
Kassai Viktor vezeti a labda-
rúgó Bajnokok Ligája hol-
napi döntőjét, a Manchester 

United – Barcelona mérkőzést, ezzel a 
magyar bíró a BL-finálék történetének 
legfiatalabb játékvezetője lesz. Az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
tegnap értesítette az MLSZ-t, hogy 
a londoni Wembley Stadionban a 36 
éves magyar dirigálja a finálét, mely 
során először alkalmazzák a hat játék-
vezetős rendszert.

Kassai munkáját Erős Gábor (40 
éves) és Ring György (30) assziszten-
sek, továbbá a két kapunál elhelyez-
kedő Fábián Mihály (31) és Bognár 
Tamás (33) segíti majd, s Vad II Ist-
ván (32) lesz a tartalék játékvezető. 
Az UEFA a mérkőzésre még egy asz-
szisztenst (biztonsági tartalékot) jelölt 
Kispál Róbert (42) személyében. A 
36 éves Kassai a korrekordot Pierluigi 
Collinától, az UEFA játékvezető bi-
zottságának elnökétől „veszi el”, aki 
39 évesen dirigálta 1999-ben a Man-
chester United – Bayern München 
összecsapást.

Kassai – aki 2008-ban olimpiai 
döntőt vezetett, majd a tavalyi világ-
bajnokságon négy találkozót, köztük 
a Spanyolország – Németország elő-
döntőt – Puhl Sándor után a második 
magyar, aki BL-finálé bírója lesz. A 

négyszer is a világ legjobbjának meg-
választott Puhl 1997-ben a Borussia 
Dortmund – Juventus találkozót di-
rigálta.

A Barcelona és a Manchester 
United a 2008/2009-es Bajnokok 
Ligája döntőjében került össze leg-
utoljára. Akkor a katalán gárda örül-
hetett Eto’o és Messi találatai révén, 
amelyekre nem érkezett angol válasz. 
Most a Sir. Alex Ferguson által vezé-
nyelt angolok visszavágnának. Erről 
beszélt Patrice Evra is, aki ott volt a 
2009-es római döntőn: „Nagyon vá-

rom a mérkőzést, de nem akarok újra 
megbánással és frusztráltsággal vissza-
tekinteni rá. Biztos szeretnék lenni ab-
ban, hogy megmutatjuk az összes szur-
kolónknak és magunknak is, hogy mi 
vagyunk a Manchester United. Hihe-
tetlenül nagyra becsülöm a Barcelonát 
azért, amit elértek Rómában, amikor 
is legyőztek minket 2–0-ra. De az azt 
követő nyaralásom alatt végig az járt a 
fejemben, miért nem játszottunk úgy, 
mint a Manchester United. Miért 
nem rukkoltunk elő a legjobb teljesít-
ményünkkel. 2009 egy nagyon nagy 
frusztráló érzést hagyott bennünk, és 
ezt nem akarom újra átélni.”

A Barcelona mestere, Pep 
Guardiola kifejtette: „A motiváltság, 
a vágy mértéke az, ami eldönti majd 
a május 28-i Bajnokok Ligája-finálé 
végkimenetelét. Rómában sikerült el-
érnünk azt a fajta mentális állapotot, 
amiben a versenyképességünk a felső 
határt súrolta. Meg kell próbálnunk 
rájönni, mivel fog operálni a United. 
Chicharito, Valencia, Rooney, Park... 
ők mind olyan játékosok, akik a letá-
madások során hihetetlenül veszélye-
sek és gyorsak, s ha ezzel területhez 
jutnak, kíméletlenek.”

A találkozó holnap 21.45-kor kez-
dődik, és a TVR1, illetve a TV2 élő-
ben közvetíti.
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> Románia-kupa. A Bukaresti Steaua 
hódította el a Románia-kupát a Bukares-
ti Dinamóval szemben. A szerda késő este, 
Brassóban megrendezett mérkőzés első 
gólját a Steaua szerezte a 24. percben N. 
Dică révén. Alig 9 percre rá jött a Dinamo 
válasza, így 1–1-es eredménnyel fordultak a 
csapatok. A második 45. percben nem kel-
lett sokat várni az újabb találatra. Ezúttal is 
a Steaua szerezte meg a vezetést Bărboianu 
öngólja után. A folytatásban nem született 

újabb találat, így maradt a 2–1. Eredmény: 
Bukaresti Steaua – Bukaresti Dinamo 2–1 /
Dică (24.), Bărboianu (51. – öngól), illetve 
Torje (33.)/.

> Jégkorong. Nem hosszabbítják meg 
Vjacseszlav Bikov szövetségi kapitány lejáró 
szerződését, miután az orosz jégkorong-vá-
logatott a csalódást jelentő negyedik helyen 
végzett a másfél hete zárult szlovákiai világ-
bajnokságon. Az Interfax orosz hírügynök-
ségnek csütörtökön nyilatkozó egyik szövet-
ségi szóvivő csak annyit mondott: „a negye-

dik hely nem volt elég”. A lehetséges utód 
Zinetula Biljaletgyinov, a Barsz Kazany veze-
tőedzője. A 2006 óta szövetségi kapitányként 
dolgozó Bikov – aki játékosként kétszer nyert 
olimpiát és ötször vb-t – 2008-ban és 2009-
ben is vb-címig vezette az orosz együttest. 
Bikov már a negyedik tréner, akitől megvál-
tak a vb óta: korábban a lett, a szlovák és fe-
hérorosz kapitány munkáját köszönték meg.

> NHL. Bejelentette visszavonulását a 
háromszoros Stanley-kupa-győztes Brian 
Rafalski, a Detroit Red Wings jégkorong-

csapatának amerikai sztárhátvédje. A 37 
éves játékos jelezte: már nem a hoki áll a leg-
fontosabb három helyen életében, így itt az 
idő a távozásra, noha egy évig még érvényes 
szerződése lenne. Hozzátette: döntésében az 
is szerepet játszott, hogy az elmúlt időszak-
ban hát- és térdsérülés zavarta. A 2002-ben 
és 2010-ben olimpiai ezüstérmes Rafalski 
a New Jersey Devilsszel 2000-ben és 2003-
ban, a Detroittal pedig 2008-ban lett bajnok 
az NHL-ben. Az alapszakaszban 833 mér-
kőzésen 515, a playoffban pedig 165 találko-
zón kereken 100 pontot gyűjtött.
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AZ ING SERVICE Kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszereda, Hajnal utca szám nélküli 
területen megvalósítandó ASZFALTKEVERŐ ÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE című 
tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 2011. május 24-én dön-
téstervezetet hozott a környezetvédelmi létesítési engedély kibocsátásáról.

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, szerdán 8.30–18.30 között, valamint a 
http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megjelené-
sétől számított 5 nap alatt nyújthatják be,  június 1-jéig a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Az RVA MURES INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, General Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment Micro Domino Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt árve-
rést szervez az adós vagyonállományába tartozó különféle mobiltelefonok és 
tartozékaik egybeni értékesítése céljából. A kikiáltási ár 23 460 lej.

Az árverésre 2011. június 3-án 12 órakor kerül sor a csíkszeredai Tricohar 
MC Rt. székhelyén (Szentlélek utca 66. szám), és azt hetente megismétlik pén-
teki napokon ugyanabban az órában mindaddig, amíg a készlet tart.

Az árverésen azok a magán és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik 
befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát, a részvételi 
illetéket, a feladatfüzetet, részvételi szándékukat az árverés időpontja előtt be-
nyújtják a jogi felszámolóhoz.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es, a 0745–234820-as  
és a 0745–146096-as telefonszámokon.

Biztonsága érdekében forduljon az INSTHAR-hoz!
Július 1-jéig kedvezményesen, mindössze 110 lejért vállaljuk  

az alábbi szolgáltatásokat:
 2 éves periódikus kazánellenőrzés, 
     valamint működtetési engedélyeztetés – 60 lej;
 gázvezeték 2 éves ellenőrzése – 50 lej.

Elérhetőségeink: INSTHAR Rt., Márton Áron utca 21., Csíkszereda. 
Tel.: 0266–371785, 0745–380499.

Kassai vezeti a BL-döntőt

hirdetések

Labdarúgás
3. liga, 29. forduló: ma: FC 

Székelyudvarhely – Besztercei Gloria 
II (18).

Női A liga, 24. forduló: vasárnap: 
Kolozsvári Clujana – Szentegyházi 
Vasas (15).

Megyei bajnokság, 21. forduló: 
hol nap: Balánbánya – Szentegyháza 
(14); vasárnap: Székelyudvarhelyi 
Roseal – Gyimesfelsőloki SE (17), 
Gyer gyószentmiklósi Jövő – Szé-
kely keresztúri Egyesülés (18), Ho-
moródalmási Homoród – Csíksze-
redai VSK (18), Csíkcsicsói KSE 
– Csíkszentmihály (18), Parajd – FC 
Székelyudvarhely II (18).

Asztalitenisz
Szombaton 9 órától Csíkszere-

dában, a József Attila iskola Tudor 
negyedi tornatermében országos A 
kategóriás amatőr asztalitenisz-ver-
senyt rendeznek. A szervezők szere-
tettel várnak minden érdeklődőt. Irat-

kozni a 0745–313445, illetve a 0745–
144431-es telefonszámokon, péntekig 
21 óráig vagy a helyszínen lehet.

Cselgáncs
A csíkszeredai sportcsarnokban 

újabb országos döntőt rendeznek. 
Holnap az U15-ös korosztály ver-
senyzői lépnek tatamira egyéni és 
csapatversenyben. A szervezők ezúttal 
is szeretettel várnak minden kedves ér-
deklődőt. A belépés ingyenes.

Autósport
Vasárnap rendezik a Regionális 

Hegyi Gyorsulási Bajnokság idei első 
futamát a Szent Anna-tó felé vezető 
113/A megyei úton. A pályabejárás 
11 órától lesz, 11.45 és 13 óra között 
lesznek a hivatalos edzések, az első fu-
tam 13.30-kor, a második futam pedig 
14.15-kor kezdődik.

Ma és holnap Kolozsvár és környé-
ke ad otthont az országos ralibajnokság 
harmadik futamának. A verseny ma a 

kolozsvári Pólus Center parkolójában 
sorra kerülő szuperszpeciállal kezdő-
dik, melyet élőben közvetít a TVR3 
és a TVR Kolozsvár területi stúdiója 
18.30 és 19 óra között.

Vasárnap rendezik az idei Forma–
1-es világbajnokság hatodik futamát 
Monte Carlóban. A Monacói Nagydíj 
első két szabadedzését tegnap tartot-
ták, holnap 11 órától lesz a 3. szabad-
edzés, 15 órakor kezdődik az időmé-
rő, míg a futamot vasárnap 15 órától 
tartják. Minden eseményt élőben ad a 
Digi Sport, az időmérőt és a versenyt 
az RTL Klub is közvetíti.

Kézilabda
Bajnokok Ligája, férfiak. Final 

Four (Köln), elődöntő, holnap: 
Rhein-Neckar Löwen – FC Bar-
celona Borges (16.15), Renovalia 
Ciudad Real – HSV Hamburg (19); 
vasárnap: a 3. helyért: az elődöntő 
vesztesei (16.15); döntő: az elődöntő 
nyertesei (19).

Hétvégi sportműsor

Honlap a sportnak, a sportért
Nemzetközi honlapot indított 

útjára Ábrahám Előd-Lajos. A teg-
nap bemutatott www.mooove.me in-
ternetes oldalt saját bevallása szerint 
a sportnak, a sportért hozta létre. A 
Hargita Megyei Ifjúsági és Sportigaz-
gatóság sportreferense, a Csíkszere-
dai Sportklub aktív cselgáncsozója 
és edzője hét hónapja saját pénzén 
fejlesztette ki a honlapot. Ábrahám 
Előd-Lajos tegnapi sajtótájékoztató-
ján elmondta, az internetes honlap 
a világ minden nyelvén elérhető lesz, 
még a székely rovásírást tudók számá-

ra is. Jelenleg nyolcvanhárom ország-
ból kapott pozitív visszajelzést a hon-
lap használatára, amelyet volt vagy 
jelenlegi sportolók menedzselnek 
majd. A honlap használatát edzők-
nek, sportolóknak, sportüzlet- és 
sportterem-tulajdonosoknak, sport-
újságíróknak, kluboknak, megyei 
és országos szövetségeknek ajánlja 
a létrehozó, ugyanakkor olyan sze-
mélyeknek is, akik a mozgást és az 
egészséget szeretik.

A honlap egy óriási adatbázis lesz, 
amennyiben a regisztrált személyek el-
kezdik feltölteni információkkal.


