
Bejutott a női labdarúgó Román-
kupa elődöntőjébe a Szentegyhá-
zi Vasas, ezzel a megye legjobb 
eredményét érte el a nagypályás 
focit illetően.

Józsa Csongor

A Székely János és Tamás Géza 
által irányított gárda szerda 
délután hazai környezetben 

fogadta a FC Piteşti csapatát a női 
Román-kupa negyeddöntőjében. A 
találkozó nem indult jól a házigaz-
dáknak, a 11. percben tizenegyesből 
szerzett találattal vezettek a vendé-
gek. De nem esett össze a Vasas: a 
szünetig nemcsak kiegyenlítettek, 
hanem előnybe kerültek Căldare és 
Kristály találataival. A pihenő után 
Pap állította be a későbbi végered-

ményt: 3–1-re diadalmaskodott  
Szent egyháza.

Székely János a meccs után el-
mondta: „Nem vagyok elégedett 
a mutatott játékkal, de figyelembe 
kell vennem, hogy az elmúlt egy 
hónapban csak két hivatalos talál-
kozón léptünk pályára, ez meg is 
látszott. De az eredménnyel ma-
ximálisan az lehetek, hiszen nagy 
dolgot vittünk véghez, melyre 
mindenki büszke lehet. A kupában 
kitűzött célunkat elértük, ott va-
gyunk a legjobb négy között.”

A Román-kupa elődöntőjébe 
Marosvásárhely, Kolozsvár és Cra-
iova jutott még be. A sorsolást jövő 
héten tartják.

Eredmény: Szentegyházi Vasas 
– FC Piteşti 3–1.

Végig kiegyensúlyozott mérkő-
zésen csak a végjátékban tudta 
eldönteni a két pont sorsát a 
Székelyudvarhelyi KC férfi-kézi-
labdacsapata a Dinamo Brassó 
ellen idegenben a bajnokság 
20. fordulójának keretén belül. 
Vlademir Rusia nagyot teljesí-
tett, a hátán vitte a csapatot, 
így három pontra van az SZKC az 
első helytől, ugyanennyire van a 
harmadik helyezett is tőlük.

Nem játszott jól, karcolt 
mind a védekezés, mind 
pedig a támadás a csa-

patnál az első félidőben, így a 
házigazda Dinamo vezetett. A 
szünet után valamivel jobb lett 
a játék, Rusia pedig megállítha-
tatlan volt, összesen tizennyolc 
gólt lőtt. Az utolsó tíz percben 
tudta eldönteni a két pont sorsát 
az udvarhelyi csapat, amely sokat 
érhet, miután a harmadik helye-
zett UCM kikapott.

A találkozó után Vlad Caba, az 
SZKC trénere elmondta: „Jó volt 
látni, hogy mindenki odatette 
magát, ezt a győzelmet lélekkel és 
nagy akarattal értük el, Nem volt 
jó a játék, de most ebben a pilla-
natban ennyit tudtunk kicsikarni 
magunkból, ezzel pedig feledtet-
tük a Târgu Jiu elleni kisiklást. 
Fejlődnünk kell védekezésben és 
támadásban is. Rusia volt a mo-
tor, de Mihalcea játékát is ki kell 

emelni, mert sérülten is vállalta a 
játékot. Megyünk tovább, remé-
lem, hogy a közönség is mellet-
tünk lesz a következő, Kolozsvár 
elleni meccsen.”

Eredmény: Brassói Dinamo–
Székelyudvarhelyi KC 31–34 /az 
SZKC gólszerzői: Rusia 18, Kuz ma-

noszki, Tálas, Mihalcea 3-3, Ferenczi, 
Sztojlov 2-2, Frăţilă, Dimache, Or-
bán 1-1/.

A forduló további eredményei: 
Bukaresti Steaua – Szatmárnémeti 
VSK 34–36, Nagyváradi CSM – Te-
mesvári Poli 26–27, Pandurii Târgu 
Jiu – Nagybányai Minaur 38–26, 

Konstancai HCM – Bákói Ştiinţa 
33–28, Bukaresti CSM – UCM HC 
Caraş-Severin 32–28. A Universitatea 
Suceava – Kolozsvári U találkozó teg-
nap lapzárta után ért véget.

A bajnokság élmezőnye: 1. Kon-
stanca 35 pont, 2. SZKC 32, 3. UCM 
29, .4. 26, 5. Kolozsvár 24.
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> Megyei foci. Ma és holnap rende-
zik a Románia-kupa megyei szakaszának 
nyolcaddöntőit. Íme a párosítás és az időpon
tok: ma: Szentegyháza II – Homoródalmási 
Homoród (17), Szentábrahám – Betfalva (17); 
holnap: Farcád II – Korond (16), Zetelaka 
– Parajdi SE (16), Nagygalambfalva – FC 
Székelyudvarhely II (16), Csíkszépvízi MŰ – 
Csík szeredai VSK (16), Csíkszentsimoni Szefite 
– Szent egyházi Vasas (16), Csíkmadéfalvi MIK 
– Csík szentmihályi Törekvés (16). A továbbju-

tó csapatok számára a negyeddöntő mérkőzéseit 
április 30-án rendezik.

> Romániakupa. Fél lábbal már a labdarú-
gó Románia-kupa döntőjében van a Bukaresti 
Dinamo csapata, miután szerda este 2–0-ra ver-
te a Besztercét idegenben. A visszavágóra május 
11-én kerül sor Bukarestben. Az elődöntő má-
sik mérkőzése, a Bukaresti Staua – Brassói FC 
összecsapás tegnap este lapzárta után ért véget.

> Véndiákkupa. Ma és holnap kerül meg-
rendezésre a Székelyudvarhelyi Rákóczi Cent-

rumban a XIII. Erdélyi Magyar Véndiák Lab-
darúgó-kupa. A tornára 16 csapat nevezett be, 
amelyeket a szervezők négy négyes csoportba 
sorsoltak be. Ma 14 órától kezdődnek a mérkő-
zések és este 11-kor érnek véget, míg holnap reg-
gel 8-kor. A finálé tervezett időpontja 17 óra.

> Spanyolkupa. A Real Madrid Cristiano 
Ronaldo 103. percben szerzett góljával 1–0-ra 
legyőzte az ősi rivális FC Barcelona együttesét 
a labdarúgó Spanyol-kupa döntőjében. A fővá-
rosiak történetük 18. kupagyőzelmét ünnepel-
hették. 

> Jégkorong. A Budapesten zajló Diví-
zió I-es világbajnokság A csoportjának szer-
dai játéknapján Hollandia Spanyolországot, 
Olaszország pedig Korea csapatát győzte le, a 
magyar válogatott szabadnapos volt. Tegnap 
este újra szünnap volt, ma és holnap két-két 
találkozót rendeznek. Eredmények: Hol-
landia – Spanyolország 8–2, Olaszország – 
Korea 6–0. A további műsor: ma: Hollan-
dia  Korea (17), Magyarország – Spanyolor-
szág (20.30); holnap: Korea – Spanyolország 
(17), Olaszoszág – Magyarország (20.30, 
Sport 1 RO, HU).
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Rusia a hátán vitte csapatát
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Rusia vezérletével nyert az SZKC Olimpiai hírek 
Katar. A világ legnagyobb olim-
piai múzeuma épül fel Katarban: a 
létesítmény területe 18 ezer négy-
zetméter lesz. A grandiózus épít-
mény terveit a 2012-es londoni 
játékokon mutatják be. A múzeum 
mintája a barcelonai hasonló léte-
sítmény. A katariak Joan Sibinát 
bízták meg a tervezéssel. A spanyol 
építész álmodta meg Juan Antonio 
Samaranch, a Nemzetközi Olimpi-
ai Bizottság tavaly elhunyt örökös 
tiszteletbeli elnöke nevét viselő bar-
celonai múzeumot.

Szocsi 2014. A jövő év végére 
az összes versenyhelyszín, sport-
csarnok elkészül a 2014-es szocsi 
téli olimpiára. „Biztosak vagyunk 
abban, hogy képesek leszünk a 
sportinfrastruktúra kialakítását 
befejezni a következő évben – kö-
zölte a munkálatok felügyeletével 
megbízott Dmitrij Kozak orosz 
miniszterelnök-helyettes, amikor 
Vla gyimir Putyin kormányfővel 
találkozott kedden. „A hegyvidé-
ki létesítmények már idén készen 
állnak majd, a tengerparti létesít-
ményeket pedig legkésőbb jövőre 
fejezzük be” – tette hozzá. Kozak 
szakértői becslésekre hivatkozva 
arról is beszámolt a miniszterel-
nöknek, hogy az előkészületek 
70 százalékát már megtették. A 
szervezőbizottság jövőre 19 ha-
zai és nemzetközi versenyt tervez 
rendezni a létesítmények tesztelé-
se céljából. Putyin kiemelte a mi-
nőség ellenőrzésének fontosságát, 
mert mint utalt rá, az olimpiai 
sportcsarnokokat és versenypályá-
kat évtizedekig szeretnék használ-
ni a játékok után.

London 2012. Rendezte egy-
mással az olimpia szervezéséből 
várható nyereség elosztása miatt ki-
robbant vitát, s kibékült a jövő évi 
londoni játékok szervezőbizottsá-
ga (LOCOG) és a Brit Olimpiai 
Bizottság (BOA). A két szervezet 
közös közleményben jelentette be, 
hogy sikerült egyezségre jutniuk. 
A BOA korábban kérelmet nyúj-
tott be a nemzetközi Sportdön-
tőbírósághoz (CAS) azért, hogy 
tegyen igazságot, s a valószínűleg 
veszteséggel záruló paralimpiai já-
tékok költségvetése ne szerepeljen 
az elszámolásban. A brit sportmi-
niszter szégyenteljesnek nevezte a 
BOA és a LOCOG között kiala-
kult nézeteltérést, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) pedig 
felszólította őket, hogy haladékta-
lanul fejezzék be a vitát.
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