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> Sakkoktatás kezdőknek. Május 9-én, 
hétfőn 17–18 óra között Szebeni Pál (0758–
755168, fischer@clicknet.ro) kezdők számá-
ra indít sakkoktatást Csíkszeredában, a Me-
gyei Ifjúsági és Sportigazgatóság (Hősök u.  
7. sz.) sakktermében. Június 1-jétől Biró Sán-
dor nemzetközi sakkmester (caissa@topnet.
ro, 0740–021866) kezdőknek és haladóknak 
indít magyar és román nyelvű sakk-távokta-
tást, melyben az érdeklődők minden héten 
interneten kapják kézhez az edzésanyagot.

> Női röplabda. A Konstancai Tomis nyerte 
a román női röplabdabajnokságot. A tengerpar-
ti alakulat 3–1-re diadalmaskodott a döntőbeli 
párharcban a Bákói Ştiinţa ellen, miután a finálé 
utolsó találkozóján 3–0-ra győzött. Érdekesség, 
hogy az első meccsen a moldvaiak kerekedtek 
felül, utána háromszor a Konstanca nyert. El-
dőlt a bajnokság harmadik helyének sorsa is: a 
Bukaresti Dinamo 3–0-ra verte összesítésben 
az Unic Piatra Neamţ csapatát. A fővárosiak 
idegen környezetben szerezték meg a sikerhez 
szükséges harmadik győzelmet, amikor 3–2-re 
nyertek ellenfelük otthonában.

> Férfiröplabda. A döntő harmadik mecs-
csét is megnyerte a Zilahi Remat, így a szilágy-
sági alakulat sima, 3–0-s összesítéssel nyerte a 
férfiröplabda-bajnokságot. A finálé harmadik 
mérkőzésén 3–0-ra nyertek a házigazdák a 
Nagybányai Ştiinţa Explorări ellen, miután az 
első két találkozón, idegenben, egyaránt 3–1-
re diadalmaskodtak. A bajnoki bronzot a Bu-
karesti Dinamo nyerte, amely a kisdöntőben 
3–1-es összesítéssel nyert Konstanca ellen. 
Az utolsó mérkőzésen a fővárosiak 3–2-re 
diadalmaskodtak a tengerparti városban, ezt 
megelőzően kétszer nyertek hazai környezet-

ben 3–0-ra, és egyszer kikaptak Konstancán 
3–1-re.

> Kézilabda. Bár ötgólos győzelmet aratott, 
mégsem jutott be a férfikézilabda Challenge-
kupa döntőjébe a Bákói Ştiinţa. A moldvai ala-
kulat az elődöntő visszavágóján 30–25-re nyert 
a Cimos Koper ellen, de miután az első mérkő-
zésen 34–27-re kikapott, így a szlovén csapat lett 
a döntős. Érdekesség, hogy az utóbbi öt évben 
négyszer nyerték meg a románok a Challenge-
kupát: 2006-ban a Steaua, 2007-ben, 2008-ban 
és 2009-ben a Resicabányai UCM.

Sport

A török főváros adott otthont 
április 23. és május 2. között 
az U15-ös korosztály számára 
szervezett Gyerek világjátékok-
nak, amelyen három csíkszere-
dai cselgáncsozó és egy edző 
vett részt. A csíki sportolók két 
bronzérmet szereztek a kilencna-
pos ankarai versenysorozaton.

Kilencven országból mintegy 
háromezer sportoló volt 
jelen április 23. és május 2. 

között az U15-ös korosztály szá-
mára Ankarában szervezett Gyerek 
világjátékokon. A romániai csel-
gáncscsapatban összesen 14 sporto-
ló – hét lány és hét fiú – kapott he-
lyet, közülük hárman a Csíkszere-
dai Iskolás Sportklub cselgáncsozói 
voltak. Pantea Cornel, a fiúváloga-
tott edzője lapunknak elmondta, az 
U15-ös ankarai világjátékok óriási 
népszerűségnek örvendtek a török 
fővárosban, a szervezők rengeteg 
szabadidős programot szerveztek 
a résztvevőknek, ugyanakkor meg-
jegyezte érdekességként, hogy min-
den sportágat kiemelt figyelemmel 
követtek a város lakói. „Külön újsá-
got nyomtattak mindennap ango-
lul, amelyben bemutatták a sport-
ágakat és beszámoltak az eredmé-
nyekről” – mondta a csíkszeredai 
cselgáncsedző.

A Csíkszeredai ISK sporto-
lói helytálltak a viadalon, többek 
között a három csíki dzsúdóka 
is hozzájárult ahhoz, hogy a 
sportágban Románia a harmadik 
helyen végezzen. A román csel-

gáncsküldöttség 13 érmet szerzett, 
melyből kettő aranya, öt ezüst és 
hat bronz. A csíkszeredaiak közül 
Varga Tamás 60 kilogrammban és 
Finta Viktória +57 kilogrammban 
a harmadik helyen zárt, míg Imre 
Norbert +60 kilogrammban az 
ötödik lett. „Elégedett vagyok az 
elért eredményekkel, noha jobb 
is lehetett volna, ha van egy kis 
szerencsénk. Varga esélyes volt a 
végső győzelemre is, végül bronz-
éremmel zárta a viadalt. Imre Nor-
bert mellől elpártolt a szerencse és 
a bírók is ellene voltak” – mondta 
Pantea Cornel.

Az edző részletesen is elmesél-
te Imre Norbert esetét. „Az első 
meccsén egy orosz sportoló ellen 
küzdött, a meccset pontozásban 
egyenlően zárták, ám a bírók dön-
tése alapján ellenfelének adták a 
győzelmet. A továbbiakban reme-
kül küzdött Norbert, egészen a kis-

döntőig jutott, itt azonban ismét 
megfosztották a sikertől és egyben 
az éremtől is. Egy török cselgán-
csozó volt az ellenfele, sokáig veze-
tett is, ám jött egy büntetés, és újra 
egyenlő volt a pontozás. A bírók a 
hazai sportolót hozták ki győztes-
nek, így Norbert érem nélkül jött 
haza Ankarából” – mondta a fiúk 
szövetségi kapitánya. Hozzátet-
te, jogtalan volt a bírók döntése a 
kisdöntőben, tanítványa megérde-
melte volna a harmadik helyet, ám 
végül az ötödik lett csupán.

Pantea Cornel elmondta, a 
Csíkszeredai ISK és a Mineral 
Quantum segítette a négytagú – 
egy edző és három sportoló – csíki 
küldöttséget ahhoz, hogy Ankará-
ban versenyezni tudjanak, a román 
szakszövetség semmilyen támoga-
tást nem adott számukra, a világ-
játékokon való teljes tartózkodásu-
kat, ellátásukat a szervezők állták.

Főképp a második félidőben mu-
tatott játékával megérdemelten 
nyert a Székelyudvarhelyi Sport 
Klub a Kolozsvári Clujana ottho-
nában a teremlabdarúgó 1. Liga 
negyeddöntőjében.

Józsa Csongor

A rájátszás első körében a Szé-
kelyudvarhelyi Sport Klub 
a Kolozsvári Clujana ott-

honában vendégszerepelt. A talál-
kozót a hazaiak kezdték góllal, de 
a vendégek voltak inkább játékban. 
Bíró egyenlített ki az első félidő-

ben, mely változatos játékot, sok 
helyzetet hozott.

A pihenőt követően már csak 
egy csapat volt a játéktéren: az ud-
varhelyiek sok helyzetet kidolgoz-
tak, sokat ki is hagytak, de azért 
négyszer eredményesek voltak. Ez-
zel 1–0-ra vezetnek a két győzele-
mig tartó párharcban. A találkozót 
értékelve Jakab Zoltán, az SK edzője el-
mondta, az első félidőben a lelkesedés, 
a másodikban a helyzetek kihasználása 
hiányzott. „A célunkat viszont elértük, 
nemcsak nyertünk, hanem kiállítás, sé-
rülés nélkül hoztuk le a meccset. Remé-

lem, hogy fejlődünk még minden téren 
a folytatásban. Köszönet a kilátogató 
egyetemistáknak, akik hazai környeze-
tet keltettek szurkolásukkal” – mondta 
az udvarhelyiek trénere.

Teremlabdarúgó 1. Liga, ráját-
szás, negyeddöntő, 1. mérkőzés: Ko-
lozsvári Clujana – Székelyudvarhelyi 
Sport Klub 3–5 (1–1) /Tinteşan 
(2., 23.), Cioară (39.), illetve Bíró 
(18.), Birtalan (23.), Szőcs (24.), 
Paul (26., 28.).

A második meccset hétfőn 20 
órától rendezik az udvarhelyi sport-
csarnokban.

GyereK viLáGjátéKoK

Két csíki érem született Ankarában
Hétközi fordulót rendeznek

Idegenben nyert a Sport Klub
Újabb döntőre készül a MU

Ha a papírforma beigazo-
lódik, és a Manchester 
United ma este továbbjut 

a Schalke 04 ellenében, az angliai 
Vörös Ördögök négy éven belül 
harmadik döntőjüket vívhatják a 
labdarúgó Bajnokok Ligájában.

Sir Alex Ferguson tanítványainak 
erre több mint jó esélyük van, miután 
az első mérkőzésen rendkívül köny-
nyedén, 2–0-ra diadalmaskodtak 
Gel senkirchenben, ahol is a hazaiak 
csak a német válogatott első számú 
kapusának, Manuel Neuernek kö-
szönhették, hogy nem nőtt ennél is 
nagyobbra a két csapat közti gólkü-
lönbség. A skót mester várhatóan egy 
alaposan felforgatott – némiképpen 

tartalékos – tizenegyet küld majd pá-
lyára a németek ellen.

A Schalkénak azzal a tudattal kell 
pályára lépnie, hogy a hosszabbításhoz 
is legalább két gólt kell rúgnia anélkül, 
hogy egyet is kapna, márpedig az MU 
ebben az idényben 11 BL-mérkőzésén 
összesen három találatot engedélye-
zett a riválisoknak.

A párharc továbbjutója tegnap, 
lapzártánk után véget ért FC Bar-
celona – Real Madrid párharcának 
győztesével találkozik a Wembley 
Stadionban, a május 28-i fináléban.

A ma esti, 21.45 órakor kezdődő 
Manchester United – Schalke 04 
meccset a magyar Digi Sport, a TVR 1 
és a Dolce Sport adja élőben.

Pantea Cornel (jobbról fent), Varga Tamás és Imre Norbert, az edző előtt pedig Finta Viktória 

Alig ért véget az 1. Liga leg-
utóbbi fordulója, mától 
újra pályára lépnek a baj-

nokságban szereplő csapatok. A 
30. forduló hétfőn késő este zárult, 
amelyen a Galaci Oţelul kisebb 
meglepetést okozva Kolozsváron 
győzte le a CFR-t, szintén a hét 
első napján Medgyesen a Dinamo 
is kikapott. Az élmezőnyt, azaz az 
első három csapatot mindössze két 
pont választja el egymástól, a ne-
gyedik és hetedik helyezett között 
is csak három pont a különbség.

Az 1. Liga 30. fordulójának 
eredményei: Sportul Studenţesc 
– Marosvásárhelyi FCM 1–2, 
Victoria Brăneşti – FC Vaslui 1–3, 
FC Temesvár – FC Brassó 2–0, U 
Craiova – Unirea Urziceni 3–0, 
Astra Ploieşti – Kolozsvári U 1–2, 
Pandurii Târgu Jiu – Rapid 0–1, 
Steaua – Besztercei Gloria 3–1, 
Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti 
Dinamo 2–1, Kolozsvári CFR – 
Galaci Oţelul 0–1. 

A 31. forduló műsora: ma: 
Unirea Urziceni – Victoria Brăneşti 
(14.30, GSP TV), Marosvásárhelyi 
FCM – Pandurii Târgu Jiu (16.30, 
GSP TV), FC Brassó – Astra 
Ploieşti (18.30, Digi Sport), Steaua 
– Rapid (20.30, Digi Sport); hol-
nap: Besztercei Gloria – Medgyesi 
Gaz Metan (15.30, GSP TV), Ko-
lozsvári U – Sportul Studenţesc 
(17.30, GSP TV), FC Vaslui – 
FC Temesvár (19.30, Digi Sport), 
Galaci Oţelul – Craiova (21.30, 
Digi Sport); péntek: Dinamo – Ko-
lozsvári CFR (20.20, Antena 1).

Gyermekfoci-kupa
A Nemzetközi Gyermekmen-

tő Szolgálat, a Kurutty OMT és a 
Csíkszentdomokosi Márton Áron 
Általános Iskola az előző évekhez 
hasonlóan idén is meghirdeti az Er-
délyi Gyermekfoci-kupa labdarú-
gótornát általános iskolák számára, 
melynek célja a labdarúgás népsze-
rűsítése Székelyföldön, illetve te-
hetségkutatás és tehetséggondozás. 
A tornát támogatja a Budapesti 
Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat, védnöke Buzánszky Jenő, az 
Aranycsapat tagja.

A tornát két korcsoport számá-
ra szervezik, a Kicsi csapatban az 
1998-ig született, a Nagy csapatban 
pedig az 1996-ig született diákok 
nevezhetők. A döntő tornát május 
12-én és 13-án a csíkszentdomokosi 
sportpályán, rossz idő esetén a tor-
nateremben tartják. A korosztály-
ok győztes csapatai továbbjutnak a 
Budapesten sorra kerülő Gyermek-
napi Foci-kupára.

A csíkszentdomokosi döntő tor-
nára a selejtezők után korosztályon-
ként egy-egy csapat jut az alábbi 
körzetek szerinti felosztás alapján: 
Gyergyószentmiklós és Gyer gyó-
vidék; Csíkszentdomokos; Fel csík; 
Alcsík; Csíkszereda; Oldalcsík és 
Gyi mesek; Székelyudvarhely, Só vi-
dék és Homoródmente; Kovászna 
megye (Kézdi körzet).

További információ és nevezés 
a 0266–336361 telefon- és faxszá-
mon. A körzetenként továbbjutó 
csapatok nevezését legkésőbb má-
jus 9-ig várják a szervezők.


