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> Ligakupa. A Magyar Labdarúgó-szövet-
ség versenybizottsága tegnap nyilvánosságra 
hozta a 2011–2012-es Ligakupa csoportbe-
osztását. A 20 csapatos sorozat részvetői öt 
négyes csoportba kerültek, a beosztásnál fon-
tos szempont volt a földrajzi fekvés. A sorozat 
augusztus 31-én kezdődik, a döntőt április 
18-án rendezik meg. A csoportkör játéknap-
jai: augusztus 31., szeptember 7., október 5., 
október 12., november 9., november 16. A 
negyeddöntő első mérkőzéseit február 22-én, 

a visszavágókat március 7-én, az elődöntő első 
összecsapásait március 28-án, a visszavágókat 
április 4-én játsszák. A döntőre később kije-
lölendő helyszínen április 18-án kerül sor. A 
Ligakupa csoportjai. A csoport: Győr, Haladás, 
Pápa, ZTE; B csoport: Siófok, Ferencváros, 
Kaposvár, Pécs; C csoport: Videoton, Gyirmót, 
Honvéd, MTK; D csoport: Diósgyőr, Debre-
cen, Mezőkövesd, Vasas; E csoport: Kecskemét, 
Újpest, Paks (címvédő), Szolnok.

> Bajnokok Ligája. A labdarúgó Bajnokok 
Ligája harmadik selejtezőkörének visszavágóin 

remekeltek a dán csapatok: a bajnoki címvé-
dő Köbenhavn 2–0-ra győzött a Shamrock 
Rovers otthonában, míg az Odense meglepe-
tésre 4–3-ra győzött a Panathinaikosz otthoná-
ban. A Köbenhavn esélyeshez méltóan kezdett 
a Shamrock otthonában: Dame N’Doye a 42. 
percben előnyhöz juttatta csapatát, majd a 73. 
percben Cristian Bolanos beállította a 2–0-s 
végeredményt. Az Odense már a 12. percben 
megszerezte a vezetést a Panathinaikosz ott-
honában, a görögök azonban az 50. percben 
fordítottak. Ezután jött a hidegzuhany: nyolc 
perccel később előbb egyenlített a dán együt-

tes, majd a mérkőzés utolsó tíz percében két 
gólt is szerezve eldöntötte a továbbjutást. A 95. 
percben már csak kozmetikázni tudta az ered-
ményt a Pana, a vendégek tíz emberrel fejezték 
be az összecsapást. 

Eredmények. Bajnokok ága: Shamrock 
Rovers (ír) – FC Köbenhavn (dán) 0–2 /tj: 
a Köbenhavn, 3–0-s összesítéssel/; Nem baj-
nokok ága: Panathinaikosz (görög) – Odense 
BK (dán) 3–4 /tj: az Odense, 5–4-es összesí-
téssel/, BATE Boriszov (fehérorosz) – Ekranas 
(litván) 3–1 /tj: a BATE Boriszov, 3–1-es ösz-
szesítéssel/.
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Önkormányzatok 
labdarúgótornája
Ma 16 órától a Csíkszeredai Vá-

rosnapok keretében rendezik im már 
harmadik alkalommal a székelyföl-
di önkormányzatok kispályás lab-
darúgótornáját. A csíkszeredai Sta-
dion utcai műgyepes pályán nyolc 
csapat lép majd pályára. A 2 x 15 
perces mérkőzések párhuzamosan 
két pályán zajlanak. A torna győz-
tese egy vándorkupával térhet majd 
haza, amelyet a következő tornáig 
őrizhet majd. A múlt évben a kupát 
a rendező csíkszeredai önkormány-
zati csapat nyerte meg.

A torna csoportbeosztása. A cso
port: Felcsíki Válogatott, Gyer-
gyószentmiklós, Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, Szentegyháza. 
Mérkőzések: Felcsíki Válogatott – 
Gyergyószentmiklós (16), Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatala – Szent-
egyháza (16.35), Felcsík – Csíkszere-
da (17.10), Gyergyó – Szentegyhá-
za (17.45), Felcsík – Szentegyháza 
(18.20), Gyergyó – Csíkszereda 
(18.55); B csoport: Csíkszereda 
Önkormányzata, Csík szentmárton, 
Hargita Megye Ta nácsa, Csíkszent-
lélek. Mérkőzések: Csíkszereda – 
Szentmárton (16), Hargita Megye 
Tanácsa – Szentlélek (16.35), Csík-
szereda – Hargita Megye Tanácsa 
(17.10), Szentmárton – Szentlélek 

(17.45), Csíkszereda – Szentlélek 
(18.20), Szentmárton – Hargita 
Megye Tanácsa (18.55). Elődöntők 
(19.30); a 3. helyért (20.05); döntő 
(20.40).

Hagyományos 
lábteniszbajnokság
A Megyei Szabadidő Sportszö-

vetség Csíkszereda Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának támo-
gatásával idén is megszervezi a láb-
teniszbajnokságot, amely immár 
hagyományossá vált a Csíkszeredai 
Városnapokon. A bajnokságra bár-
ki benevezhet, amatőrök és profik 
egyaránt, két korosztályban: ifik 
– 18 éves korig, valamint felnőt-
tek – 18 év fölöttiek. Beiratkozni 
a helyszínen, a József Attila Általá-
nos Iskola sportpályáján lehet 8 és 
9 óra között.

X. Tusnád Ásványvíz 
Székely Szupermaraton
A Csíkszeredai Városnapok ke-

retében idén 10. alkalommal kerül 
sor a Tusnád Ásványvíz Székely 
Szupermaratonra. A viadalt vasár-
nap, augusztus 7-én 9 órától tart-
ják. Egyéni – férfi és női –, illetve 
váltószámokra is sor kerül vasárnap. 
A rajt Csíkszeredából, a Vár térről 
lesz, a versenyzők pedig 46 kilomé-
tert kell megtegyenek A mezőny 

Csíkszereda – Csíkszentkirály – 
Csíkszentmárton – Tusnád – Vere-
bes – Csatószeg – Csíkszentsimon 
– Csíkszentimre, majd újból Csík-
szereda utcáin szalad át a Vár térig. 

A szervezők – Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, Hargita Me-
gyei Ifjúsági és Sportigazgatóság, 
Csíki Sportegylet, Hargita Megye 
Szabadidősport Szövetsége – ezút-
tal is ellenőrző pontokat hoznak 
létre, amelyeket 11,5 kilométeren-
ként határoztak meg. A versenyre 
egyaránt női és férfi váltók is be-
nevezhetnek, a váltók pedig négy 
személyből tevődnek össze. A vál-
tóversenyben 5 korcsoportot alakí-
tottak ki a szervezők: 175 évesekig 
(a négy váltótag átlagéletkora alap-
ján); 176–200 év közötti; 201–250 
év között; 251–300 év között és 
300 év fölöttiek.

A szervezők felhívják a részt-
vevők figyelmét, hogy a beiratko-
zás személyazonossági igazolvány 
alapján történik, melyet a szervező 
bizottságnak le kell adni, s amelyet 
a bizottság a verseny befejeztével 
visszaszolgáltat. A benevezési lap le-
tölthető a www.szereda.ro honlap-
ról. A részvételi lapokat augusztus 
6-ig kell eljuttatni a szervezőbizott-
sághoz (Hargita Megyei Ifjúsági 
és Sportigazgatóság, Csíkszereda, 
Hősök utca 7. szám), vagy faxon a 
0266–371772, 0266–371278-as 
számokra. A versenyen csak azon 
sportolók vehetnek részt, akik jú-
lius 31-ig betöltik 14. életévüket és 
elfogadják a versenyszabályzatot. 

A Székely Szupermaraton al-
kalmával a szervezők a legjobba-
kat pénzjutalomban részesítik. Az 
egyéni számokban (férfi és női) az 
első hat helyezett kap jutalmat. Az 
első 1000 lejt, a második 700 lejt, a 
harmadik 500 lejt, a negyedik 300 
lejt, az ötödik 200 lejt, míg a hato-
dik 100 lejt. A váltószámok részt-
vevői is pénzjutalomban részesül-
nek, ám itt „csak” az első három 
csapat. Az első helyezett 1000 lejt, 
a második 700 lejt, míg a harmadik 
500 lejt kap. A korcsoportok győz-
tesei érmet és oklevelet kapnak. Az 
eredményhirdetés és díjkiosztás a 
viadal napján 15 órakor a Vár téren 
lesz, azok az egyéniben induló ver-
senyzők, akik időben fejezik be a 
maratont, oklevelet és ajándékcso-
magot kapnak a főtámogatótól.

A városnapok legnépszerűbb vetélkedője a Székely Szupermaraton fotó: csíki zsolt/archív

Csíkszeredában készül a Steaua. Csíkszeredában kezdte 
meg felkészülését a következő idényre a Bukaresti Steaua Rangers jég-
korongcsapata ma. A bukaresti gárda jövő hét végéig marad a városban, 
ahol a „jeges” felkészülést tartja.  fotó: csíki zsolt

Hargita Megye Tanácsa 50 
ezer lejjel jutalmazta meg 
a HSC Csíkszereda játé-

kosait a 2010–2011-es évadban 
nyújtott kiemelkedő teljesítmé-
nyükért. A pénzjutalom átadása-
kor Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke elismerését 
fejezte ki a csapatnak, hisz idén 
kitartó és céltudatos munkájuk-
nak köszönhetően megnyerték a 
román jégkorongbajnokságot, a 
MOL Ligát, hazahozták a Romá-
nia-kupát is, valamint bejutottak a 
Kontinentális-kupa második sza-
kaszába. Ez utóbbi szintén kiemel-
kedő teljesítmény, mert ez a hazai 
jégkorongsport történetében ed-
dig még egyetlen hazai csapatnak 
sem sikerült. Eredményeiknek kö-
szönhetően a téli sportok viszony-
latában Székelyföld híre még mesz-
szibbre eljut.

„Hargita Megye Tanácsa anya-
gilag és morálisan is támogatja 
azokat a sportolókat, sportegye-
sületeket, amelyek Székelyföld 
hírnevét öregbítik a különböző 
országos és nemzetközi bajnoksá-
gokon, emellett példát mutatnak 
a felnövekvő generációnak, amely 
először szülei vállán éli át a mérkő-

zések hangulatát, majd kedvet kap 
sportolni. Nem mindenkiből lesz 
élsportoló, nem mindenki találja 
meg a helyét az életben a sport ré-
vén, de a sporttal járó életszemlélet 
beépülése a fiatalok értékrendjébe 
egészségesebb lakosságot, dinami-
kusabb székelyföldi társadalmat 
eredményez” – mondta a megyei-
tanács-elnök.

E támogatásokat egy átlátha-
tó kritériumrendszerű pályázati 
program révén ítélik oda az igény-
lőknek, amelynek célja a sporto-
lók felkészülését célzó tevékeny-
ségek támogatása. A pályázatban 
minden, engedéllyel rendelkező 
sporttevékenységet folytató Har-
gita megyei egyesület, sportklub 
részt vehet. A pályázati progra-
mon kívül az együttműködésen 
alapuló sportprogram keretében 
a megyei önkormányzat támogat 
minden olyan kezdeményezést, 
rendezvényt, amely megyei vagy 
regionális jelleggel bír, évente egy-
re több pénzt fordítva a megyei 
sportélet támogatására, továbbá a 
kormányzati képviselet segítségé-
vel sokat tesz azért, hogy közössé-
geinkben minél több sportterem, 
sportpálya épüljön.


