
Június 17–19. között rendezik 
meg a gyerek labdarúgó V. Szé
kely udvarhelyértkupát. A szer
vezők az FC Székelyudvarhely 
és a polgármesteri hivatal. Hét 
korcsoportban (1998tól 2004ig), 
hat pályán zajlanak a küzdelmek, 
a rendezvény megnyitóját pénte
ken 20 óra 30 perckor tartják a 
székelyudvarhelyi városi parkban, 
míg a záróakkord a díjkiosztás 
lesz vasárnap 15 órától a sétatéri 
minifocipályán.

„A sportolók számára a já-
téklehetőség biztosítása, 
de egyben a meglévő 

baráti és szakmai kapcsolatok ápolása 
a fő cél. Mivel sportról van szó, így a 

legfőbb, hogy a fair play szellemében 
játsszanak az együttesek, illetve az 
eredmény sem az utolsó szempont” 
– fogalmazták meg a torna mottóját 
a rendezők.

Mintegy ezer gyerek vonul fel a 
hivatalos megnyitón, melyet a városi 
parkban tartanak, ezt követően pedig 
különböző szórakoztató műsorra, 
illetve tűzijátékra kerül sor. A talál-
kozók pénteken 9 órától rajtolnak, 
szombaton folytatódnak. Vasárnap a 
helyosztókat és a döntőket rendezik, 
a díjkiosztóra pedig 15 órától kerül 
sor a sétatéri minifocipályán.

Mintegy nyolcvan együttes jelezte 
nevezési szándékát a már említett hat 
korcsoportban. A találkozók a városi 
stadionban, a farcádi labdarúgópá-

lyán, valamint Székelyudvarhely mű-
füves pályáin (minifoci, sportcsarnok 
melletti, a Bethlen Gábor Általános 
Iskolánál, a Septimia szabadidőköz-
pontnál) zajlanak majd. A gárdák az 
ország különböző részéről érkeznek, 
ez alkalommal nem lesz nemzetközi 
jellegű a torna, ugyanis a magyaror-
szági csapatok rendre visszamondták 
részvételi szándékukat.

Székelyudvarhelyet a három klub, 
a sportiskola, a Roseal SE és az FC 
Székelyudvarhely gárdái képviselik. 
A megyéből még három csapat jelez-
te részvételi szándékát. A Csíkszere-
dai VSK 2001–2002-ben született 
csapattal, a Székelykeresztúri Egyesü-
lés az 1998-ban és 2002-ben született 
csapatokkal, míg a Maroshévízi Tu-
domány három korosztályos csapat-
tal (1999-ben, 2002-ben és 2003-ban 
születettek) vesz részt a tornán. A me-
gyei csapatokon kívül több nagyobb 
város együttese is jelen lesz. Többek 
közt a Brassói FC, a FC Vaslui, a Iaşi, 
a Marosvásárhelyi Kinder, a Kolozs-
vári CFR, Alexandria, Déva együtte-
sei is jelen lesznek, nem utolsósorban 
Bukarestből is érkezik csapat – tud-
tuk meg a kupa egyik főszervezőjétől, 
Botorok Jánostól.

Kikapott Balánbánya
Hosszabbítás után kétgólos vere-

séget szenvedett a Balánbányai ASA 
labdarúgócsapata Sepsiszentgyör-
gyön Bákó megye győztesétől, a CS 
Căiuți-tól a C ligába való feljutásért 
vívott selejtezőben. A megyei baj-
nok a rendes játékidő alatt kétszer is 
vezetett, de az ellenfél mindannyi-
szor egyenlíteni tudott. A hosszab-
bítás során fordult a kocka, a Bákó 
megyeiek szereztek vezetést, amit 
még megtoldottak egy góllal. A 
vége 2–4 lett. A Balánbányai ASA 
mindkét gólját Drian Mirel sze-
rezte. Székelyudvarhelyen a Sport-
ing Suceava és a Marosvásárhelyi 
FCM II. csapatai csaptak össze, és 
a vásárhelyi gárdába hiába küldtek 
le több I. ligás játékost, nem sikerült 
nyerniük. Kovászna megye győztese 
a Zágoni FC büntetőlövések után 
kapott ki a CS Prahova Tomșani 
együttesétől.

Eredmények: Balánbányai ASA 
– CS Căiuţi 2–4 /az ASA gólszerző-
je: Drian Mirel 2/, Zágoni FC – CS 
Prahova Tomșani 1–1 (büntetőkkel 
4–5), Sporting Suceava – Vásárhelyi 
FCM II. 2–1 (hosszabbítás után).
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Sport
Székelyudvarhelyért-kupa 

ötödik alkalommal
Változás a hétvégi 

futóverseny programjában

Sporttáborok

Kosárlabda- és úszótábort 
szervez Borszéken augusztus 
8–13., illetve augusztus 15–

20. között a Telemark Sportegyesü-
let. A kosárlabdatábor programjában 
napi 3 óra kosárlabdaedzés, barlanglá-
togatás (Jég-, illetve Medve-barlang), 
borvíztúra, pataképítés és csapatjáté-
kok szerepelnek. Az úszótábor mű-
sora annyiban változik, hogy itt napi 

2 óra úszásoktatás van a kosárlabda-
edzés helyett. Egy tábor ára 575 lej. 
Az ár tartalmazza a szállást (Ely Villa), 
az étkezést és az oktatást, a szállítási 
költséget viszont nem. Érdeklődni 
Décsei Leventénél a 0740–186086-os 
telefonszámon vagy Endes Tündénél 
a 0743–014386-os telefonszámon 
lehet, illetve a telemark_se@yahoo.
com email címen.

hírfolyam

> Internationale Milano. Az olasz fut-
ball bajnokságban legutóbb második Inter-
nazionalénál felkészültek az eddigi vezetőedző, 
a brazil Leonardo távozására, s az itáliai sport-
sajtó úgy tudja, már a lehetséges utód is meg-
van Marcelo Bielsa személyében. A legutóbb a 
chilei válogatott szövetségi kapitányi tisztét be-
töltő, de februárban szerződését felmondó ar-
gentin szakemberrel médiaértesülések szerint 
az elmúlt hétvégén elvben már megállapodásra 
is jutottak a milánói klub vezetői, s Bielsa adott 

esetben két évre kötelezné el magát az előző 
idényben BL-t is nyerő olasz bajnokhoz. Leo-
nardo állítólag igen közel van a csapatcseréhez, 
több tegnapi lap pedig egyenesen biztosra veszi, 
hogy a brazil tréner az új szezont már a francia 
fővárosban, a PSG-nél kezdi. A párizsi klub tu-
lajdonosai a La Gazzetta dello Sport tudomása 
szerint nemcsak ajánlatot tettek az egykori ki-
váló labdarúgóból lett szakembernek, hanem a 
múlt héten Katarban már szerződése részletei-
ről is egyeztettek vele. Leonardo tavaly decem-
berben foglalta el helyét az Inter kispadján a 
gyenge eredmények nyomán onnan felállított 

spanyol Rafa Benítez utódjaként. A 41 éves 
brazil irányításával a milánói alakulat végül is 
a városi rivális, és idén bajnokká avanzsált AC 
Milan mögött másodikként fejezte be a pont-
vadászatot, viszont a nemzetközi siker vele is 
elmaradt, a Bajnokok Ligájától címvédőként a 
negyeddöntőben búcsúztak a kék-feketék.

> Brazília. Egy „mellément” e-mail mi-
att kikerült a brazil labdarúgó-válogatottból 
Marcelo. A Real Madrid hátvédje március 
végén hátfájdalmaira hivatkozva lemondta a 
Skócia elleni barátságos mérkőzésen való sze-

replést, ám nem sokkal később azt írta klubjá-
nak, hogy maradéktalanul rendelkezésre áll, és 
mindent elrendezett a válogatottal. Ezt a leve-
let viszont véletlenül Mano Menezes szövetségi 
kapitánynak postázta. A szakvezető egy tévé-
műsorban megerősítette a kínos közjáték hírét, 
és azt mondta a 23 éves játékosról: „Senki sem 
mondana le egy ilyen kaliberű futballistáról 
csak azért, mert nem kedveli. Itt viszont sokkal 
komolyabb dolgokról van szó, többek között 
a felelősségről. Ezért kihúztam a júliusi Copa 
Americára készülő keretből.” Marcelo egyelőre 
nem reagált a történtekre.

Sportszerű mérkőzésekre számítanak a szervezők a rangos tornán  Fotó: uh.ro / archív

Szoros meccsen vereség

Egygólos vereséget szenvedett a Csíkszeredai VSK 12 évesekből álló 
együttese tegnap délelőtt a Huşi-ban zajló regionális döntő második 
mérkőzésén a Bákói FCM együttesétől. Mint ismeretes, az első fordu-
lóban a Tamás Attila által vezetett csíki gárda a házigazdáktól 7–0-ra 
kapott ki. A csíki csapat ma szabadnapos, míg holnap reggel a Sepsi-
szentgyörgyi ISK-val mérkőzik meg a harmadik helyért. A csoportból 
csak az első helyezett megy tovább a következő körbe. Érdekesség, hogy 
a csíki csapatból a megfigyelők János Norbertet válogatottnak alkalmas 
játékosnak ítélték. 

Eredmények: 1. forduló: Huşi – Csíkszeredai VSK 7–0, Bákói FCM – 
Sepsiszentgyörgyi ISK 10–0; 2. forduló: Bákói FCM – Csíkszeredai VSK 
4–3 /a csíki csapat gólszerzői: Paliştan Róbert, Mihály Ákos és Chiriac 
Eduard/, Huşi – Sepsiszentgyörgyi ISK 10–0; 3. forduló (holnap): Csíkszere-
dai VSK – Sepsiszentgyörgyi ISK (9 órától); Huşi – Bákói FCM (10.30).

Futóversenyt szerveznek a Nem-
zetközi Olimpiai Nap tiszte-
letére Csíkszeredában június 

18-án. A versenyt a Hargita Me-
gyei Ifjúsági- és Sportigazgatóság 
és a Román Olimpiai Akadémia 
megyei fiókja szervezi. A hagyo-
mányossá vált futóverseny az ere-
deti program szerint a Vákár Lajos 
Műjégpályától indult volna, ez 
azonban módosult a tegnapi nap 
folyamán. A szervezők így felhívják 
a szaladni vágyók figyelmét, hogy 
a megmérettetés nem a jégpályától 

fog indulni, hanem a sportcsar-
noktól. Nevezni június 17-ig lehet 
a megyei sportigazgatóság Hősök 
utca 7. szám alatti székhelyén na-
ponta 9 és 15 óra között, valamint a 
verseny napján 8 és 9.45 óra között 
a sportcsarnoknál.

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.

Zajlanak a felújítások. Amint azt már megszokhattuk, a jégko-
rong „holt idényben” sem állnak le a munkálatok a csíkszeredai Vákár 
Lajos Műjégpályán. Minden évben történnek apróbb felújítások. A 
napokban a műjégpálya munkálatok zajától hangos. A palánk mögötti 
részek töltése zajlik jelenleg. Purhabbal töltik ki a palánk és a betonozás 
közti részt, hogy a kondenzvíz ne csapódjon le a jégfelületre. Ennek lé-
nyege, hogy a palánk melletti jég is egyenes legyen és a körbelövéseknél 
a korong ne pattogjon. Továbbá a VIP-páholy fölötti közvetítő „fülke” 
modernizálásának munkálata is folyamatban van. A falakat szétverték, 
és az egész épületrészt átalakítják, illetve újba teszik. Ezzel jobb környe-
zetet teremtve a közvetítéseknek. Fotó: darvas attila


