
Sport

Tizenegy találkozóra került sor az 
Udvarhely körzeti labdarúgó-baj-
nokságban, a meccsek egy részét 
az elmúlt hét végén rendeztek, 
kettőt a héten játszanak le.

Józsa Csongor 

Négy döntetlen, három ven
dégsiker és négy hazai győ
zelem született az Udvar

hely körzeti labdarúgóbajnokság 
20. fordulójában, két mérkőzést a 
héten játszanak le, egyet pedig el
halasztottak. Két meccsen is szüle
tett hét gól, Bögöz Kobátfalva ellen 
nyert 7–0ra, míg a szentegyháziak és 

nagygalambfalviak kettes csapatának 
összecsapása 6–1gyel végződött.

Eredmények
A csoport: Székelyudvarhelyi 

Sporting – Nagygalambfalva I 1–1 
(1–1) /Szőcs László (32.), illetve 
Csíki Dénes (36.)/; Szentegyházi 
Total – Székelyudvarhelyi Küküllő 
3–3 (0–1) /Kelemen Szilárd (67., 
76.), Balázs László (87.), illetve 
Képíró Róbert (25.), Ádámosi Béla 
(57., 90.)/; Lövéte – Szentábrahám 
1–2 (0–2) /Fazakas Attila (66.), 
illetve Kandó Csaba (27., 36.)/; 
Szentlélek – Betfalva 4–4 (2–3) /

Lőrincz Árpád (26.), Birtalan Bar
na (28., 76.), Hegyi Hunor (60.), 
illetve Kovács Ákos (25., 37., 44., 
85.)/. A Farkaslaka – Korond talál
kozót elhalasztották, a Malomfalva 
– Zetelaka meccset holnap játsszák, 
a Farcád szabadnapos volt.

B csoport: Székelykeresztúr 
II – Fiatfalva 0–0; Agyagfalva – 
Csekefalva 4–1 (2–1) /Dénes Ákos 
(21.), Gábor Mátyás (45., 68.), He
gyi Róbert (71.), illetve Péter Mik
lós (41.)/; Bögöz – Kobátfalva 7–0 
(1–0) /Birtalan Szabolcs (4., 48., 
58., 70., 76.), Vass Szabolcs (47.), 
Péter Csaba (77.)/. Az Etéd – Ká
nyád meccset szombaton 17 órától 
rendezik.

C csoport: Szentpéter – Far
cád II 0–3 (0–1) /Kádár Csaba 
(11.), Simó Péter (82.), Kerestély 
Zsolt (88.)/; Szentegyháza II – 
Nagygalambfalva II 6–1 (2–0) /
Péter László (6., 50., 82.), Szőcs 
Róbert (15., 63.), Demeter László 
(75.), illetve Buzogány Attila (54.)/; 
Rugonfalva – Felsőboldogfalva 
2–3 (2–1) /Bíró Sándor (6., 34.), 
illetve Zakariás Szabolcs (42.), Zol
táni Attila (62.), Munteanu Károly 
(79.)/; Szentmárton II – Máréfalva 
4–0 (3–0) /Balázsi Csaba (10.), 
Horváth Levente (39.), Kerekes 
Attila (43.), Szász Ferenc (53.)/.

Harmincegyedik alkalommal ke rül 
sor a hétvégén a Mindannyiunk 
egészségére elnevezésű nyári ma
ratoni futóversenyre Csíkszere-
dában, amelyet a Hargita Megyei 
Ifjúsági és Sportigazgatóság a 
megyei Szabadidős Sportegylettel 
közösen szervez.

Mintegy öt kilométeres útsza
kaszt jelöltek ki a szervezők 
a megyeszékhelyen a ha

gyományos nyári maratoni futásnak. 
Az indulás és az érkezés a Vákár Lajos 
Műjégpálya belső udvarán lesz. Bene
vezni a sportigazgatóság Hősök utca 7. 
szám alatti székhelyén lehet péntekig 
9–15 óra között, valamint szombaton 
8–9.45 között a műjégpálya belső ud
varában. A szervezők a nyílt verseny 
női és férfigyőztesei mellett a korcso
portok első három helyezettjeit (női és 
férfi), valamint a maratonon részt vevő 
legnépesebb családot, a legtávolabbról 
érkező versenyzőt, a legfiatalabb, illet
ve a legöregebb női és férfiversenyzőt 
is díjazzák.

Korcsoportok: 10 évesek és fiata
labbak, 11–12 évesek, 13–14 évesek, 
15–16 évesek, 17–20 évesek, 21–30 
évesek, 31–40 évesek, 41–50 évesek, 
51–60 évesek, 61–65 évesek, 65 év
nél idősebbek. A versenyzők a Liviu 
Rebreanu Általános Iskola elől raj
tolnak, ezt követően a Jégpálya utcán 
haladnak, a Brassói útra kanyarodnak, 
majd a Nagy Imre utca és a Brassói út 
kereszteződéséig szaladnak, az üzem
anyagtöltőállomásnál visszafordul
nak és a Brassói út – Jégpálya utca 
érintésével érkeznek a műjégpályához.

LabdarúgáS – UdvarHELy körzETI

Csonka fordulót rendeztek
Újabb El Clásico

Maratoni futóverseny Csíkszeredában

A Galaktikusoknak becézett 
elő dök kilenc évvel ezelőtt 
Barcelonában aratott diada

lából próbálnak erőt meríteni a Real 
Madrid labdarúgócsapat jelenlegi já
tékosai a Bajnokok Ligája elődöntőjé
nek mai, katalóniai visszavágója előtt, 
melyet kétgólos hátrányból várnak.

A BL 2002es elődöntőjének első 
felvonásán a többek között Zinedine 
Zidane és Luis Figo fémjelezte királyi 
gárda éppen 2–0ra győzött a Camp 
Nouban. Abban az évben hódította 
el kilencedik alkalommal, s minded
dig utoljára a legrangosabb európai 
trófeát a Real Madrid. A BEKet és 
BLt tekintve legeredményesebb klub 
helyzetét nehezíti, hogy a madridi 
találkozón kiállított Pepére, valamint 
a sárgalapjai miatt szintén eltiltott 
Sergio Ramosra nem számíthat, rá
adásul José Mourinho vezetőedző is 
csak a lelátóról követheti majd az ese
ményeket, mivel Pepe piroslapja után 
reklamálása miatt őt is kiállította a 
játékvezető.

Az előjelek a katalánok mellett 
szólnak. Josep Guardiola vezetőedző
vel eddigi 36 BLtalálkozójukból 
mind össze négyszer kaptak ki, igaz, 
ebből egy alkalommal éppen a Mou
rinho vezette társaságtól, méghozzá 
tavaly, amikor az akkor még a portugál 

tréner irányította olasz Inter Milano 
3–1re győzött ellenük szintén az elő
döntőben. Ugyanakkor a legutóbbi 
kilenc hazai BLmérkőzésüket kivétel 
nélkül megnyerték, s csupán egy
szer fordult elő, hogy nem legalább 
kétgólos különbséggel tették ezt. A 
Real Madrid pedig a BLben leg
utóbb éppen a 2002es elődöntőben 
nyert két góllal idegenben a kieséses 
szakaszban, míg Mourinho csapatai 
a legutóbbi három BLelődöntőben 
mindannyiszor 1–0s vereséget szen
vedtek vendégként.

A Barcánál a védelem összeállítá
sa okoz némi gondot, mert Gabriel 
Milito combsérüléssel kidőlt, és a cse
reként szóba jöhető Martin Montoya 
is gyengélkedik. Ami viszont jó hír a 
katalánoknak, hogy Andrés Iniesta 
vasárnap már újra tréningezett, így 
nem kizárt, hogy a visszavágón már 
szerepet kap.

A mai lesz amúgy a 216. klasszi
kus mérkőzés a két együttes között, az 
eddigi El Clasicók közül 95 a Real, 88 
pedig a Barca győzelmével ért véget, 
míg 32szer döntetlen született.

Az FC Barcelona – Real Madrid 
találkozó ma 21.45 órakor kezdődik, 
a meccset a TV2 és a TVR1 élőben 
közvetíti. Az első találkozó a katalá
nok 2–0s sikerével zárult.
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