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A magyarok Izlanddal, a románok

San Marinóval játszanak
Moldvai csoportban

a Székelyudvarhely FC

hírfolyam

> Kajak-kenu. Rekordidő alatt sikerült 
átépíteni Szegeden az olimpiai kvalifikációs 
világbajnokságnak otthont adó Nemzeti Ka-
jak-kenu és Evezős Olimpiai Központot, amely 
hosszú évekig segítheti a magyar sportolók fel-
készülését. A felújított létesítményt Vígh Lász-
ló, a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, 
sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos, illet-
ve Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság, 
egyszersmind a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

alelnöke adta át Szegeden. A központ, amelyet a 
szegedi vb rajtja előtt kilenc nappal adtak át, alig 
három hónap alatt újult meg kívül-belül, s Ma-
gyarország egyetlen, nemzetközi kajak-kenu és 
evezős versenyek rendezésére is alkalmas sport-
létesítménye. Az átépítés során kiemelt szerepet 
kapott az akadálymentesítés, mivel a kajak-ke-
nu világbajnokságon parasportolók számára is 
rendeznek futamokat. A fejlesztésre a kormány 
még ez év elején 450 millió forintot csoporto-
sított át, ezenkívül mintegy 325 millió forinttal 
a vb megrendezését is támogatja. Az augusztus 
17-én kezdődő világbajnokságra 94 ország adta 

le jelentkezését, ez rekordnak számít a kajak-ke-
nu sportág történetében.

> Öttusa. Nyolcvanöt éves korában el-
hunyt Magyar Vilmos, a győri, illetve a magyar 
női öttusázás megteremtője. A mesteredző 
1986 és 1993 között szövetségi kapitánya volt 
a magyar női válogatottnak, irányítása alatt 
1989-ben Kovács Irén nyerte meg a szakág első 
világbajnoki érmét.

> Anzsi Mahacskala. A Dzsudzsák Balázst 
is foglalkoztató Anzsi Mahacskala dagesztáni 

futballklub szerződtetni akarja az orosz Andrej 
Arsavint és a szerb Danko Lazovicsot. A RIA-
Novosztyi orosz hírügynökség értesülése szerint 
az Anzsi elöljárói már meg is kezdték a tárgya-
lásokat az érintettek egyesületeivel, Arsenallal és 
a szentpétervári Zenittel, amelynek egyébként 
alkalmazásában áll Huszti Szabolcs is. Az orosz 
bajnokság élcsoportjához tartozó mahacskalai 
alakulat irányítói már korábban szerződtették 
a világbajnok brazil Roberto Carlost, s a csapat-
erősítés jegyében nemrég Dzsudzsák után meg-
vásárolták az orosz válogatott középpályást, az 
angol Chelsea-től érkezett Jurij Zsirkovot is.

12. oldal |  2011. augusztus 10., szerdahargitanépe

Több válogatott felkészülési mér-
kőzést is rendeznek ma szerte a 
világban. A magyar labdarúgó-válo-
gatott Izland gárdáját fogadja, míg 
a románok San Marinóba utaznak. 

A Telkiben készülődő ma-
gyar labdarúgó-válogatott 
játékosai szerint jó erőfel-

mérő lehet a mai izlandiak elleni 
barátságos mérkőzés a szeptember 
3-án, Svédország csapatával vívan-
dó Európa-bajnoki selejtező előtt. 
Dzsudzsák Balázs, az orosz Anzsi 
középpályása szerint Egervári Sán-
dor legfontosabb feladata az lesz, 
hogy a védelmet megfelelően ösz-
szeállítsa, ugyanis a svédek elleni 
összecsapáson eltiltás miatt nem 
számíthat két alapemberére, Juhász 
Rolandra és Vanczák Vilmosra.

Az új román szövetségi kapi-
tány, Victor Piţurcă, legnagyobb 
feladatának tekinti, hogy a követ-
kező világbajnoki selejtezőre egy 
ütőképes gárdát alakítson ki. Ez 
meg is látszik a behívókból, hisz 
az eddig biztos alapemberekről – 
Săpunaru, Raţ, Goian – , akik való-
színű továbbra is meg fogják kapni 
a behívót, ezúttal lemondott a ka-
pitány. Igaz, San Marino ellen nem 
is kellenek ők.

A magyar válogatott 20.45-
kor a Puskás Ferenc Stadionban 
fogadja az izlandi csapatot, míg a 
románok 21.30-kor lépnek pályá-
ra. A magyar–izland mérkőzést a 
magyar Sport1 adja, míg a román 
válogatott találkozóját lapzártáig 
egyetlen televíziós társaság sem 
tűzte műsorára. Olyan, hogy a 
román válogatott mérkőzését egy 
televíziós csatorna se közvetítse, 
nem történt 14 éve.

Moldvai csoportba sorolta be 
a román labdarúgó-szövetség a 
Székelyudvarhelyi FC harmadik 
ligás labdarúgócsapatát. Az el-
múlt két esztendőben az SZFC a 
erdélyi csoportban volt.

Most már hivatalos, hogy a 
Székelyudvarhelyi FC az 
őszi idényt a harmadik ligá-

ban folytathatja, miután a Román Lab-
darúgó-szövetség (RLSZ) elfogadta a 
klub azon kérését, hogy továbbra is a 
C ligában szerepeljen, annak ellenére, 
hogy a 2010–2011-es idényt, a C6-os 
csoportot az utolsó helyen zárta.

A RLSZ viszont a 2011–2012-es 
idényben a csapatot a moldvai cso-
portba (1-es csoport) sorolta be, ami 
részben várható volt, hiszen a többi 
„erdélyi csoport” létszáma végleges 
volt. Amint arról már korábban 
beszámoltunk, a jövőre vonatko-
zó elképzelések szerint a klub nem 
profiként, hanem amatőr szinten 
folytatná működését, ami nagyobb 

anyagi terheléseket venne le a klubról.
Telefonon próbáltuk elérni teg-

nap Berkeczi Attilát, a klub elnökét, 
hogy elmondja, milyen elképzelések 
kezdenek kialakulni a csapattal kap-
csolatosan, hiszen jelen pillanatban 
nincs edzője a csapatnak, továbbá 
milyen játékosállománnyal vágnának 
neki a következő szezonnak. A klub-
elnök viszont épp tárgyalásokat foly-
tatott, és csak a mai nap tud lapunk 
rendelkezésére állni.

A 3. Liga 1-es csoportjának me-
zőnye: FCM Dorohoi (Botoşani me-
gye), CSM Paşcani (Iaşi megye), CS 
Cetatea Târgu Neamţ, FC Ceahlăul 
Piatra Neamţ II, SC Municipal 
Petrotub Roman (Neamţ megye), 
ABC Stoicescu, CSM Râmnicu 
Sărat (Buzău megye), ACS Rapid 
CFR Suceava, ACS Sporting Suceava 
(Suceava megye), Bákói Aerostar, 
Bákói ASC (Bákó megye), CS Panciu, 
CSM Focşani (Vrancea megye), Galaci 
Oţelul II, Galaci Politehnica (Galac 
megye), Székelyudvarhelyi FC.

Izland legyőzésével feledtetnék a magyarok a hollandok elleni vereséget

Még lehet iratkozni
a Csík körzetibe

41 csapat jelentkezett az Ud-
varhely körzeti labdarúgó-
bajnokságba, amely együt-

teseket már csoportokba is sorolták. 
Az Udvarhely körzeti bajnokság rész-
letes műsorát augusztus 15-én sorsol-
ják ki. A Csík körzeti bajnokság körül 
még gondok vannak, hiszen a megyei 
labdarúgó-szövetség által kitűzött 
határidő, augusztus 5., után is voltak 
csapatok, amelyek jelentkezni szeret-
tek volna. Ezen csapatokat holnapig 
még fogadják. Itt három gárdáról van 
szó: Csíkmindszent, Csíkborzsova és 
Csíkszentkirály együttesei. Érdekes-
ség, hogy a Csíkkarcfalvi Hargita a 
körzeti bajnokságba nevezett, habár 
korábban szó volt arról, hogy a me-
gyei bajnokságba iratkozik. A tavalyi 
gárdák közül viszont nem iratkozott 
be a körzetibe a Gyimesközéploki 
Csillag együttese. A körzeti bajnok-
ság, akárcsak a megyei bajnokság sor-
solását pénteken tartják.

A Csík körzetibe benevezett csa-
patok listája: Tusnádfürdői Fiatalság, 
Csíkszépvízi MŰ, Csíkszentmártoni 

IFK, Csíkszentgyörgyi Fiság, Csík karcfalvi 
Hargita, Csík szent simoni Szefite, Tus-
nádi Piliske, Gyer gyó szár hegyi Bástya, 
Csík szent domokosi Garados, Csík-
kozmási Komisz, Csíkmadéfalvi MIK, 
Csíkszentimrei TE, Vaslábi Maros, 
Csíkcsicsói KSE II.

Az Udvarhely körzeti bajnok-
ság csoportbeosztása: A csoport: 
Szentábrahám, Betfalva, Malomfal-
va, Galambfalva, Székelyudvarhelyi 
Sporting, Farkaslaka, Farcád, Ze-
te laka, Lövéte, Korond, Szentegy-
házi Total, Szentlélek, Fiatfalva, 
Ho moródszentmárton; B csoport: 
Bögöz, Szentmihályi Szalon, Ko-
rondi Ifjúság, Szentmihályi Ha-
ladás, Agyagfalva, Gagy, Kányád, 
Kobátfalva, Homoródszentpál, 
Cse kefalva, Zetelaka II, Kápolnás, 
Alsó boldogfalva, Galambfalva II; 
C csoport: Felsőboldogfalva, Far-
cád II, Malomfalva II, Oroszhegy, 
Ho moródszentpéter, Hodgya, Si-
ménfalva, Homoródszentmárton II, 
Máréfalva, Rugonfalva, Ócfalva, Ok-
lánd, Bogárfalva.

A magyar válogatott kerete: kapusok: Bogdán Ádám (Bolton 
Wanderers), Csernyánszki Norbert (Paksi FC), Király Gábor (1860 
München); mezőnyjátékosok: Fehér Zoltán (Győri ETO FC), 
Halmosi Péter (Szombathelyi Haladás), Juhász Roland (Anderlecht), 
Korcsmár Zsolt (Brann), Laczkó Zsolt (Sampdoria), Lázár Pál 
(Samsunspor), Lipták Zoltán (Videoton FC), Pintér Ádám (Real 
Zaragoza), Czvitkovics Péter (KV Kortrijk), Dzsudzsák Balázs (Anzsi 
Mahacskala), Elek Ákos (Videoton FC), Hajnal Tamás (VfB Stutt-
gart), Koltai Tamás (Győri ETO), Koman Vladimir (Sampdoria), 
Vadócz Krisztián (Osasuna), Varga József (Debrecen), Lázár Bence 
(Újpest), Priskin Tamás (Ipswich Town), Rudolf Gergely (Genoa).

A román válogatott kerete: kapusok: Ciprian Anton Tătăruşanu 
(Bukaresti Steaua), Costel Fane Pantilimon (Manchester City); mezőny-
játékosok: Srdjan Luchin (Temesvári FC), Banel Nicoliţă, Florin Gardoş 
(Steaua), Vlad Chiricheş (Pandurii Târgu Jiu), Viorel Nicoară, Gabriel 
Mureşan (Kolozsvári CFR), Doru Mihai Pintilii (Pandurii Târgu Jiu), 
Tiberiu Bălan (Sportul Studenţesc), Cristian Tănase (Steaua), Mircea 
Cristescu (Brassói FC), Gabriel Torje (Bukaresti Dinamo), Sorin Daniel 
Stratilă (Astra Ploieşti), Alexandru Mihăiţă Chipciu (Brassó), Ovidiu 
Herea (Bukaresti Rapid), Costin Curelea (Sportul), Gabriel Tamaş (West 
Bromwich Albion), Ştefan Radu (SS Lazio), Răzvan Cociş (FK Rostov), 
Adrian Mutu (AC Cesena), Ionuţ Mazilu (Arsenal Kiev).

A legfontosabb felkészülési mérkőzések: Japán – Dél-Korea 
(13.30), Oroszország – Szerbia (18), Lettország – Finnország (19.25), 
Fehéroroszország – Bulgária (20), Ciprus – Moldova (20), Magyarország 
– Izland (20.45, magyar Sport1), Albánia – Montenegró (21), Norvé-
gia – Csehország (21), Ukrajna – Svédország (21), Ausztria – Szlovákia 
(21.30), Lengyelország – Grúzia (21.30), San Marino – Románia (21.30), 
Törökország – Észtország (21.30), Németország – Brazília (21.45, román 
Sport1), Olaszország – Spanyolország (21.45), Írország – Horvátország 
(21.45), Skócia – Dánia (21.45), Szlovénia – Belgium (21.45), Wales – 
Ausztrália (21.45), Bosznia – Görögország (22), Franciaország – Chile 
(22, Digi Sport 1 RO), Egyesült Államok – Mexikó (04).

Elmarad az angol–holland
meccs

Az angol Labdarúgó-szövetség 
(FA) hivatalos honlapján közöl-
te, hogy a ma estére tervezett 
Anglia – Hollandia felkészü-
lési mérkőzés zavargások miatt 
elmarad. A szövetség azután 
döntött így, miután a londoni 
zavargások miatt egyeztetett a 
helyi rendőrséggel, amely azt ta-
nácsolta, hogy ne rendezzék meg 
a találkozót.


