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Székelyudvarhelyen a meg-meg-
újuló eső ellenére szombaton 
jó hangulat volt a Csereháton 

rendezett sportnapon, a gyermekek 
már korán reggel készülődtek, hogy 
részt vegyenek az előre meghirdetett 
versenyeken. Erre a napra annak ap-
ropóján került sor, hogy a Csereháti 
Bérlők Egyesülete megpályázta és 
meg is nyerte a Székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal által kiírt 
pályázatot. Az elnyert összegből a 
székelyudvarhelyi Cserehát negyed-
ben sor került két pingpongasztal 
felállítására, illetve két kosárlabda-
palánk elhelyezésére. 

A szervezők asztalitenisz, kosár-
labda, labdarúgás, görkorcsolya és 
bicikli számokban tartottak versenyt. 
Rengeteg gyermek jelent meg, olyan 
is volt, aki nem a Cserehát negyed-
ben lakik, de eljött részt venni, ezzel 
is bizonyítva, hogy szükség van az 
ilyen rendezvényekre. A sportnapot 
a Cimbora Ház gokartosainak Szalai 
Csaba és Szaniszló Roland bemu-

tatója indította. Erre már nemcsak 
a gyermekek, hanem a felnőttek is 
megjelentek. A bemutatót a labda-
rúgó-bajnokság, majd a kerékpár- és 
a görkorcsolya-, a kosárlabda- és az 
asztalitenisz-verseny követte. Az asz-
talitenisz nem csak a gyermekeket, 
de még a felnőtteket is megmozgatta, 
számos felnőtt versenyző is bekap-
csolódott az izgalmas csatába.

Esőben került sor a díjak átadá-
sára. Minden résztvevő emléklapot 
kapott, de a legjobbak érmével és 
kupával is gazdagabbak lettek. A 
gyermekek nagy örömmel, jó han-
gulatban vették át az emléklapokat, 
érméket, kupákat. A jó hangulat át-
ragadt a felnőttekre is, főleg akkor, 
amikor több felnőtt is emléklappal 
való díjazásban részesült. 

A rendezvényt a Székely ud-
var helyi Polgármesteri Hivatal és 
annak műszaki alkalmazottjai, az 
Amigo&Intercost, az EDA Elekes 
és a csereháti üzlet támogatta.

Sarkadi Zoltán Gábor

Remekül szerepeltek 
a cselgáncsozók Déván

Csereháti sportnap

hírfolyam

> NB1. A tavalyi évben 1,3 milliárd forintos 
nyereséggel zárt az idén magyar bajnok Vide-
oton labdarúgócsapatát működtető gazdasági 
társaság. A Menedzsment Fórum című honlap 
tegnapi írása szerint a székesfehérváriak mindezt 
úgy érték el, hogy 2009-es évet még 846,3 mil-
liós mínusszal zárták. A Fehévár FC Kft.-nél az 
értékesítés árbevétele például egy év alatt 293,6 
millió forintról 641,1 millióra emelkedett. Ez 
nagyrészt a szponzori bevételeknek köszönhe-
tő, melyek 226,2 millióról 414 millióra nőttek. 

Emellett a közvetítési jogokért cserébe tavaly 
125,9 milliót kapott a klub. A legnagyobb vesz-
teséget a Ferencváros könyvelte el: a zöld-fehé-
reknél tavaly – a vállalkozás nyilvános beszámo-
lója szerint – 1,1 milliárdos mínusszal zártak. A 
klub árbevétele ugyanakkor „több fronton” is 
nőtt a 2009-es évhez képest, így a belépőjegyek-
ből, a bolti eladásokból, és a közvetítési jogokból 
is több pénzt folyt a kasszába. A 2010-es bajnok 
Debrecennél meglátszott, hogy a csapat a 2009-
es BL-főtábla után tavaly „csak” az Európa Li-
gában szerepelt. A két sorozat közötti különbség 
pénzben kifejezve nagyjából egymilliárd forint 

volt: a 2009-es egyéb bevétel még 2,4 milliárd 
forintot tett ki, míg tavaly 1,3 milliárd szerepelt 
ezen a soron. Ebből 1,2 milliárdot tett ki az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA) kapott 
támogatás.

> Forma–1. Akár már négy futam múlva 
megvédheti világbajnoki címét Sebastian Vettel, 
a Forma–1-es pontverseny éllovasa. A Red Bull 
Renault német pilótája idén az eddigi nyolc ver-
senyen hatszor nyert, kétszer pedig második lett, 
és jelenleg 77 pontos előnnyel vezeti a rangsort. 
Ha a következő négy nagydíjon is győz, közvet-

len riválisai viszont – bár ez valószínűtlen – nem 
szereznek pontot, akkor a plusz 100 ponttal 
177 pontra nőne az előnye. Az akkor hátralévő 
hét GP-n maximum 175 pontot lehet szerezni, 
így a különbség már behozhatatlan lenne. Vet-
tel eddigi „tempóját” tekintve megállapítható, 
hogy futamonként átlagosan 9,625 ponttal nö-
velte előnyét. Amennyiben ez így folytatódna, a 
szingapúri – azaz a 14. – verseny után már nem 
lehetne utolérni, mivel akkorra 134,75 pontos 
előnyre tenne szert. Az akkor fennmaradó öt 
GP-ből pedig legfeljebb 125 pontot gyűjthetné-
nek ellenlábasai.
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A hétvégén, június 24–26. között 
rendezték meg Déván a 13 éves 
korosztály számára az egyéni és 
csapat országos cselgáncsdön-
tőt. Egyéniben több érmet sze-
reztek, míg a fiúk csapatban az 
első helyen végeztek.

A Csíkszeredai Sportklub dzsú-
dókái négy, míg a Csík szeredai 
Sportiskola versenyzői hat ér-

met szereztek az egyéni versenyben. 
Csapatban a Sport klub fiúcsapata 
aranyérmes lett, míg a Sportiskola 
gárdája a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel. A lányok csapatverseny-
ében a Csík sze redai Sportklub a hete-
dik helyet szerezte meg. A Sportklub 
versenyzőit Dánél Sándor és Miklós 
István (Csíkszentmárton), míg a 
Sportiskola cselgáncsozóit Dániel Al-
bert, Dánél Sándor, Pantea Cornel és 
Székely Attila készítették fel.

Eredmények
Sportklub. 2. hely: László Tamás 

(55 kg); 3. hely: Potyó Katalin (52 kg, 
Csíkszentmárton), Dávid László (42 
kg) és Borbély Szabolcs (+55 kg).

Sportiskola: 1. hely: Márton 
Benedek (34 kg, Csíkszenttamás), 
Finta Attila (+55 kg, Szentegy-
háza); 3. hely: Bíró Előd (30 kg, 
Csíkszenttamás), Orbán Lehel (34 
kg), Szőcs István (46 kg), Barazsuly 
Ladó Ákos (46 kg).

Csapatverseny. Fiúk: 1. hely: Csík-
szeredai Sportklub (László Tamás, 
Măgdălina Cristian, Dobos Oszkár, 
Borbély Szabolcs, Hălănei Bogdan, 

Boboc Alexandru, Ferencz Richárd, 
Ciotloş Denis, Dávid László); 3. hely: 
Csíkszeredai Sportiskola. Lányok: 7. 
hely: Csíkszeredai Sportklub (32 kg: 
Virág Mária és Tamás Krisztina; 36 
kg: Görbe Nikoletta és György Or-
solya; 40 kg: Palistan Daria és Szakáli 
Eszter; 44 kg: Járka Ottília és Simon 
Anett; 48 kg: Gergely Katinka; 52 kg: 
Potyó Katalin; +52 kg: Kedves Alíz és 
Bodó Ágota).

Együtt a csíki dzsúdósok és edzőik

Az Európai Kézilabda-szövetség 
(EHF) tegnapi sorsolásán kiderült, 
hogy a magyar bajnok Győri Audi 
ETO a Németh András vezette 
osztrák Hypo Niederösterreichhal 
és a francia Metzcel is egy cso-
portba került a női Bajnokok Li-
gájában. A férfiaknál a bajnok 
MKB Veszprém az orosz Cse hov-
szkije Medvegyivel és a spanyol 
Ciudad Reallal is találkozik majd, 
míg a Pick Szegednek a francia 
Montpellier-vel, a dán Köben-
havn nal és a német Kiellel is meg 
kell küzdenie.

Női kézilabda BL
A főtábla csoportbeosztása:  

A csoport: Midtjylland, Buducsnoszt 
Podgorica, Thüringer HC, második 
selejtezőkör 2. csoportjának győz-
tese. B csoport: Larvik, Krim Ljub-
ljana, Podravka Vegeta, második se-
lejtezőkör 1. csoportjának győztese. 
C csoport: Győri Audi ETO, Hypo 
Niederösterreich, Metz, második se-
lejtezőkör 4. csoportjának győztese. 
D csoport: Oltchim Râmnicu Vâlcea, 
Itxako, Dinamo Volgográd, második 
selejtezőkör 3. csoportjának győztese. 
A csoportkört október 1. és novem-
ber 13. között rendezik.

1. selejtezőkör: A csoport: Ormi-
Loux Patrasz (görög), MizuWaAi/
Dalfsen (holland), LC Brühl 
Handball (svájci), Gil Eanes/Lagos 
(portugál). B csoport: Üsküdar 
Belediyesi (török), Zajecsar (szerb), 
Iuventa Nagyszentmihály (szlovák), 
Britterm Veseli (cseh).

2. selejtezőkör: 1. csoport: Ko-
lozsvári U–Jolidon, Rosztov–Don 
(orosz), Viborg (dán), 1. selejtezőkör 
B csoportjának első helyezettje. 2. cso-
port: Byasen (norvég), Elda Prestigio 
(spanyol), Metalurg Szkopje (mace-
dón), 1. selejtezőkör B csoportjának 
második helyezettje. 3. csoport: Deb-
recen, Buxtehude (német), Zaglebie 

Lubin (lengyel), 1. selejtezőkör A-cso-
portjának második helyezettje. 4. cso-
port: Randers (dán), Tertnes Bergen 
(norvég), Sävehof (svéd), 1. selejtező-
kör A csoportjának első helyezettje.

A selejtezőtornákat szeptember 
17–18-án rendezik. Az első helyen 
kiemeltek a negyedik, a másodikon 
kiemeltek a harmadik helyen rangso-
rolt csapat ellen játsszák az elődöntőt, 
majd a két meccs győztese csap össze 
a BL-főtáblás helyért. A többi csapat a 
KEK selejtezőjében folytatja.

Férfi kézilabda BL
A főtábla csoportbeosztása: 

A csoport: Barcelona, CO Zágráb, 
Kadetten Schaffhausen, Chambéry, 
Bosna Sarajevo, selejtező 2. csoportjá-
nak győztese. B csoport: Csehovszkije 
Medvegyi, MKB Veszprém, Ciudad 
Real, Füchse Berlin, Bjerringbro-
Silkeborg, szabadkártyások viadalá-
nak győztese. C csoport: Hamburg, 
Cimos Koper, HCM Konstanca, 
Szentpétervár, Wisla Plock, selejte-
ző 3. csoportjának győztese. D cso-
port: Montpellier, Köbenhavn, Kiel, 
Ademar León, Pick-Szeged, selejtező 
1. csoportjának győztese. A csoport-
kört szeptember 28. és 2012. február 
26. között rendezik.

Selejtezők: 1. csoport: Tatran 
Presov, AEK Athén, Partizan Belg-
rád, Porto Vitalis; 2. csoport: Sävehof, 
Dinamo Minszk, AON Fivers, 
Besiktas; 3. csoport: Metalurg Szkop-
je, Hafnarfjördar, Haslum, Maccabi 
Srugo Rishon Lezion.

Szabadkártyások viadala: Vallado-
lid, Löwen, Dunkerque, Kielce.

A selejtezőtornákat szeptember 
3–4-én rendezik. Az első helyen ki-
emeltek a negyedik, a másodikon 
kiemeltek a harmadik helyen rangso-
rolt csapat ellen játsszák az elődöntőt, 
majd a két meccs győztese csap össze a 
BL-főtáblás helyért. A többi csapat az 
EHF-kupa selejtezőjében folytatja.

Bejelentette a Nemzetközi 
Labdarúgó Szövetség (FIFA), 
hogy a 2014-es világbajnok-

ság selejtezői során a politikailag 
feszült viszonyban álló országok – 
Oroszország és Grúzia, valamint 
Örményország és Azerbajdzsán – 
válogatottjai nem találkoznak majd 
egymással. A FIFA közölte: az eu-
rópai szövetség (UEFA) kérésének 

tett eleget, amikor úgy döntött, 
hogy a korábban egymással hábo-
rúban álló nemzetek csapatai nem 
kerülhetnek egy selejtezőcsoportba 
a július 30-i, Rio de Janieróban sor-
ra kerülő sorsoláson. A FIFA hoz-
zátette, ezek a gárdák már a jövő évi 
Európa-bajnokság jelenleg is zajló 
selejtezőjében sem találkozhattak 
egymással.

Sorsoltak a kézilabda BL-ben

Módosítás a sorsolás előtt

Székely Vágta

Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalának támogatásával 
a Forrás Sportegyesület, a 

Kato vice Lovarda, a Mátyás Hu-
szár Egyesület ötödik alkalommal 
szervezi meg 2011. július 9-én a 
csíksomlyói Katovice Lovardában 
az V. Csíki Lovas Napot. A Csíki 
Lovas Nap keretében rendezik meg 
a 2011. július 30-án a maksai Óri-
ás Pincetetőn sorra kerülő Székely 
Vágta csíkszeredai előfutamát. A 
vágta előfutamára a benevezés in-
gyenes, a versenyen való részvétel 
egyetlen feltétele, hogy a beneve-
zett ló tulajdonosának csíkszeredai 
lakhellyel kell rendelkeznie. Bővebb 
információk és iratkozás a Forrás S. 
E. elnökénél, Sándor Barnabásnál, 
a 0744–867792-es telefonszámon, 
valamint a csikilovas@freemail.hu 
e-mail címen vagy a Mátyás Huszár 
Egyesület parancsnokánál, Szőcs 
Eleknél a 0744–557831-es telefon-
számon. A versenyszabályzat meg-
található a www.szereda.ro-n és a 
www.sepsi.ro-n.


