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Az utolsó előtti játéknap mérkő-
zéseit játszották vasárnap dél-
után az Udvarhely körzeti labda-
rúgó-bajnokság C csoportjában. 
Eldőlt, hogy ki lett a bajnok, ki 
mehet a selejtezőre.

Nyert a Szentegyháza II, így 
már biztosan az első helyen 
végez, függetlenül az utolsó 

játéknap eredményeitől. A második 
helyezett Zetelaka II pontszámban 
beérheti őket, de az egymás elleni 
találkozók előbbieknek kedveznek. 
A selejtezőre így a Zetelaka II me
het, hiszen ők az utolsó fordulóban 
szabadnaposak, így már nem tudja 
őket megelőzni a Kapolnásfalu. 
A selejtezőmeccsen ellenfelük a 
B csoport utolsó előtti helyén végző 
Homoródszentpál lesz.

C csoport, 29. forduló: Má
ré falva – Nagygalambfalva II 2–2, 

Kápolnásfalu – Hodgya 4–0, Ze te
laka II – Farcád II 4–3, Ho mo ród
szentmárton II – Szent péter 1–0, 
Malomfalva II – Alsó bol dogfalva 
1–2, Rugon falva – Oroszhegy 4–4, 
Si mén fal va – Szentegyháza II 0–2. A 
Fel ső bol dog falva szabadnapos volt.

  1. Szentegyháza II 29 23 3 3 108–23 72
  2. Zetelaka II 29 22 3 4 110–33 69
  3. Kápolnás 29 20 7 2 85–25 67
  4. Alsóboldogf. 29 16 6 7 61–35 54
  5. Nagygalambf. II 29 15 6 8 70–45 51
  6. Felsőboldogf. 29 15 3 11 72–53 48
  7. Farcád II 29 14 0 15 53–56 42
  8. Malomfalva II 29 12 5 12 52–50 41
  9. Oroszhegy 29 10 5 14 73–80 35
10. Siménfalva 29 10 4 15 38–43 34
11. Szentpéter 29 10 4 15 55–74 34
12. Hodgya 29 10 4 15 50–72 34
13. Máréfalva 29 6 4 19 32–85 22
14. Szentmárton II 29 7 1 21 29–98 22
15. Expressz 29 6 2 21 32–71 20
16. Rugonfalva 29 5 5 19 36–113 20

Véget ért a székelyföldi öreg
fiúkézilabdacsapatok baj
noksága, amelyen négy város 

csapata mérkőzött meg négy helyszí
nen. A végső győztes a csíkszeredai 
együttes lett, amely a négy tornából 
hármat megnyert. A legutolsó tor
namérkőzésnek Gyergyószárhegy 
adott otthont. A mérkőzések mel
lett a találkozás, a baráti kapcsolatok 
ápolásán van a fő hangsúly a torná
kon, amelynek soron következő idé
nye majd decemberben veszi kezde
tét a csíkszeredai tornával.

Eredmények: Csíkszereda – 
Gyer gyó vá logatottja 13–9, Szé kely

udvarhely – Sepsiszentgyörgy 6–7. 
A kisdöntőben: Gyergyó válogatottja 
– Székelyudvarhely 7–6. A döntőben: 
Csíkszereda – Sepsiszentgyörgy 7–6. 
A torna végeredménye: 1. Csíkszere
da, 2. Sepsiszentgyörgy, 3. Gyergyó 
válogatottja, 4. Székelyudvarhely. A 
torna gólkirálya a csíkszeredai Pál Ár
pád volt.

A végső győztes csíkszeredai csa-
pat névsora: Bara László, Pál Ár
pád, Ábrahám Lajos, Silye József, 
Kopacz István, Pál Attila, Bálint 
István, Téglás Sándor, Tătaru Ioan, 
Raţă Ioan, Tímár Imre, Szenek Já
nos és Butuc Florin.

SorSoltAk Az EUrópAi kUpákbAn

Verhető ellenfeleket kaptak 
a magyar és a román csapatok

A Szentegyháza II 
nyerte a C csoportot

Csíki kézilabdasiker 
az öregfiútornán

hírfolyam

> Győr. A Győri ETO FC tegnap fel
lebbezett az Európai Labdarúgó Szövetség 
(UEFA) múlt pénteki döntése ellen, amely 
licencproblémák miatt három évre kizárta 
a csapatot az európai kupasorozatokból, to
vábbá 50 000 euróra megbüntette. Klement 
Tibor tegnap elmondta: ahogy már a fegyel
mi testület döntése után is jelezte, a klub 
azonnal fellebbezett, amint megkapta az 
írásos ítéletet. A fegyelmi bizottság szerint 
a magyar együttes tavaly úgy játszott az Eu

rópa Liga selejtezőjének 1., 2., 3. és utolsó, 
4. fordulójában, hogy nem felelt meg min
denben az UEFA licenckövetelményeinek. 
A testület úgy vélte, a 2009. december 31én 
lejárt tartozási kötelezettségének az ETO FC 
nem tett eleget. A klub álláspontja viszont 
az, hogy az észt játékosa, Jarmo Ahjupera 
vételárának maradékát, 50 000 eurót addig 
nem fizethette ki, amíg a futballista korábbi 
egyesülete nem állított ki számlát. Klement 
korábban azt mondta, hogy a számla 2010. 
augusztus 16án érkezett meg Győrbe, és 
azután ki is egyenlítették.

> Szentpétervár. Sokkolóval sebez
te meg egy rendőr az orosz bajnokságban 
címvédő Zenit szerb labdarúgóját, Danko 
Lazovicot. A góllövőlista éllovasa a szent
péterváriak Nizsnij Novgorodban 2–0ra 
megnyert találkozója után egy szurkolónak 
ki akarta dobni a mezét, amikor egy rend
fenntartó rátámadt az elektromos készü
lékkel, aminek következtében a csatár égési 
sérüléseket szenvedett a hátán. „Oroszor
szágban ezek szerint minden lehetséges” – 
jelentette ki Lazovic. A Huszti Szabolcsot 
is foglalkoztató Zenit eljárást kezdeményez 

a rendőr ellen, a városi hatóság azonban 
visszautasította a vádakat.

> Átigazolás. Az Egyesült Arab Emír
ségekben folytatja pályafutását Grafite: a 
32 éves brazil futballista a Bundesligában 
szereplő Wolfsburgtól az alAhli csapatá
hoz szerződik. „Itt az ideje, hogy kipróbál
jak valami újat” – nyilatkozta a támadó. 
Grafite 2007 óta erősítette a Wolfsburgot, 
legnagyobb sikereként 2009ben bajnoki 
címet ünnepelhetett, ráadásul 28 góljával a 
Bundesliga gólkirálya lett.
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kisorsolták a labdarúgó bajnokok 
ligája, illetve az Európa liga első 
és második selejtezőkörének pá-
rosításait tegnap nyonban az Eu-
rópai labdarúgó-szövetség szék-
házában. Ennek értelmében a 
magyar bajnok Videoton az oszt-
rák bajnok Sturm Grazot kapta a 
bl második körében, míg az El 
első körében a Ferencváros az ör-
mény Ulissest, a paks az andorrai 
UE Santa Colomát, míg a máso-
dik körben magyar kupagyőztes 
kecskemét a kazah Aktobet, és a 
Medgyesi Gaz Metan a finn kupS 
kuopiot kapta.

bajnokok ligája
A Szabics Imrét foglalkoztató 

osztrák Sturm Graz együttesével 
találkozik a Videoton a labdarúgó 
Bajnokok Ligája második selejtező
körében. Az első összecsapásra július 
12/13án Grazban, a visszavágóra 
július 19/20án Székesfehérváron 
kerül sor. A pontos időpontok a hely
színi egyeztetések után dőlnek el. 
Az UEFA honlapja szerint a Video
ton még a horvát Dinamo Zagrebet, 
a szerb Partizan Beogradot, a cseh 
Plzent, a litván Ekranast és a grúz 
Zestafonit kaphatta volna ellenfé
lül. A székesfehérváriaknak – akik 
történetük során először résztve
vői a legrangosabb kontinentális 
kupasorozatnak – három párhar
cot kell megnyerniük ahhoz, hogy 
a csoportkörben szerepelhessenek. 
Amennyiben az első akadályt nem 
veszik sikerrel, azonnal elbúcsúznak 
az európai kupaporondtól, ellenke
ző esetben a 3. vagy 4. fordulós ki
esés csak BLbúcsút jelent, ugyanis 
a csapat átkerül az Európa Ligába. 
Előbbi esetben az ELkvalifikáció 
utolsó, 4. fordulójában, utóbbiban 
pedig a főtáblán folytathatná szerep
lését a gárda.

A harmadik kör sorsolását jú
lius 15én rendezik. A Videoton, 
ha kiveri a grazi együttest, akkor a 
kiemeltek közé kerül és gyengébb 
csapattal sorsolják össze ebben a 
körben.

A BL-selejtező párosítása: 
1. forduló (június 28/29. és július 
5/6.): Tre Fiori (San Marinói) – 
Valletta (máltai), Santa Coloma 
(andorrai) – Dudelange (luxem

burgi); 2. forduló (július 12/13. és 
július 19/20.): Sturm Graz (osztrák) 
– Videoton, Maccabi Haifa (izrae
li) – Borac Banja Luka (bosnyák), 
Mogren (montenegrói) – Liteksz 
Lovecs (bolgár), Maribor (szlovén) 
– Santa Coloma vagy Dudelange, 
Skenderbeu (albán) – APOEL (cip
rusi), Pozsonyi Slovan (szlovákiai) 
– Tobol (kazah), Zestafoni (grúz) – 
Dacia Chişinău (moldovai), Dinamo 
Zagreb (horvát) – Neftcsi (azeri), 
Pjunik (örmény) – Viktoria Plzen 
(cseh), Partizan Beograd (szerb) – 
Skendija (macedón), Tre Fiori vagy 
Valletta – Ekranas (litván), Malmö 
(svéd) – Torshavn (feröerszigeteki), 
Shamrock Rovers (ír) – Flora Tal
linn (észt), Rosenborg (norvég) 
– Breidablik (izland), HJK Helsin
ki (finn) – Bangor City (walesi), 
Skonto Riga (lett) – Wisla Krakow 
(lengyel), Linfield (északír) – BATE 
Boriszov (fehérorosz).

Európa liga
A bajnoki ezüstérmes Paksi FC 

az andorrai UE Santa Colomával, 
míg a bronzérmes Ferencváros az 
örmény Ulisses együttesével talál
kozik a labdarúgó Európa Liga első 
selejtezőkörében. A második kör
ben a Kecskémét a kazah Aktobet, 
míg a Medgyes a finn Kupoiot kap
ta. Az első összecsapásokra június 
30án, a visszavágókra július 7én 
kerül sor. Az európai szövetség élő 
internetes közvetítése alapján a Paks 
hazai pályán kezd, míg a Ferencvá

ros idegenben. Mindkét csapatnak 
négy párharcot kell megnyernie, 
hogy a főtáblára jusson. A Kecs
kemét idegenben, míg a Medgyes 
hazai pályán kezd. Az első össze
csapásra július 14én, a visszavágóra 
július 21én kerül sor.

temesvár és beszterce
 maradt az i. ligában
A Román Labdarúgószövetség 

Végrehajtó Bizottsága tegnap dön
tött az I. Ligából kizárt csapatok 
ügyében. Ennek értelmében a Te
mesvári FC és a Besztercei Gloria 
harmadik ligába való száműzését 
hatályon kívül helyezték, így jövő
re is az első ligában indulhatnak. 
Ugyancsak az első ligában indul
hat a Nagyváradi Bihar együttese, 
akik előzőleg nem kapták meg a 
licencet a bajnokságba való indu
láshoz.

Így kialakult a következő évi 
bajnokság 18 csapata. Az I. Ligá
ból kiesett az utolsó négy helyezett 
a Craiova, a Sportul, a Brăneşti és 
az Urziceni. Helyettük jött a II. 
Ligából a Ceahlăul Piatra Neamţ, 
a Concordia Chiajna, a Petrolul 
Ploieşti és a Nagyváradi Bihar.

A Temesvári FC viszont nem 
kapta meg az indulási jogot a Baj
nokok Ligája selejtezőkörében. Az 
európai szövetség e döntése végér
vényes. Az ok továbbra is a Lissza
boni Benficával szembeni tartozás. 
Helyettük így a FC Vaslui indul a 
selejtezőben.

Cselgáncs. Techirghiolon rendezték meg a hétvégén az U11es kor
osztálynak az országos döntőt. A csíki sportolók a megmérettetésről 
öt éremmel tértek haza. Eredmények, fiúk: Antal Botond 3. hely (27 
kg, ISK–Csíkszentimre); lányok: Imecs Dorottya 1. hely (29 kg, ISK–
Csíkszenttamás), Mákszem Boglárka 2. hely (32 kg, ISK–Csíkszenttamás), 
Ilyés Dalma 2. hely (44 kg, Csíkszeredai Sportklub), Kosza Hanna 3. hely 
(48 kg, ISK–Csíkszenttamás). A Sportklub versenyzőit Dánél Sándor, az 
ISK–Csíkszentimre sportolóit Pantea Cornel, míg az ISK–Csíkszenttamás 
dzsúdósait Dánél Szabolcs készítette fel.

Temesvári szurkolók tüntetnek csapatuk kizárása ellen a város főterén. Végül ők nyertek


