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> Spanyol Kupa. Puskás Ferenc déduno-
kája és Kubala László unokája vezette fel a Real 
Madridot és a Barcelonát a labdarúgó spanyol 
Király Kupa tegnap esti döntőjében. A Puskás 
Akadémia honlapja szerint (pfla.hu) a mérkő-
zést szervező Spanyol Királyi Labdarúgó Szö-
vetség (RFEE) a madridi magyar nagykövetség 
közbenjárásának köszönhetően így tiszteleg a 
két sztárklub – részben magyar vonatkozású – 
múltja előtt. A Reallal háromszoros BEK-győz-
tes Puskás Ferenc dédunokája, Ane De Juan 

Damborena és a Barcelona első sikerkorszakát 
meghatározó Kubala László unokája, Ferenc 
László Kubala Vargas vezeti majd fel a két csa-
patot. A tizenkét éves kislány, Ane a legendás 
Pancho fiatalabbik unokája, Réka Damborena 
Puskás leánya. A tízéves Ferenc László a katalán 
hőssé vált „Kuksi” Carlos nevű fiának gyerme-
ke. A csapatokat kísérő fiatalok között Ferenc 
László bátyja, Jan László (13) is ott lesz.

> Magyar Kupa. Kecskemét hazai pályán 
fölényes, 5–1-es győzelmet aratott a Zalaeger-
szeg felett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntő-

jének első meccsén kedd este, ezzel nagyon kö-
zel került a fináléhoz. A visszavágót május 3-án 
rendezik Zalaegerszegen. Az elődöntő másik 
összecsapása, a Kaposvári Rákóczi – Videoton 
FC tegnap este lapzárta után ért véget. Elődöntő, 
első mérkőzés: Kecskeméti TE-ERECO – ZTE 
FC 5–1.

> Olasz Kupa. Az Internazionale Dejan 
Stankovic góljával vendégként legyőzte az AS 
Romát kedden este a labdarúgó Olasz Kupa 
elődöntőjében zajló párharc első mérkőzésén. A 
másik ágon az AC Milan és a Palermo csapott 

össze. Ez a találkozó tegnap késő este, lapzárta 
után ért véget. A visszavágókat május 10-11-én 
rendezik. Eredmény: elődöntő, 1. mérkőzés: AS 
Roma – Internazionale 0–1.

> Francia Kupa. Elsőként a bajnokságban 
listavezető Lille jutott be a labdarúgó Francia 
Kupa fináléjába, miután a kedd esti elődöntő-
ben 2–0-ra győzött Nizzában. A másik ágon a 
másodosztályú Angers SCO és a Paris Saint-
Germain csapott össze tegnap este lapzárta 
után. Eredmény, Francia Kupa, elődöntő: Nice 
– Lille 0–2.

Sport

14. oldal |  2011. ÁPRIlIS 21., cSütöRtökhargitanépe

Holland ló csíkban

Díjlovaglásban jeleskedett Friesian
a csíkszeredai lénárd andrás és 
felesége, Jerelyn Taubert csík
zsögödi amerikai lovardájában egy 
pompás holland (fríz) ló található, 
amelyet 2008 decemberében vá
sároltak. a 9 éves Friesian névre 
hallgató ló áprilisban két magyar
országi díjlovagló versenyről is 
„éremmel” tért haza.

Kevés díjlovagló versenyt 
szerveznek Romániában, 
és azok nagyon gyenge 

színvonalúak – meséli Jerelyn –, 
ezért inkább Magyarországra vit-
ték versenyre. Mint mondta, a 
Budapesti Nemzeti Lovardában 
tartott díjlovagló versenyen a meg-
mérettetés reggel nyolc órakor kez-
dődött, és estig, négypercenként 
jöttek a versenyzők. A Nemzeti 
Lovardában április 2-án és 3-án 
rendeztek versenyt, melynek első 
napján Friesian 2. lett, míg másnap 
megnyerte a versenyt.

Majd jöhetett a Simonpusztai 
Lovardában tartott verseny április 
9-én és 10-én. Itt mindkét nap az 
első hely jutott a pompás lónak és 
lovasának.

Jerelyn elmondta, hogy szí-
vesen vinné több magyarországi 

versenyre is a lovat, de a hosszú 
út nagyon megterheli a lovat, 
amely az út alatt nagyon feszé-
lyezetten viselkedik és egyáltalán 
nem eszik. Friesian az egyik leg-

jobb lóként van számon tartva Hol-
landiában, ami nem is csoda, hiszen 
a „nagytatája”, Hearke a világ egyik 
legpompásabb lova volt, amely vi-
szont pár évvel ezelőtt elpusztult.

a fríz ló
A fríz ló máig megőrizte fajtá-

ja ősi jellegzetességeit, kitartását 
és kiegyensúlyozottságát. Elisme-
résre méltó testfelépítése, robusz-
tus megjelenésű, a betegségekre, 
huzatra, nagyon érzékeny lófajta. 
Egészséges, dinamikus mozgású. 
Térölelő, lendületes járási módja, 
vérmérséklete, mozgékonysága, a 
hátsó lábak tolóereje és az ügetés-
ben megmutatkozó erőteljes térd-
munka rendkívül magával ragadó. 
A kistermetű fríz ló korrekt gerinc-
vonalát jól hangsúlyozza az ívelt és 
büszkén hordott nyak, amely fej-
lett, széles mellkasba és erős, hosszú 
vállakba megy át. A far csapott, a 
mar kidomborodó, a fej hosszú, de 
nemes. A szemek nagyok és élénk 
pillantásúak, a fülek mozgéko-
nyak, finom szabásúak. A törzs 
tömeges, erős és mély. A hát rö-
vid, íve kissé megtört. A sörény és 
a farok szőre sűrű, hosszú, enyhén 
hullámos, ritkítani vagy befonni 
csak ritkán szokták. A végtagok 
rövidek, erősek, jó csontozatúak. 
Hosszú, sűrű bokaszőre van. A 
paták kemények és jól formáltak. 
Megsínyli a (gyakori) ló, lovas, 
élőhelyváltozást.

A pompás Friesian és lovasa

hirdetés

Kézilabdatorna 
Szárhegyen

Rangos lány kézilabdatorna 
helyszíne volt a hét elején a 
szár hegyi sportcsarnok, ahol 

a 7. Eurorégiónak nevezett sorozat 
ifjúsági IV-es korosztályú csapatok ké-
zilabda-bajnokságát tartották. A hat 
részt vevő csapat közül egyedül a ren-
dező Gyergyószárhegyi Bástya vidéki 
együttes, a többiek rangos utánpótlás-
központokból érkeznek.

A tornán a Marosvásárhelyi Tran-
silvania, a Nagyszebeni ISK, a Ma-
ros vásárhelyi Olimpic, a Sepsiszent-
györgyi ISK, a Brassói Corona és a 
Gyergyószárhegyi Bástya csapatai 
vettek részt.

Eredmények: Bástya – Corona 
4–16, Transilvania – Sepsiszent-
györgy 20–17, Szeben – Olimpic 
14–17, Bástya – Sepsiszentgyörgy 
11–18, Transilvania – Szeben 22–
16, Olimpic – Corona 8–30, Szeben 
– Sepsiszentgyörgy 11–26, Bás-
tya – Olimpic 13–10, Transilvania 
– Corona 15–14, Bástya – Szeben 
19–7, Sepsiszentgyörgy – Corona 
16–21, Transilvania – Olimpic 20–
11, Szeben – Corona 7–14, Olimpic 
– Sepsiszentgyörgy 0–10 (a maros-
vásárhelyi csapat levonult a pályáról), 
Bástya – Transilvania 14–20.

A torna rangsora: 1. Marosvá sár-
helyi Transilvania, 2. Brassói Co ro na, 
3. Sepsiszentgyörgyi ISK, 4. Gyer gyó-
szárhegyi Bástya, 5. Marosvásárhelyi 
Olimpic, 6. Nagyszebeni ISK. A tor-
na különdíjasai: gólkirály: Muşa Ioana 
Sabina (Transilvania); legjobb kapus: 
Bordou Denisa (Corona); legjobb já-
tékos: Gábor Bernadett (Bástya).

Atlétika  
szakosztály alakul

A Csíkszeredai Városi Sport 
Klub keretén belül atlétikai 
szakosztály alakul, amelynek 

célja a sportág felkarolása és népszerű-
sítése a Csíki-medencében, az ifjúság 
egészséges életmódra nevelése, vala-
mint olyan sportolók képzése, akik 
képesek hazai és nemzetközi versenye-
ken  eredményeket is elérni.

A Városi Sport Klub tagság nyi-
tott minden korosztályú jelentkező 
számára, mind jelenlegi atléták, mind 
ebben a sportágban még alapképzést 
igénylő, kezdő személyek számára is. 
További tájékoztatást a következő te-
lefonszámon kérhetnek: Imre István 
0745–107618.


