
Sport
Farmcsapata lesz a HSC-nek

Hétvégi sportműsor

Kikapott a Vaslui, irány az EL

hírfolyam

> Kerékpár. Ebben az idényben már 
nem versenyez Alberto Contador három-
szoros Tour de France-győztes spanyol ke-
rékpáros, aki doppingügyének novemberi 
lezárására vár. Contador a júliusi Tour 
után ezen a héten még két viadalon szere-
pelt, az egyiken első, a másikon második 
lett, majd hazautazott. A spanyol brin-
gásra novemberben kemény próba vár: 
többszöri halasztás után várhatóan akkor 
dönt majd a nemzetközi Sportdöntőbíró-

ság (CAS) a doppingügyében. Contador a 
tavalyi, általa megnyert Touron bukott le, 
szervezetében klenbuterol nyomaira buk-
kantak. Állítása szerint fertőzött hús mi-
att akadt fenn az ellenőrzésen. A Spanyol 
Kerékpáros Szövetség felmentette, a nem-
zetközi szövetség (UCI) és a Nemzetkö-
zi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 
azonban a CAS-hoz fordult. Az UCI je-
lezte, amennyiben a CAS bűnösnek találja 
az ártatlanságát hangoztató Contadort, 
megfosztja őt valamennyi, tavaly július óta 
elért eredményétől. Így aztán nemcsak a 

2010-es Tour-elsősége, hanem az idei Giro 
d’Italia-győzelme is elúszhat.

> Labdarúgás. A Vasas-Híd labdarúgó-
csapata szerda este gálamérkőzésen 1–0-s ve-
reséget szenvedett az olasz AS Roma együt-
tesétől a Puskás Ferenc Stadionban. Az an-
gyalföldi klub ezzel a találkozóval ünnepelte 
fennállásának 100. évfordulóját. A várako-
zásoknak megfelelően Luis Enrique, az AS 
Roma új vezetőedzője a legerősebb összeál-
lításban küldte fel csapatát a Puskás Ferenc 
Stadionban, így a három 2006-os olasz világ-

bajnok, a kapitány Francesco Totti, Simone 
Perrotta és Daniele De Rossi, valamint az 
új igazolások, az argentin Gabriel Heinze, 
valamint a Bajnokok Ligája-győztes FC 
Barcelonától igazolt tinisztár, Bojan Krkic 
is ott volt a kezdő tizenegyben. Természete-
sen a Roma rohamairól szólt az első félidő, 
főként Krkic veszélyeztetett többször is. A 
fordulást követőn gólt szereztek az olaszok, 
a hazai együttesnek pedig már az átalakult 
olasz csapat ellen sem volt sok esélye, és az 
eredmény nem változott. Eredmény: Vasas – 
AS Roma 0–1. 
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Labdarúgás
I. liga, 3. forduló műsora: ma: 

Mioveni – Astra (18.45, DigiSport), 
CFR – Medgyes (20.30, GspTV); 
holnap: Dinamo – Pandurii (19, 
DigiSport), Petrolul – Rapid (20.15, 
DolceSport), Chiajna – Vaslui (21.30, 
DigiSport); vasárnap: Ceahlăul – 
Galac (18.30, DigiSport), Steaua 
– Kolozsvári U (20.30, DigiSport); 
hétfő: Szeben – Vásárhely (18.30, 
DigiSport), Brassó – Sportul (21.30, 
DigiSport).

NB1, 4. forduló: ma: ZTE – 
Honvéd (19); holnap: Vasas – Ha-
ladás (18.30), Siófok – Győr (20), 
Pápa – Kaposvár (20), Videoton – 
Diósgyőr (21); vasárnap: Ferencvá-
ros – Pécs (17), Újpest – Paks (19), 
Kecskemét – Debrecen (20).

Lábtenisz
A Megyei Szabadidő Sportszö-

vetség Csíkszereda Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának támogatásá-
val idén is megszervezi a lábteniszbaj-
nokságot. A bajnokságra bárki bene-
vezhet, amatőrök és profik egyaránt, 
két korosztályban: ifik – 18 éves ko-
rig, és felnőttek – 18 év fölöttiek. Be-

iratkozni a helyszínen, a József Attila 
Általános Iskola sportpályáján lehet 
holnap 8 és 9 óra között.

Szupermaraton
A Csíkszeredai Városnapok ke-

re tében idén 10. alkalommal ke-
rül sor a Tusnád Ásványvíz Székely 
Szupermaratonra. A viadalt vasárnap, 
augusztus 7-én 9 órától tartják. Egyéni 
– férfi és női –, illetve váltószámokra is 
sor kerül vasárnap. A rajt Csíkszeredá-
ból, a Vár térről lesz, a versenyzők pe-
dig 46 kilométert kell megtegyenek. A 
mezőny Csíkszereda – Csíkszentkirály 
– Csíkszentmárton – Tusnád – Vere-
bes – Csatószeg – Csíkszentsimon 
– Csíkszentimre, majd újból Csíksze-
reda utcáin szalad át a Vár térig. A szer-
vezők felhívják a résztvevők figyelmét, 
hogy a beiratkozás személyazonossági 
igazolvány alapján történik, melyet 
a szervezőbizottságnak le kell adni, s 
amelyet a bizottság a verseny befejez-
tével visszaszolgáltat. A benevezési lap 
letölthető a www.szereda.ro honlap-
ról. A részvételi lapokat augusztus 6-ig 
kell eljuttatni a szervezőbizottsághoz 
(Hargita Megyei Ifjúsági és Sportigaz-
gatóság, Csíkszereda, Hősök utca 7. 

szám), vagy faxon a 0266–371772, 
0266–371278-as számokra.

Gyorsulási verseny
Vasárnap, augusztus 7-én, újabb 

autós gyorsulási versenyre kerül sor 
Csíkszeredában délben 12 órától a 
Nagymező utcában. A vetélkedőre 
a rajt előtt egy órával lehet nevezni 
a helyszínen. 11 óráig a versenyzők 
65 lej nevezési díjat kell befizessenek, 
míg 12 óra után 85 lejt. A szervezők 
felhívják a figyelmet, hogy a Nagy-
mező utcában 11–16.30 óra között 
le lesz zárva forgalom. Bővebb infor-
mációt a versenyről a 0723–947355-
ös telefonszámon kaphatnak az ér-
deklődők.

Fogathajtó bajnokság
Karcfalván
Mától vasárnapig Csíkkarcfalván 

és Madicsafürdőn kerül sor a kettes 
fogathajtók román bajnokságának 
harmadik fordulójára. A program: 
ma (csíkkarcfalvi labdarúgópálya, 
13 órától): fogatok bemutatása, díj-
hajtás; holnap (Madicsafürdő, 10): 
maratonhajtás; vasárnap (karcfalvi 
labdarúgópálya, 11): akadályhajtás.

Nem sikerült ledolgoznia kétgó-
los hátrányát a FC Vaslui együt-
tesének a Bajnokok Ligája Nem 
bajnokok ága első selejtezőkö-
rének visszavágóján a Twente 
ellen, és búcsúztak a BL-től. Az 
Európa Liga 4. selejtezőkörében 
folytathatják.

Támadó felállásban küldte 
pályára fiait Viorel Hizo, a 
FC Vaslui trénere a Twente 

ellen a Bajnokok Ligája Nem baj-
nokok ága első körének visszavágó-
ján, hiszen két gólt kellett behozza-
nak. Fél órán át jobban is játszott 
a Vaslui, ám veszélyes helyzetekig 
nem jutott, ami után a holland 
gárda kiegyenlítetté tette a Piatra 
Neamţ-on rendezett találkozót. 
A térfélcserét követően továbbra 
is kiegyenlített küzdelem folyt a 
pályán, de az utolsó 20 percben a 
vendégeknek sikerült átvenniük a 
játék irányítását. Az utolsó percek-
ben a találkozó és egyben a párharc 
kimenetelét végleg eldönthették 
volna a hollandok, ám Janko bom-
bája a felső lécen csattant, és mivel 
a folytatásban továbbra sem szüle-
tett gól, a Twente hazai győzelmé-
nek köszönhetően továbbjutott a 
második körbe. A Vaslui pedig az 
Európa Liga 4. selejtezőkörében 
folytathatja.

Bajnokok Ligája-selejtező, 
3. forduló
Bajnokok ága: Partizan Belgrád 

– Genk 1–1 /tj: a Genk, 3–2-es ösz-
szesítéssel/; Maribor – Maccabi Haifa 
1–1 /tj: a Maccabi Haifa, 3–2-es ösz-
szesítéssel/; Dinamo Zágráb – HJK 
Helsinki 1–0 /tj: a Dinamo Zágráb, 
kettős győzelemmel, 3–1-es összesí-
téssel/; Sturm Graz – Zestafoni 1–0 
/tj: a Sturm Graz, 2–1-es összesítés-
sel/; Wisla Krakow – Liteksz Lovecs 
3–1 /tj: a Wisla Krakow, kettős győ-
zelemmel, 5–2-es összesítéssel/; Po-
zsonyi Slovan – APOEL 0–2 /tj: az 
APOEL, 2–0-s összesítéssel/; Viktoria 
Plzen – Rosenborg 3–2 /tj: Plzen, ket-
tős győzelemmel, 4–2-es összesítés-
sel/; Malmö – Glasgow Rangers 1–1 
/tj: a Malmö, 2–1-es összesítéssel/; 
Shamrock Rovers – FC Köbenhavn 
0–2 /tj: a Köbenhavn kettős győze-
lemmel, 3–0-s összesítéssel/; BATE 
Boriszov – Ekranas 3–1 /tj: a BATE 
Boriszov 3–1-es összesítéssel/.

Nem bajnokok ága: Trabzonspor 
– Benfica 1–1 /tj: a Benfica, 3–1-es 
összesítéssel/; FC Zürich – Standard 
Liege 1–0 /tj: a Zürich, 2–1-es össze-
sítéssel/; Vaslui – FC Twente 0–0 /
tj: a Twente, 2–0-s összesítéssel/; Ru-
bin Kazany – Dinamo Kijev 2–1 /tj: 
Rubin Kazany, 4–1-es összesítéssel/; 
Panathinaikosz – Odense 3–4 /tj: az 
Odense 5–4-es összesítéssel/.

Sajtótájékoztató keretén belül 
számolt be a HSC Csíkszereda 
jégkorongcsapatának vezetősége 

a következő idényt érintő változások-
ról és célkitűzésekről tegnap délután. 
Horváth László, a Sportklub elnöke 
elmondta, hogy a csapat célkitűzései 
nem változtak a tavalyhoz képest, így 
az idén is mindent meg szeretnének 
nyerni. Elmondása szerint a csapat fel-
készülése remekül sikerül, és jobb fel-
készültségi állapotban vannak a hoki-
sok, mint egy évvel ezelőtt. Ezt Charles 
Franzén vezetőedző is megerősítette, 
aki érdekességként elmondta, hogy 
a nyáron Svédország legnagyobb ho-
kismagazinja egy terjedelmes cikket 
közölt a csapatról. Franzén továbbá 
megjegyezte, hogy az idén többet sze-
retne elérni a csapattal, mint tavaly, így 
szeretné, ha a gárda a Kontinentális 
Kupa döntőjébe kerülne. Ehhez, mint 
mondta, sok munka és szerencse kell. 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda 
polgármestere újdonsággal állt elő: 
a HSC Csíkszeredának a következő 
idénytől farmcsapata lesz, amely vi-
szont egyelőre csak a román bajnok-
ság alapszakaszában fog részt venni. 

A MOL Ligában a két csapat között 
átjárhatóság lesz. Erről legkésőbb ma 
születik végleges döntés.

Bérletárak. Teljes értékű bérlet: 
250 lej (aki a Sör-kupáig megvásá-
rolja, annak 220 lej); kedvezményes 
bérlet: 175 lej (aki a Sör-kupáig meg-
vásárolja, annak 150 lej); sportolói 
bérlet 75 lej (a Sportklub és a Sportis-

kola sportolói számára); öregfiú-bér-
let: 150 lej (35 év feletti volt játékos); 
VIP-bérlet: 1500 lej.

Jegyárak. Román bajnokság alap-
szakasza: 7 lej; román bajnokság rá-
játszás: 15 lej; Interliga-alapszakasz: 
10 lej; Interliga-rájátszás: 15 lej; 
Kontinentális Kupa és Csíki Sör-ku-
pa: 15 lej/nap.

Horváth László mutatja a svéd szaklapot, amelyben a HSC-ről írtak

Újabb meccset játszottak. A Csíkszeredában edzőtábo-
rozó Ferencvárosi TC U19-es labdarúgócsapata újabb felkészítő jel-
legű mérkőzést játszott tegnap. Ellenfelük ezúttal a Csíkszeredai VSK 
felnőttcsapata volt. A Fradi játékosai és edzői stábja ma délelőtt 10.30-
tól még egy edzést tart a füves pályán, majd délután hazautaznak. Ered-
mény: Csíkszeredai VSK – Ferencvárosi TC U19 0–4.


