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> U17-es világbajnokság. A hazai pá-
lyán játszó mexikói válogatott nyerte meg 
az U17-es labdarúgó-világbajnokságot, mi-
után a döntőben majdnem 100 ezer néző 
előtt 2–0-ra legyőzte Uruguayt. Mexikó 
2005 után a második vb-aranyát gyűjtöt-
te be ebben a korosztályban. Németország 
végzett a világbajnokság harmadik helyén, 
mivel a bronzmérkőzésen 94 379 néző 
előtt 4–3-ra legyőzte Brazíliát. A brazilok 
Adryan vezérletével már 3–1-re is vezettek, 

miután a német vezető gól után 11 perc 
alatt háromszor is betaláltak, ám a folyta-
tásban a németek felőrölték riválisukat, és 
fordítottak. Eredmények. A 3. helyért: Né-
metország – Brazília 4–3. Döntő: Mexikó 
– Uruguay 2–0.

> Copa America. Kolumbia kétgólos 
győzelmet aratott Bolívia felett a labdarúgó 
Copa America vasárnapi mérkőzésén, sikeré-
vel pedig megnyerte az A csoportot és bejutott 
a negyeddöntőbe. Ma hajnalban a házigazda 
Argentína a negyeddöntőbe jutásért lépett 

pályára Costa Rica ellen. Eredmény, A csoport, 
3. (utolsó) forduló: Kolumbia – Bolívia 2–0. 
A csoport állása: 1. (és már negyeddöntős) 
Kolumbia 7 pont/3 mérkőzés, 2. Costa Rica 
3/2, 3. Argentína 2/2, 4. Bolívia 1/3

> Fogadási csalás. Joseph Blatter, a 
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 
elnöke arra figyelmeztette a fogadási csa-
lások sportági érintettjeit, hogy a jövőben 
örökös eltiltásra számíthatnak. „A mi meg-
oldásunk az életre szóló eltiltás, legyen szó 
akár játékosokról, edzőkről vagy bírókról” 

– szögezte le a svájci sportvezető egy sajtó-
tájékoztatón a mexikói Pachucában, ahol 
egyébként a 17 éven aluliak világbajnok-
ságának tapasztalatait összegezte az elmúlt 
hétvégén. Blatter arról is beszélt, nagyon 
kellemetlen és nyugtalanító a FIFA számá-
ra, hogy egyre több országból érkeznek je-
lentések fogadási csalásokról, illetve elcsalt 
mérkőzésekről. „Szigorúan kell ezek ellen 
fellépnünk” – tette hozzá, érzékeltetve, 
hogy sokat árthat a futball megítélésének, 
ha nem sikerül eredményeket elérni ezen a 
területen.w

12. oldal |  2011. július 12., keddhargitanépe

A Román Kosárlabda-szövetség új 
székházában kisorsolták a férfi A 
liga programját, illetve döntöttek 
a versenynaptárral kapcsolatban. 
A bajnokságban és a kupában is 
hazai pályán kezd a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Szeptember 17-én a Románia-
kupa nyolcaddöntőivel veszi 
kezdetét a román férfi kosár-

labda-bajnokság – döntöttek vasár-
nap késő este a Román Kosárlabda-
szövetség elöljárói. A Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK első mérkőzé-
sét hazai pályán kezdi a Nagyváradi 
CSM ellen, a visszavágóra szeptem-
ber 24-én kerül sor. A párharc győz-

tese a SCM Craiova – CS Otopeni 
győztesével találkozik a negyeddön-
tőben 2012. január 4–10. napokon. 
A kupa Final Fourját február 17–18. 
között rendezik.

A bajnokság október 1-jén rajtol 
el. A Lászlófy Botond által vezényelt 
csíki együttes pedig az első forduló-
ban a BCM Pitesti ellen játszik hazai 
pályán. Az őszi idény december 21-
én ér véget, míg a tavaszi idény 2012. 
január 14-én rajtol. A bajnokság alap-
szakasza az előzetes tervek szerint 
2012. március 31-én fog véget érni. 
Ezt követi majd a felsőház, illetve az 
alsóház rájátszása az érmekért, illetve 
a kiesés elkerüléséért.

A múlt idényben kieső Poli teh-
nica Iaşi és a Brassói CSU Cuadripol 
Brassó helyét a Bukaresti Dinamo és 

a CSŞ Giurgiu vette át, akik a máso-
dik ligából jutottak fel.

A Román-kupa 1. fordulójának 
műsora: Bukaresti Steaua – Buka-
resti CSM, Medgyesi Gaz Metan – 
Kolozsvári U–Mobitelco, Csíksze-
redai KK – Nagyváradi CSM, SCM 
Craiova – CS Otopeni, Bukaresti 
Dinamo – CSȘ Giurgiu, Nagysze-
beni Atlassib – BCM Pitești, CSU 
Ploiești – Energia Rovinari, Temes-
vári BC – Marosvásárhelyi KK.

A bajnokság 1. fordulójának 
műsora: Bukaresti Steaua – Maros-
vásárhelyi KK, Medgyesi Gaz Metan 
– Energia Rovinari, Csíkszeredai 
KK – BCM Pitești, SCM Craiova – 
CSȘ Giurgiu, Bukaresti Dinamo – 
CS Otopeni, Nagyszebeni Atlassib 
– Nagyváradi CSM, CSU Ploiești 
– Kolozsvári U–Mobitelco, Temes-
vári BC – Bukaresti CSM.

A Csíkszeredai KK további 
programja: 2. forduló: Energia Ro-
vi nari – Csíkszereda; 3. forduló: 
Csíkszereda – Bukaresti Steaua; 
4. forduló: Medgyesi Gaz Metan – 
Csíkszereda; 5. forduló: Csíkszereda 
– Marosvásárhelyi KK; 6. forduló: 
Csíkszereda – SCM Craiova; 7. for-
duló: Bukaresti Dinamo – Csíksze-
reda; 8. forduló: Csíkszereda – Nagy-
szebeni CSU Atlassib; 9. forduló: 
CSU Asesoft Ploieşti – Csíkszereda; 
10. forduló: Csíkszereda – Temesvári 
BC; 11. forduló: CSM Bukarest – 
Csíkszereda; 12. forduló: Csíksze-
reda – Kolozsvári U–Mobitelco; 
13. forduló: Nagyváradi CSM – 
Csíkszereda; 14. forduló: Csíkszere-
da – CS Otopeni; 15. forduló: CSS 
Giurgiu – Csíkszereda.

Hat mérkőzéssel ma kezdetét 
veszi a labdarúgó Bajnokok 
Ligája második selejtező 

köre. Holnap pedig további 11 mérkő-
zést rendeznek. Köztük a Székesfehér-
vári Videoton FC is pályára lép, ellen-
fele pedig az osztrák Sturm Graz lesz. 
Az előzetes hírek szerint a találkozót a 
magyar Digi Sport élőben fogja köz-
vetíteni. Bajnokok Ligája, 2. fordu-
ló: ma: Pyunik – Plzen (18), Valletta 
– Ekranas (20.30), Mogren Budva 
– Litex Lovecs (21), NK Maribor – 
Dudelange (21), Pozsonyi Slovan – 
Tobol Kostanay (21.15), Shamrock 
Rovers – Flora Tallin FC (22); hol-
nap: Zestafoni – Dacia Chişinău (19), 
Maccabi Haifa – Borac Banjaluka 

(20), Malmö FF – HB Torshavn (20), 
Bangor City – HJK Helsinki (20.30), 
Dinamo Zágráb – FK Neftchi (21), 
Skenderbeu – APOEL Nikoszia 
(21), Skonto Riga – Krakkói Wisla 
(21.30), Sturm Graz – Videoton 
(21.30, Digi Sport HU), Linfield 
– BATE Borisov (21.45), Partizan 
Belgrád – Shkendija 79 (21.45), 
Rosenborg – Briedablik (21.45).

Módosítások az ifiknél
A Román Labdarúgó-szövetség 

tegnap nyilvánosságra hozta az ifjú-
sági bajnokságok versenyterveze-
tét. Érdekesség, hogy az U18-as és 
az U16-os országos bajnokságban 
a továbbiakban is nyolc csoportot 

akarnak indítani 14-18 csapattal, 
jelentkezéstől függően. A bajnok-
ság őszi idénye után kettévágják a 
mezőnyt. Az első hat csapat kerül a 
felsőházba, akik egy kör oda-vissza-
vágót fognak játszani, ami után az 
első négy helyezett továbbmegy a 
következő körbe. A 7–18. helyezett 
csapatok a tavaszi idényt lejátsszák 
menetrendszerűen.

A megyei bajnokságokban a ju-
nior A1 korosztályban a 1993 után 
születettek játszhatnak, a junior 
C-ben az 1997–98-ban születettek, 
a junior D-ben az 1999–2000-ben, a 
junior E-ben a 2001-ben születettek. 
A Gheorghe Hagi Danone-kupában 
a 2000-ben születettek, a Gheorghe 
Ola-kupában a 2002-ben, míg a 
Gheorghe Ene-kupában a 2003-ban 
születettek vehetnek részt.

A román bajnokság gólki-
rálya, Gabriel Florea (ké-
pünkön), nyilatkozott egy 

szakportálnak a hétvégén, miután 
napvilágot látott az a hír, hogy a 
Székelyudvarhelyi KC-hoz iga-
zolt. A balszélső bízik benne, hogy 
jól választott, ugyanakkor hozzá-
tette, új gárdájával az első helyekért 
lesznek harcban. A handbalvolei.ro 
internetes portálnak nyilatkozva 
a játékos elmondta, büszke arra 
a három idényre, amit a Pandurii 
Târgu Jiuban töltött, egy bronzér-
met hozott ez a karrierjének, illet-
ve egy gólkirályi címet.

A játékos továbbá elmondta, 
azért választotta az ezüstérmes csapa-
tot, mert egy erős bázis, ahol a célki-
tűzés a dobogós helyek megszerzése 
lesz. Hozzátette, mindent megtesz 
a pályán, hogy igazolja, jó választás 
volt új gárdájának. Örül annak, hogy 
Vlad Caba lesz az edzője, akivel eddig 
még nem dolgozott, de tudja, hogy a 
trénernek tetszik a francia iskola. A 
soron következő idényről pedig úgy 

véli, egy kiegyensúlyozott pontva-
dászat lesz, a címvédő Konstanca 
mellett az Udvarhely, a Bákó, vala-
mint a Temesvár küzdenek az első 
helyekért.

Már az idény elején nehéz mérkőzéssorozat vár a csíki csapatra Fotó: Halmágyi Zsolt/arcHív

Focihírek

Érmes helyezések a Balkán-bajnokságról. A görög-
országi Thesszalonikiben rendezték meg hétvégén a cselgáncs Bal-
kán-bajnokságot U17-es és U20-as korosztályok számára. A meg-
mérettetésen a csíki sportolók három érmet szereztek: egy arany-, 
egy ezüst- és egy bronzérmet. A 17 évesek korosztályában Bardócz 
Richárd (60 kg, Csíkszeredai Sportiskola) az első helyet, míg Stoica 
Márk (73 kg, Csíkszeredai Sportklub) a második helyet szerezte 
meg. A 20 éveseknél a sportiskolás Vişan Vlad súlycsoportjában a 
73 kilogrammosok között a harmadik helyen végzett. Az ISK spor-
tolóit Dániel Albert, míg a Sportklub versenyzőit Dánél Sándor ké-
szítette fel, és ők kísérték el a dzsúdókákat a nívós versenyre.


