
Sport

Augusztus 8–13., illetve au-
gusztus 15–20. között a 
Telemark Sportegyesület 

ko sárlabda- és úszótábort szervez 
Borszéken. A kosárlabdatábor prog-
ramjában napi 3 óra kosárlabdaedzés, 
barlanglátogatás (Jég-, illetve Med-
ve-barlang), borvíztúra, pataképítés 
és csapatjátékok szerepelnek. Az 
úszótábor műsora annyiban változik, 

hogy itt napi 2 óra úszásoktatás van 
a kosárlabdaedzés helyett. Egy tábor 
ára 575 lej. Az ár tartalmazza a szállást 
(Ely Villa), az étkezést és az oktatást, 
a szállítást viszont nem. Érdeklődni 
Décsei Leventénél a 0740–186086-
os telefonszámon vagy Endes Tün-
dénél a 0743–014386-os telefonszá-
mon lehet, illetve a telemark_se@
yahoo.com e-mail címen.

Elrajtolt az 1998-ban szüle-
tettek regionális döntője 
Huşi-ban. A Csíkszeredai 

VSK együttese tegnap az első ösz-
szecsapáson, súlyos 7–0-s veresé-
get szenvedett a házigazdáktól. A 
másik összecsapáson a Sepsiszent-
györgyi ISK még nagyobb zakóba 
szaladt bele, ők 10–0-ra kaptak ki 
a Bákói FCM-től. Tamás Attila, a 
Csíkszeredai VSK edzője lapunk-
nak elmondta: „Nem reális ez az 
arányú különbség, 0–0-nál két 
ziccert hagytunk ki, amit követő-
en sajnos a bírók ránk szálltak. A 

gyerekek a találkozó végén sírva 
jöttek le a pályáról elkeseredésük-
ben, hogy a hazaiaknak minden 
meg volt engedve, nekünk meg 
mindent fújtak le. Ugyanígy jár-
tak a szentgyörgyiek is.”

Eredmények: Huşi – Csík-
szeredai VSK 7–0, Bákói FCM 
– Sepsiszentgyörgyi ISK 10–0. A 
további program: ma: Csíkszere-
dai VSK – Bákói FCM (9), Sepsi-
szentgyörgyi ISK – Huşi (10.30); 
péntek: Csíkszeredai VSK – Sep-
siszentgyörgyi ISK (9), Huşi – 
Bákói FCM (10.30).

A Nemzetközi Olimpiai Nap tisz-
teletére szerveznek Csíkszere-
dában futóversenyt június 18-án. 
A versenyt a Hargita Megyei If-
júsági és Sportigazgatóság és a 
Román Olimpiai Akadémia me-
gyei fiókja szervezi.

Immár hagyománnyá vált me-
gyénkben is az olimpiai nap 
alkalmából szervezett futóver-

seny, idén erre szombaton, június 
18-án kerül sor Csíkszeredában. 
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
1948-ban hozott határozata értel-
mében június 23. a Nemzetközi 
Olimpiai Nap, ugyanis 1894-ben 
ezen a napon Pierre de Coubertin 
báró javaslatára alakult meg Párizs-
ban a NOB. Romániában negyven-
kilenc városban szerveznek olimpi-
ai futóversenyt, az elsőt május 21-
én Aradon tartották, míg az utolsót 
június 23-án Buzăuban rendezik.

A csíkszeredai futóversenyre 
június 18-án, szombaton kerül sor, 
a rajt 10 órakor lesz a Vákár Lajos 
Műjégpálya mögül, a résztvevők a 
Jégpálya utcáról a Brassói útra ka-
nyarodva a Lukoil üzemanyagtöl-
tő állomásig futnak, innen pedig 
ugyanezen az útszakaszon vissza 
a jégcsarnok belső udvaráig. A 
versenytáv mintegy hat kilométer 
lesz. A viadalra benevezni június 
17-ig lehet a megyei sportigazga-
tóság Hősök utca 7. szám alatti 
székhelyén naponta 9 és 15 óra 
között, valamint a verseny napján 
8–9.45 óra között a műjégpálya 
belső udvarán.

A szervezők díjazzák a távot 
megtevő első háromszáz résztvevőt, 
ezenkívül mindenki, aki részt vesz 
a versenyen, oklevelet kap. A futó-
versennyel kapcsolatosan bővebb 
információkért a 0266–371772-es 
telefonszámon lehet érdeklődni.

Grazban versenyeztek a dzsúdósok

Victor Piţurcă az új kapitány

Sporttáborok augusztusban

Súlyos vereség Huşi-tól

Futóverseny az olimpiai 
nap tiszteletére

hírfolyam

> Műkorcsolya. A nemzetközi szövetség 
(ISU) vasárnap visszaadta az amatőr státuszt 
Jevgenyij Pljuscsenkónak, az oroszok olimpiai 
és háromszoros világbajnok műkorcsolyázó-
jának, aki ezáltal elindulhat majd a 2014-es 
szocsi téli olimpián. A 28 éves sportoló a tava-
lyi, vancouveri játékok után hangot adott csaló-
dottságának, mert úgy érezte, a pontozóbírók 
igazságtalanul fosztották meg az aranyéremtől, 
amelyet amerikai riválisa, Evan Lysacek nyert 
meg. Az olimpia után sérülésre hivatkozva 

nem vett részt a torinói vb-n, de időközben 
különböző pénzdíjas viadalokon indult, ezért 
az ISU tavaly júniusban eltiltotta őt az összes 
általa rendezett versenytől, így a szocsi ötkari-
kás eseménytől is.

> Libertadores-kupa. A chilei vulkánkitö-
réssel keletkezett hamufelhő miatt elhalaszthat-
ják a  Penarol-Santos labdarúgó Libertadores-
kupa-döntő mai első mérkőzését. A Puyehue 
tűzhányó másfél hete tört ki a dél-amerikai 
országban, teljesen beborította Montevideo 
légterét is, és a szél még 9400 kilométerre, az új-

zélandi partokig is elfújta a hamut. Amennyiben 
az összecsapást mégsem halasztják el, a brazil 
alakulat, a Santos a tervek szerint Porto Alegréig 
repülőn teszi meg az utat, majd onnan busszal 
megy tovább az uruguayi fővárosba. Chilei geo-
lógusok szerint a tűzhányó kitörése hetekig is 
eltarthat. A vulkánkitörés miatt a héten számos 
légi járatot töröltek Dél-Amerikában.

> Argentin bajnokság. A Vélez Sarsfield 
labdarúgócsapata nyerte az argentin bajnokság 
tavaszi szakaszát, az úgynevezett Clausurát, 
miután az utolsó előtti fordulóban idegenben 

2–0-ra legyőzte a húszcsapatos élvonalban 19. 
Huracán gárdáját. Összesen nyolcadik bajnoki 
elsőségéhez az is kellett, hogy üldözője, a Lanús 
hazai pályán maradjon alul (0–1) a bronzérem-
re hajtó Argentinos Juniorsszal szemben, mert 
így hátránya 4 pontosra nőtt. Az 1994-ben 
klubvilágbajnokságot nyert Buenos Aires-i 
alakulat legutóbb tavaly volt bajnok, akkor 
is a Clausurában bizonyult a legjobbnak. Ar-
gentínában 1991 óta rendezik meg „osztott 
formában” a pontvadászatot, a tavaszi etapot 
követi majd a nyári szünet után az őszi szakasz, 
az Apertura.
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Kilenc csíkszeredai cselgán-
csozó vett részt a hétvégén 
a grazi nemzetközi tornán, 

és mindannyian remek eredményt 
értek el. Az ausztriai tornán 17 or-
szágból több mint 1268 sportoló 

lépett tatamira. Többek között kép-
viselve volt Bosznia-Hercegovina, 
Fehéroroszország, Horvátország, 
Csehország, Németország, Francia-
ország, Magyarország, Olaszország, 
Montenegró, Ukrajna, Lengyelor-

szág, Oroszország, Szerbia, Szlová-
kia, Szlovénia, Ausztria és nem utol-
sósorban Székelyföld a csíki verseny-
zők által.

A megmérettetésre öt sportklu-
bos és négy sportiskolás versenyző 
utazott el. Csíki versenyzők már 
négy éve járnak a grazi versenyre, de 
az idei teljesítményük volt a legjobb. 
A Sportklub sportolóit Sinka Sza-
bolcs és Albu Botond készítette fel, 
míg a Sportiskola versenyzőit Dáni-
el Albert. Az edzők ezúton is köszö-
netet szeretnének mondani támoga-
tóiknak: Csíki Sportegylet, Mtabac, 
Crown Cool, Spring Harghita és 
Csíszer Zsombor Ádám.

Eredmények
U17: 3. hely: Bardócz Richárd 

(60 kg, ISK); 5. hely: Simon Aladár 
(60 kg, ISK), Szőcs Elemér (66 
kg, ISK); 7. hely: Nyitrai Dávid 
(66 kg, ISK); 9. hely: Szép Attila 
(66 kg, Sportklub). U20: 1. hely: 
Horváth Csaba (90 kg, Sportklub).
Felnőttek: 1. hely: Sinka Szabolcs 
(66 kg, Sportklub), Papp Róbert 
Flórián (73 kg, Sportklub).

Victor Piţurcăt nevezték ki 
tegnap a román labdarúgó-
 válogatott új szövetségi ka-

pitányának. Mint ismeretes, az ed-
digi vezetőedző, Răzvan Lucescu a 
bosnyákok ellen megnyert találkozó 
után mondott le tisztségéről. Azóta a 
Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
gőzerővel kereste utódját. Többek 
között Gheorghe Hagit is felkérték 
a válogatott irányítására, de minden 
idők egyik legjobb román labdarúgó-
ja ezt nem vállalta, félve a kudarctól.

Tegnap viszont az FRF megegye-
zett Victor Piţurcával, aki 2015-ig 
irányíthatja majd a gárdát. Az FRF 
által kiadott közleményben ez áll: 
„A megegyezés értelmében Victor 
Piţurcă veszi át a román labdarúgó-
válogatott irányítását folyó év július 
elsejétől. A mandátuma 2015. no-
vember 30-ig szól. Utóbbi időpont a 
2016-os Eb-pótselejtező végét jelen-
ti. A szövetségi kapitány célkitűzése 
kijutni az öt év múlva sorra kerülő 
kontinenstornára. A szerződés részle-
teit a hét folyamán véglegesítjük.”

Piţurcă egyes információk szerint 
évi 500 ezer eurós fizetést fog kapni. A 
szakember korábban már háromszor 

vezetett román válogatottat. 1996-
ban az ifjúsági válogatottat vezényelte 
sikerrel, amikor is az ifiket sikerült ki-
vezetnie az Európa-bajnokságra, amely 
rendezését végül Románia kapta meg. 
A felnőtt válogatottnál két rendben 
ült a kispadon. Előbb 1998–2000 kö-
zött, amikor a románok kvalifikálták 
magukat az Eb-re, majd 2004–2008 
között. 2004-ben reménytelen hely-
zetben vette át a válogatottat, és nem 
is sikerült a világbajnoki részvétel. Két 
évre rá viszont a románok ott voltak 
az Eb-n. A kontinenstorna után a re-
ménytelen játék után sok kritikát ka-
pott, ami után lemondott.

Papp Róbert Flórián a dobogó legmagasabb fokán

Victor Piţurcă

Kézilabda

Tegnap kézilabda-miniku-
pát rendeztek Csíkszent-
ki rályon 3–4. osztályosok 

részére. A tornán csak négy együt-
tes vett részt, annak ellenére, hogy 
a szervezők több csapatot is meg-
hívtak. A csíkszentkirályi tornate-
remben jó hangulatú mérkőzések 
zajlottak, amelyen Szentkirály két 
csapattal (kicsik és nagyok), míg 
Csíkszentgyörgy és Menaság egy-
egy csapattal vett részt. Portik Hel-
ga szervező testnevelő tanár ezúton 
is köszöni Szabó Levente iskola-
igazgató és a szentkirályi közbirto-
kosság támogatását.

Eredmények: Menaság – Szent-
király I. 0–7, Csíkszentgyörgy 
– Szentkirály II. 5–3, Szentki-
rály I. – Szentkirály II. 13–1, 
Menaság – Csíkszentgyörgy 4–2, 
Menaság – Szentkirály II. 6–3, 
Szentkirály I. – Csíkszentgyörgy 
13–1. A torna végeredménye: 1. 
Szentkirály I. (edző: Portik Hel-
ga), 2. Menaság (Bilibók Péter), 3. 
Csíkszentgyörgy (Ványolós Atti-
la), 4. Szentkirály II. Különdíjak: 
gólkirály: Pál Gyöngyike (Szentki-
rály); legjobb kapus: Péter Tünde 
(Csíkszentgyörgy).


