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Megyei bajnok Balánbánya A Barcelona ismét felült a trónra

női labdarúgás

Kolozsváron nyert a Vasas

12. oldal |  2011. május 30., hétfőhargitanépe

újból megyei bajnok lett a balán
bányai asa labdarúgócsapata, 
miután a hétvégi 21. fordulóban 
könnyed, 7–1es győzelmet aratott 
a második helyezett szentegyházi 
Vasas ellen. Jövőre viszont nincs 
pénzügyi fedezetük, így még a me
gyeiben sem fog indulni a „katona
csapat”.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Kiélezett mérkőzésre lehe-
tett számítani a 21. forduló 
rangadóján, a Balánbányai 

ASA – Szentegyházi Vasas mérkő-
zésen. Ehelyett viszont egy unalmas 
mérkőzést kaptak a kilátogató né-
zők. A Vasas fiókcsapatával érkezett 
Balánbányára, így még a találkozó 
kezdetét jelző sípszó előtt tudni 
lehetett, hogy ebből sokgólos mér-
kőzés lesz, hiszen a hazaiak annyira 
tapasztaltak, hogy ilyen lehetőséget 
nem hagynak ki. Az ASA játékosai 
pedig nem is okoztak csalódást, és 
végül hat góllal verték a Vasast, köz-
ben még az is belefért, hogy a három 
gólig jutó Drian egy büntetőt is hi-
bázzon.

A találkozót követően lapunk ér-
deklődésére a balánbányai vezetők el-
mondták, jövőre nemhogy a harmadik 
ligában, de még a megyeiben sem indí-
tanak felnőttcsapatot pénzügyi okok-
ra hivatkozva. Így kérdés, hogy a nyári 
C osztályos selejtezőre ki fog menni, 
ha Balán nem. Tegnap megpróbáltuk 
felvenni a kapcsolatot a megyei labda-
rúgó-szövetség vezetővel ezen ügyben, 
ám senkit nem értünk el.

A további dobogós helyek viszont 
még nem dőltek el. Arról az utolsó 
forduló dönt. A Vasas a Csíkcsicsói 
KSE-t fogadja, míg a Csíkszeredai 
VSK a Gyergyószentmiklósi Jövőt.

Eredmények
Balánbányai ASA – Szentegyhá-

zi Vasas 7–1 /Drian Mirel (14., 25., 
44. – büntetőből), Ronţu Dorin (56.), 
Lungu Andrei (58.), Dospinescu Gică 
(64. – büntetőből), Ciba Adrian 
(86. – büntetőből), illetve Tordai 
Zsigmond (17.)/; Székelyudvarhelyi 
Roseal – Gyimesfelsőloki SE 8–3 /
Dénes Jenő (13.), Ördög Péter (19. 
– öngól), Iorga Nicolae (52., 55., 57., 
58., 71.), Fodor László (86.), illetve 
Bodor Áron (26., 79.), Antal Szi-
lárd (84.)/; Gyergyószentmiklósi 
Jövő – Székelykeresztúri Egyesülés 
3–0 /meg nem jelenés/; Csíkcsicsói 
KSE – Csíkszentmihályi Törek-

vés 0–1 /Miklós Ferenc (16.)/; 
Homoródalmási Homoród – Csík-
szeredai VSK 1–7 /Bogdán Zsolt 
(34.), illetve Vrabie Adrian (27.), 
Homoş Paul (33., 75.), Măgirescu 
Emil (35.), Kovács István (44.), Gliga 
Cristian (64.), Moscu Eduard (68.)/; 
Parajdi SE – FC Székelyudvarhely 
II 2–3 /Szopos Béla (3.), Nagy Attila 
(39.), illetve Benedek Péter (17.), Péter 
Szilamér (19.), Hajdó László (61.)/.

  1. Balánbánya 21 18 2 1 77–20 56
  2. Szentegyháza 21 14 5 2 58–25 47
  3. Csíkszereda 21 14 4 3 69–16 46
  4. Szentmihály 21 12 3 6 42–34 39
  5. Csicsó 21 11 4 6 48–32 37
  6. Gyergyó 21 10 4 7 47–36 34
  7. Udvarhely II. 21 7 3 11 29–41 24
  8. Parajd 21 6 4 11 26–47 22
  9. Keresztúr 21 6 0 15 29–52 18
10. Felsőlok 21 5 0 16 34–63 15
11. Roseal 21 4 3 14 25–60 15
12. Almás 21 3 0 18 26–84 9

Nemzetközi labdarúgótor-
nán vett részt szombaton a 
Csíkszeredai VSK 12 éves 

csapata Székelyudvarhelyen, ame-
lyet kapott gól nélkül százszázalékos 
teljesítménnyel nyert meg. Nemzet-
közivé a magyarországi Mezőberény 
együttese tette a tornát, amelyen 
egyébként nyolc csapat vett részt: 
a Szé kelyudvarhelyi Sportiskola, az 
FC Székelyudvarhely, Mezőberény, 
Székelykeresztúri Egyesülés, Med-
gye si Gaz Metan, Marosvásárhelyi 
LPS, Szováta, Csíkszeredai VSK.

A Tamás Attila által felkészített 
csíki csapat  csoportjában első helyen 
végzett, miután Marosvásárhelyt 
5–0-ra, az FC Székelyudvarhelyt 2–0-
ra, míg Szovátát szintén 2–0-ra verte. 
A torna döntőjét a csoportelsők ját-
szották, ahol a VSK Mezőberénnyel 
találkozott. A fináléban a csíkiak 
4–0-lal ütötték ki a magyarországia-
kat és nyerték meg a tornát. A torna 
legjobb játékosának János Norbertet 
(VSK) választották.

A VSK eredményei: csoport: 
VSK – Marosvásárhely 5–0, VSK – 

Udvarhely 2–0, VSK – Szováta 2–0; 
döntő: VSK – Mezőberény 4–0.

Helyosztók: a 7-8. helyért: 
Sportiskola – Szováta 3–0; az 5-6. 
helyért: Marosvásárhely – Keresz-
túr 3–2; a 3. helyért: FC Udvarhely 
– Medgyes 0–1.

A VSK kerete: Bíró Albin, 
Csiszer Balázs, János Norbert, 
Puica Alexandru (Öcsike), Bá-
lint Ádám, Bálint Balázs, Palistan 
Robert, Mihály Ákos, Virág Előd, 
Rusu András, Sabau Eric, Szebeni 
Balázs. Edző: Tamás Attila.

Megérdemelten nyerte meg a bajnokságot a Balánbánya fotó: darvas attila

Nagy volt a Barcelona játékosainak öröme. Teljes mértékben megérdemelték a győzelmet

Sorozatban második mérkő-
zését nyerte meg a Szentegy-
házi Vasas női A ligás labda-

rúgócsapata. A román bajnokság 
24. fordulójában a Kolozsvári 
Clujana otthonában arattak két-
gólos győzelmet Székely János 
tanítványai.

A tréner elmondása szerint 
egy nagyon jó első félidőt ját-
szott a csapat, míg egy szeré-
nyebb második félidőt. Ennek 
ellenére mindkét félidőben si-
került 1-1 gólt lőniük a kolozs-
váriaknak. „Az első 45 percben 
nagyon jól játszottunk, de hely-
zeteinket nem tudtuk kihasznál-
ni. Lőttünk egy kapufát, továbbá 

három alkalommal is egy az egy-
be mentünk szembe a kapussal, 
de hibáztunk. Szerencsére a meg-
nyugtató gól aztán érkezett. A 
második félidőben visszaestünk, 
de ekkor is több helyzetünk volt, 
amelyek kihasználatlanul marad-
tak. Bosszantó volt látni, hogy 
nem tudunk gólokat rúgni. Az 
idényben van még két mérkő-
zésünk, amelyeket szeretnénk 
megnyerni, és akkor ismételten 
a hetedik helyen fogunk végezni, 
akárcsak tavaly” – nyilatkozta la-
punknak Székely János.

Eredmény: Kolozsvári Clujana 
– Szentegyházi Vasas 0–2 /Bálint 
Réka (34.), Stroia Ioana (67.)/.

a barcelona története során ne
gyedszer hódította el a bajnokok 
ligája, illetve a bEK trófeáját, 
miután szombaton, a londoni 
Wembley stadionban rendezett 
döntőben 3–1re legyőzte a Man
chester Unitedet.

A két csapat két évvel ezelőtti 
fináléjában szintén két gól-
lal nyert a Barcelona, akkor 

2–0 volt az eredmény. A Kassai Vik-
tor által vezetett meccsen Pedro ta-
lálatával szereztek vezetést a katalá-
nok, de Wayne Rooney még az első 
félidőben egyenlített. A második 
játékrészben Lionel Messi és David 
Villa lövéseivel a maga javára fordí-
totta a mérkőzést a Barcelona, amely 
1992, 2006 és 2009 után került is-
mét Európa trónjára. A Barcelona 
sikerével a spanyolok 13 diadallal 
immár egyedül vezetik a nemzetek 
rangsorát a legrangosabb európai 
kupasorozatban, eddig az olaszokkal 
holtversenyben álltak az élen.

A kupát Michel Platini, az euró-
pai szövetség (UEFA) elnöke adta 
át, ám formabontó módon a csapat-
kapitány helyett Eric Abidal vehette 
először a kezébe, akinél márciusban 
májtumort diagnosztizáltak.

A szombati döntőben is egyszer 
eredményes Lionel Messi, az FC 
Barcelona argentin aranylabdása 
lett a labdarúgó Bajnokok Ligája 
2010/2011-es kiírásának gólkirálya 
12 találattal. A dél-amerikai futbal-

lista ezzel beállította a holland Ruud 
van Nistelrooy rekordját, utóbbi a 
2002/2003-as idényben ugyancsak 
tucatnyiszor volt eredményes.

Jól bíráskodott Kassai

Egyértelműen pozitívan ér-
tékelte, elismerő szavakkal 
kommentálta a nemzetközi 
sportsajtó Kassai Viktor já-
tékvezetői tevékenységét a 
szombat esti döntőt követően. 
Akár jellemzőnek nevezhető 
a londoni Daily Telegraph va-
sárnapi részletes meccselemzé-
sének a bíráskodással külön is 
foglalkozó része, amelyben a 
vesztes fél oldaláról kapott di-
cséretet a magyar bíró. „Nem 
voltak vitatkozások, bíróker-
getés, a mérkőzés nyugodt 
mederben folyt Kassai Viktor 
avatott irányítása mellett. Ez 
volt az a nap, amikor a méltó-
ság visszatért a labdarúgásba” – 
dicsérte az angol lap a magyar 
játékvezetőt. Az EFE spanyol 
hírügynökség külön nem tért 
ki a bíráskodásra, viszont a 
BL-döntő magyarországi mé-
diavisszhangját ismertetve ki-
emelte, hogy a budapesti lapok 
egybehangzó értékelése szerint 
Kassai Viktor „virtuóz módon” 
vezette a meccset.

Tornagyőztes a VSK 

Udvarhelyi vereség az utolsó meccsen
Elveszítette utolsó hazai találko
zóját az FC székelyudvarhely, a 
csapat 2–1es vereséget szenve
dett a besztercei gloria fiókcsa
patától. 

Katona Zoltán

A székelyudvarhelyi csapat a 
Sebestyén – Molnár, Voicu, 
Demény, Bálint Róbert (67. 

Szász Ferenc) – Vătămăniuc, Mitra 
(75. Bálint Rajmond), Simon, Veres 
– Jankó, Gergely Tibor felállásban 
játszotta le utolsó találkozóját hazai 
közönsége előtt. Az első negyedórá-

ban Vătămăniuc kétszer is helyzetbe 
került, de mindkétszer a kapu mellé 
fejelte a labdát. A vendégek kezd-
ték irányítani a mérkőzést, és félóra 
múlva ennek meg is lett az eredmé-
nye, egy bal oldali beadást követően 
a csapatkapitány, Curtuiuş a léc alá 
emelt. Fordulás után ugyanő volt az, 
aki eldöntötte a találkozó sorsát: a 
hatvanadik percben egy indítás után 
egyedül törhetett Sebestyén kapu-
ja felé, elegáns mozdulattal emelt, 
majd fejjel továbbított a hálóba. Az 
udvarhelyiek néhány ellentámadást 
vezettek csak, de ezek rendre elhal-

tak a beszterceiek védelmében. A 
77. percben sikerült a szépítés: Si-
mon szép akció végén továbbított 
Jankóhoz, a labda Vereshez került 
a kapu előtt, de végül a vendégek 
védőjéről, Ştefănuţról került a ka-
puba. Kissé megélénkült a meccs, 
de a végjáték nem hozott újat, Kis 
Lajos és Dénes Jenő tanítványai 
vereséggel búcsúztak közönségük-
től. A zárófordulóban Udvarhely a 
Medgyesi Gaz Metan fiókcsapatá-
hoz látogat.

Eredmény: FC Székelyudvar-
hely – Besztercei Gloria II. 1–2.


