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> Bosznia. A Nemzetközi Labdarúgó 
Szövetség (FIFA) bizottságot állított fel 
Bosznia-Hercegovinában, hogy irányítsa a 
helyi futballt. A FIFA és az európai szövetség 
(UEFA) április 1-jén függesztette fel Bosznia 
tagságát, miután az ország sportági szerveze-
tében nem tudták háromról egy főre csökken-
teni az elnökök számát. A szövetséget ugyanis 
rotációs rendszerben egy szerb és egy horvát 
nemzetiségű, illetve egy muszlim vallású el-
nök vezeti. Az elöljárók 16 havonta váltják 

egymást. A FIFA és az UEFA azután hozta 
meg döntését, hogy a március 29-i közgyű-
lés nem módosította ezt a helyzetet, mert 
az 53 küldöttből 28 a változtatás ellen vok-
solt. Most a FIFA a helyzet normalizálását 
szeretné elérni, ezért állította fel a hattagú 
bizottságot, melynek május 26-ig kell össze-
hívnia egy közgyűlést, amelyen változtatnak 
az eddigi rendszeren. Az ország szövetségé-
nek új első emberét és végrehajtó bizottsá-
gát november 30-ig kell megválasztani. A 
felfüggesztés egyelőre még nem szűnt meg, 
azaz sem a bosnyák válogatott, sem a klub-

csapatok nem játszhatnak nemzetközi mér-
kőzéseket, és a játékvezetők sem dirigálhat-
nak külföldön, ugyanakkor vélhetően a két 
nemzetközi szervezet feloldja majd a bünte-
tést, ha a hattagú bizottság el tudja végezni a 
rábízott munkát.

> Világranglista. A magyar válogatott 
a márciusi helyezéséhez képest 16 pozíciót 
visszacsúszva jelenleg az 52. a Nemzetközi 
Labdarúgó Szövetség (FIFA) tegnap ki-
adott, legfrissebb világranglistáján. A román 
válogatott pedig 11 helyet előrelépve a 41. 

A friss rangsor élén továbbra is a világ- és 
Európa-bajnok spanyolok állnak, megelőzve 
a vb-döntős hollandokat. A harmadik helyre a 
leg utóbb még ötödik brazilok zárkóztak fel.

A leg frissebb FIFA-ranglista (zárójelben 
a márciusi helyezés): 1. (1.) Spanyolország 
1857 pont, 2. (2.) Hollandia 1702, 3. (5.) 
Brazília 1425, 4. (3.) Németország 1386, 5. 
(4.) Argentína 1276, 6. (6.) Anglia 1163, 7. 
(7.) Uruguay 1094, 8. (9.) Portugália 1052, 
9. (11.) Olaszország 1019, 10. (8.) Horvát-
ország 991 ... Románia 41. (52.), 52. Ma-
gyarország (36.).
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Nem sikerült az újabb bravúr

Továbbjutott a Manchester és a Barca

Kitömték az íreket
Az alapszakasz során mindkét-
szer nyerni tudott a Csíkszere-
dai Hargita Gyöngye KK férfiko-
sárlabda-csapata a Temesvári 
BC ellen. A kiesés elkerülése, 
playout, ellen vívott első pár-
harcban viszont a bánságiak 
visszavágtak.

Egy percig volt partiban a Csík-
szeredai KK együttese a Te-
mesvári BC-vel szemben. Az 

első percet követően viszont a haza-
iak fokozatosan elhúztak, köszön-
hetően a három szerb légiósuknak, 
Dzambicsnak, Markovicsnak és Pe-
sicsnek. A szerb légiósok sorozat-
ban dobták a pontokat, míg a csíki 
oldalon nem ment a kosárgyártás. 
Még Hannah-nak sem, csak a mér-
kőzés végén.

A vége 30 pontos vereség lett. 
Ma viszont javíthat a Lászlófy Bo-
tond által dirigált csíki csapat, a Te-
mesvár elleni párharc második mér-
kőzésén. A mai találkozót, akárcsak 
tegnap, 19 órától rendezik.

Eredmény: Temesvári BC – 
Csík szeredai Hargita Gyöngye 
KK 88:58 (22:13, 21:14, 29:15, 
16:16) /a csíki pontszerzők: 
Hannah 16 (1 x 3), Tucker 8, 
Coleman 8, Levine 7, Huffman 7, 
Pop 4, Bíró 3, Rosu 3, Samoila 2/.

A Manchester United és az FC 
Barcelona jutott be kedden a 
labdarúgó Bajnokok Ligája 

elődöntőjébe. Manchesterben a múlt 
héten a Chelsea-t idegenben 1–0-ra 
legyőző United az első félidő hajrá-
jában jutott vezetéshez, a fordulás 
után pedig biztosan tartotta előnyét. 
A londoniak ugyan egy pillanatig 
sem adták fel, még azt követően sem, 
hogy a félidő derekán emberhát-
rányba kerültek, ám az MU védelme 
könnyedén verte vissza támadásaikat. 
A 77. percben váratlanul mégis sike-
rült az egyenlítés, de csak néhány má-
sodpercig éltek a Chelsea reményei, 
mert Park azonnal betalált, s ez el is 
döntötte a továbbjutást. A Lionel 
Messi vezette Barcelona tulajdonkép-
pen már az első, hazai meccsen (5–1) 
eldöntötte a Sahtar Donyeck elleni 
párharcot, ám kedden Ukrajnában 
is sikerült nyernie, így kettős győze-
lemmel lépett a négy közé. Bajnokok 
Ligája, negyeddöntő: Manchester 

United – Chelsea 2–1 /Hernández 
(43.), Park (77.), illetve Drogba 
(77.)/. Továbbjutott: a Manchester 
kettős győzelemmel, 3–1-es össze-
sítéssel; Sahtar Donyeck – FC Bar-
celona 0–1 /Messi (43.)/. Tovább-
jutott: a Barcelona kettős győzelem-
mel, 6–1-es összesítéssel.

Európa Liga
A visszavágókkal folytatódnak 

csütörtökön a labdarúgó Európa Liga 
negyeddöntői: Dzsudzsák Balázs 
együttese, a holland PSV háromgólos 
hátránnyal fogadja a portugál Benfica 
gárdáját. Európa Liga, negyeddöntő, 
visszavágók: Szpartak Moszkva – FC 
Porto (20, az első mérkőzésen: 1–5), 
PSV Eindhoven – Benfica (22, 1–4), 
Twente – Villarreal (22, 1–5), Braga – 
Dinamo Kijev (22, 1–1).

Román labdarúgás
A román I. Liga 26. fordulójá-

nak eddigi eredményei: Bukaresti 

Dinamo – Unirea Urziceni 3–1, 
Astra Ploieşti – Sportul Studenţesc 
1–0, Medgyesi Gaz Metan – Bras-
sói FC 0–0. A Temesvári FC – 
Pandurii Târgu Jiu és a Bukaresti 
Steaua – Galaci Oţelul mérkőzések 
lapzárta után értek véget. A mai 
műsor: Craiova – Marosvásárhe-
lyi FCM (15, GspTV), Victoria 
Brăneşti – Bukaresti Rapid (17, 
GspTV), Kolozsvári U – Kolozsvá-
ri CFR (20.30, DigiSport).

Minifoci-bajnokság
Április 16-án a Madéfalvi Sport-

kör Minifoci-bajnokságot szervez 
a helyi műgyepes pályán. A re-
gisztráció a helyszínen történik 
10 órai kezdettel. Benevezési díj 
csapatonként 100 lej. Minden 
kedves érdeklődőt szeretettel 
vár nak a rendezők. Jelentkezni 
Szabó Józsefnél lehet a 0742–
652814-es és a 0752–145607-es 
telefonszámo kon.

Baj volt a támadójátékkal Temesváron  fotÓ: cSíkI zSolt/aRchív
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Nagyarányú győzelmet ara-
tott tegnap a román jég ko-
rong-  vá logatott a Zágráb-

ban zajló Divízió II-es világbajnokság 
B cso portjában. Tom Skinner csapata 
az első szünnapot követően tegnap 
délután valósággal kitömte az ír válo-
gatottat, az első harmadban hat, a kö-
vetkező kettőben pedig nyolc-nyolc 
góllal terhelte meg a székely légió a 
Kelly és Pepper által őrzött hálót, 
míg Catrinoi és Fülöp is fél-fél mecs-
cset zárt kapott gól nélkül. A nap első 

mérkőzésén Izland és Bulgária vívott 
szoros csatát, a horvát–kínai összecsa-
pás lapzárta után ért véget. Ma ismét 
pihennek a csapatok.

Eredmények: Románia – Íror-
szág 22–0 (6–0, 8–0, 8–0) /Bíró 
O. (1.), Gliga (4., 58.), Adorján 
(6.), Piszarenko (13.), Papp (13., 
32.), Virág (17.), Kósa (21., 35.), 
Péter (25.), Nagy I. (31., 55.), 
Becze (35., 36., 47., 57.), Bálint 
(37., 42.), Molnár Zs. (43.), Góga 
(49.), Moldován (59.)/.

A rájátszás első mérkőzéseinek eredményei

Felsőház: Kolozsvári U-Mobitelco – Nagyszebeni Atlassib 98:75, 
Medgyesi Gaz Metan – Nagyváradi CSM 84:77, Bukaresti Steaua 
Turabo – Marosvásárhelyi KK 83:75. A CSU Asesoft Ploieşti – BCM 
Piteşti találkozó lapzárta után ért véget.

Alsóház: CS Otopeni – Brassói CSU Cuadripol 85:57, CSM Bu-
karest – SCM Craiova 92:86, Energia Rovinari – Poli Iaşi 86:90.

Ma a párharcok második mérkőzéseire kerül sor. A rájátszás 2–2–1 
rendszerben zajlik. 


