetközi szövetség világranglistája 
alapján alakítják majd ki.
 
Visszavonul az olimpiai bajnok
kajakos
Bejelentette csütörtökön visz-
szavonulását Szabó Gabriella 
háromszoros olimpiai, kilencszeres 
világ- és kilencszeres Európa-baj-
nok kajakos. „Az utolsó olimpiai 
ciklus nem úgy sikerült, mint a 
korábbi három, és az én életembe 
drámaként köszöntött be a tokiói 
játékok elhalasztása. Két hónapig 
húztam a döntést, de végül arra 
jutottam: sem magammal, sem 
a következő évi párostársammal 
nem szeretném megtenni azt, hogy 
esetleg labilis alapokon álljak. Így 
végül úgy határoztam, lezárom a 
mögöttem lévő 25 évet” – mondta a 
33 éves sportoló.

FELHÍVÁS

A homoródkarácsonyfalvi közbirtokosság 2020. 
június 20-án, szombaton 10 órától tartja a soron 
következő közgyűlését a homoródkarácsonyfalvi 
kultúrotthon udvarán. Amennyiben a közgyűlés 
nem lesz döntőképes, megismételjük 11 órától 
ugyanott.  Napirendi pontok: tevékenység és 
pénzügyi beszámoló 2019-re; tevékenységterve-
zet 2020-ra;  a 2020-as földalapú támogatás;  kü-
lönfélék. Érdeklődni telefonon lehet: 0745-356646.

Nem kell újabb mérkőzéseket 
halasztani hétvégén a Liga 
1-es labdarúgó-bajnokságban 
a koronavírus miatt: mindkét, 
korábban érintett klub enge-
délyt kapott a pályára lépésre.

 » V. NY. R. 

N em kell halasztani hétvégén 
mérkőzéseket a labdarú-
gó-Liga 1-ben, mert negatív 

lett az összes elvégzett koronaví-
rus-teszt a Botoșani és a Dinamo 
futballklubjainál is. A két gárda, 
mint ismeretes, nem tudta a tervek-
nek megfelelően egy hete folytatni 
a szezont, mivel alkalmazottaik 
között találtak fertőzöttet. Emiatt 
hét nap házi karanténba kellett vo-
nulniuk, és a hét derekán elvégzett 

A BOTOȘANI ÉS A DINAMO IS PÁLYÁRA LÉPHET A LIGA 1 HÉTVÉGI FORDULÓJÁBAN

Ütemterv szerint futballoznak

Búcsú a vízilabda-legendáktól. A háromszoros olimpiai bajnok Kárpáti György és Benedek Tibor halála megrendítette a sporttársadalmat

 » A Hivatásos 
Labdarúgóliga 
(LPF) közleménye 
alapján a felső-
házban érdekelt 
Botoșani hazai 
pályás összecsa-
pása a 4. forduló-
ban a Kolozsvári 
CFR ellen szom-
baton 20 órától 
lesz.

ötödik teszt eredményétől függött a 
pontvadászat műsora. A Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) közleménye 
alapján a felsőházban érdekelt Bo-
toșani hazai pályás összecsapása a 
4. fordulóban a Kolozsvári CFR ellen 
szombaton 20 órától lesz, miközben 
a harmadik fordulóból elmaradt 
Craiova elleni mérkőzésüket kedden 
20 órakor pótolják. A liga már be-
ütemezte az 5. forduló találkozóját 
is, amikor is a moldvai együttes jú-
nius 26-án találkozik a Medgyessel. 
A felsőházban különben pénteken 
20 órakor lesz a Craiova–Astra, va-
sárnap 20 órakor pedig az FCSB–
Medgyes találkozót rendezik a 4. 
fordulóban.

A Dinamónak, mint ismeretes, 
két mérkőzése is elmaradt, mivel 
az alsóházi rájátszásában hétközi 
fordulóként a negyedik etapot már 

lejátszották. A bukarestiek elmu-
lasztott találkozóit később pótolják, 
hétvégén a Sepsi OSK-t fogadják 
az ötödik fordulóban. Eredetileg 
szombaton lett volna a meccs, de 
a kihagyott edzésmunka miatt a 
LPF jóváhagyta a fővárosiak azon 
kérését, amely vasárnapi pályára 
lépést eredményez. Az alsóház-
ban így az 5. fordulóban vasárnap 
13 órakor Voluntari–Iași, majd 17 
órától Dinamo–Sepsi OSK össze-
csapások lesznek, hogy másnap 
Clinceni–Chindia (17 óra) és Viito-
rul–Hermannstadt (20 óra) párosí-
tás szerint rendezzenek mérkőzése-
ket. A listavezető Viitorul amúgy a 
4. fordulóban 2-1-re kikapott a Târ-
goviștéi Chindia vendégeként, ezért 
az összetettben hét pont maradt az 
előnye a második helyen tanyázó 
szentgyörgyiekkel szemben.
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 » KRÓNIKA

Gyászos csütörtökre virradt a spor-
télet: huszonnégy óra leforgása 

alatt két háromszoros olimpiai baj-
nok, legendás magyar vízilabdázó tá-
vozott az élők sorából. A megrázó be-
jelentések sorát szerda késő délután 
Kárpáti György halálhíre nyitotta, aki 
hosszan tartó betegség után, pár nap-
pal 85. születésnapja előtt távozott az 
élők sorából. A balkezes ikon 1952-
ben minden idők legfi atalabb olimpi-
ai bajnoka lett a sportágban, majd az 
1956-os „melbourne-i vérfürdőben”, a  
Szovjetunió együttesét legyőzve a má-
sodik ötkarikás aranyérmét is megün-
nepelhette. Négy évvel később bronz-
érmes lett a magyar válogatottal, de 
1964-ben, a tokiói olimpián újabb 
aranyéremmel egészítette ki dicsőség-
listáját. Emellett háromszoros Euró-
pa-bajnok is volt, Universiadét nyert, 
és a Ferencváros színeiben ötszörös 
magyar bajnokként vonult vissza. A 
rendkívül gyors úszót beválasztották 
az úszóhírességek csarnokába is, de 
tagja a Halhatatlan Magyar Sportolók 
Egyesületének is. Számos kitüntetés 
és érdemrend között, 2013-tól a nem-

zet sportolója. A vízilabda Puskása 
címmel dokumentum készült róla, 
de több könyv is megörökítette a „bo-
hém, jó kedélyű sportembert”.

Még fel sem lehetett igazán ocsúd-
ni Kárpáti György halálhíréből, csü-
törtök reggel máris érkezett az újabb 
megrázó bejelentés: Benedek Tibor is 
örökre lehunyta szemét. Jövő hónap-
ban lett volna 48 éves, de a súlyos be-
tegség nem volt tekintettel sokak pél-
daképére, a Csapatkapitányra, arra a 
vitathatatlanul erős akaratú, küzdő 
szellemű sportemberre, akinek pálya-
futását számtalan siker és elismerés 
övezte. A balkezes jobbszélső 2000-
ben, 2004-ben és 2008-ban játékos-
ként lett olimpiai bajnok, de emellett 
Eb-címet, világligát, klubcsapataival 
pedig Bajnokok Ligáját és több orszá-
gos bajnoki címet nyert. Terjedelmes 
dicsőséglistáját a magyar válogatott 
szövetségi kapitányaként világbaj-
noki címmel (2013-ban), Eb- és vi-
lágkupa-ezüstéremmel, valamint két 
világliga-ezüstéremmel egészítette ki. 
Számos kitüntetés mellett 2016-ban 
beválasztották a nemzetközi úszó-
hírességek csarnokába is. De ezen 
túlmenően, Vári Attila, a Magyar Vízi-

labda-szövetség elnökét idézve: „pél-
dakép, igazi példakép volt mind játé-
kosként, mind edzőként. Példakép, 
emberként. Pótolhatatlan veszteség 
ért bennünket.” És nemcsak a ma-
gyarországi sportélet lett szegényebb, 
hanem az egész világ. Benedek Tibor 
világklasszis volt. Sporttársai rendre 
megrendülten fogadták halálhírét. 
Korábbi riválisa, a „rettegett” szerb 
Aleksandar Sapic közösségi oldalán 
megható bejegyzésben búcsúzott 
attól, aki bevallása szerint pályafu-
tása legnagyobb ösztönző ereje volt, 
attól, akinek sikereit köszönheti. „Ő 
volt az egyetlen, akit igazán tisztel-
tem és felnéztem rá” – fogalmazott, 
bánkódván, hogy mindezt soha nem 
volt bátorsága megosztani Benedek 
Tiborral.

Benedek Tibor az elmúlt években 
az UVSE szakmai igazgatójaként, 
majd az elmúlt szezonban vezető-
edzőjeként dolgozott, amíg május-
ban, személyes okokra hivatkozva, 
bejelentette, hogy visszavonult min-
den vízilabdával kapcsolatos tevé-
kenységtől. Most kiderült a döntés 
szomorú oka. A harcos távozott, de 
legendája tovább él.

Magyar vízilabdacsillagokat gyászol a sportvilág

 » Még fel sem 
lehetett igazán 
ocsúdni Kárpáti 
György halál-
híréből, csütörtök 
reggel máris 
érkezett az újabb 
megrázó bejelen-
tés: Benedek Tibor 
is örökre lehunyta 
szemét.




