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> Kosárlabda. A Marosvásárhelyi KK fér-
fi-kosárlabdacsapat vezetői elkészítették a szep-
tember 8–10. között Marosvásárhelyen sorra 
kerülő Maros-kupa műsorát. Ebből kiderült, 
hogy a Csíkszeredai KK nem mérkőzik meg 
szeptember 10-én az Asesoft Ploieşti csapatával, 
mivel annak már aznap lekötött mérkőzése van. 
Így ezt a találkozót a KK nyeri 20:0 arányban. 
Szeptember 8-án a Lászlófy Botond vezette 
csíki csapat 18 órától Körmenddel játszik, míg 
másnap este 19 órától a házigazdákkal mérkőzik 

meg. A Csíkszeredai KK a hétvégén két mérkő-
zést játszik a Marosvásárhelyi KK-val hazai pá-
lyán pénteken és szombaton. Az első találkozót 
18 órától, míg a másodikat 17 órától rendezik.

> Primera División. A Barcelona 5–0-ra 
legyőzte a Villarrealt a 2011–2012-es spanyol 
labdarúgó-bajnokság nyitófordulójának hét-
fő esti mérkőzésén. Lionel Messi megszerezte 
a 100. és a 101. gólját tétmérkőzésen a Camp 
Nouban. Eredmény: Barcelona–Villarreal 5–0 
(Thiago 25., Fabregas 45., A. Sánchez 48., 
Messi 51., 74.).

> Arsenal. A francia L’Equipe magazin in-
formációja szerint a Werder Bremen labdarúgó-
csapatának védője, Per Mertesacker tegnap este 
aláírt az Arsenalhoz. A két csapat részéről még 
nem erősítették meg a francia magazin infor-
mációját. A francia L’Equipe magazin szerint a 
Werder Bremen labdarúgócsapatának védője, 
Per Mertesacker tegnap este aláírt az Arsenalhoz. 
A két csapat részéről még nem erősítették meg a 
francia magazin információját.

> Magyar foci. A korábbi világváloga-
tott Détári Lajos szakmai igazgatóként dol-

gozik majd az Üllői úton, míg a vezetőedzői 
tisztséget Nagy Tamás látja el. A kapusedző 
Balogh Tamás – jelentette be hivatalos hon-
lapján, az ftc.hu-n a zöld-fehér klub. A 25-
szörös portugál válogatott Marco Caneira 
kétéves szerződést írt alá a Videotonnal 
– tegnap délelőtt erősítette meg a székesfe-
hérvári klub hivatalos honlapja. Az új szer-
zemény tegnap Felcsúton már együtt edzett 
a csapattal, célja az, hogy ott olyan teljesít-
ményt nyújtson rendszeresen, hogy minél 
hamarabb megkapja a lehetőséget az NB I-es 
bemutatkozásra.
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Kisebb meglepetésre a Med-
gye si Gaz Metan a román 
labdarúgó-bajnokság 5. for-

dulójának zárótalálkozóján hétfőn 
este kétgólos vereséget szenvedett az 
újonc CS Mioveni otthonában. A 
házigazda együttes ezzel megszerezte 
első pontjait, és egyben győzelmét az 
új idényben. A bajnokságban csak a 
Concordia Chiajna van győzelem 
nélkül az új idényben.

Az 1. Liga, 5. fordulójának ered-
ményei: Kolozsvári CFR – Sportul 
Studenţesc 6–1, Nagyszebeni Aka-
rat – Pandurii Târgu Jiu 0–0, Astra 
Ploieşti – Kolozsvári U 0–0, Brassói 
FC – FC Vaslui 1–2, Ceahlăul Piatra 
Neamţ – Bukaresti Rapid 1–2, Bu-
karesti Dinamo – Galaci Oţelul 2–1, 
Bukaresti Steaua – Marosvásárhelyi 

FCM 2–0, Concordia Chiajna – 
Petrolul Ploieşti 0–2, CS Mioveni – 
Medgyesi Gaz Metan 4–2. 
  1. dinamo 5 5 0 0 12–1 15
  2. rapid 5 4 0 1 8–3 12
  3. steaua 5 3 1 1 10–4 10
  4. Kv-i U 5 3 1 1 7–4 10
  5. CFr 5 3 0 2 10–5 9
  6. Pandurii 5 2 2 1 5–4 8
  7. Petrolul 5 2 1 2 6–5 7
  8. Oţelul 5 2 1 2 5–4 7
  9. Vaslui 5 2 1 2 6–6 7
10. Astra 5 2 1 2 3–4 7
11. Brassó 5 2 0 3 5–6 6
12. szeben 5 1 3 1 3–5 6
13. Medgyes 5 2 0 3 8–11 6
14. Ceahlăul 5 1 2 2 5–7 5
15. Vásárhely 5 1 1 3 3–6 4
16. sportul 5 1 1 3 4–11 4
17. Mioveni 5 1 0 4 4–10 3
18. Chiajna 5 0 1 4 1–9 1

Nemzetközi edzőtábor és Nyílt verseNy UdvarhelyeN

Népszerűsíteni 
az asztaliteniszt

Németországi, magyarországi, va
lamint hazai versenyzők vettek 
részt a szé kelyudvarhelyi FitFeel 
se kezdeményezésére létrejött 
asz talitenisz-edzőtáborban és nyílt 
versenyen. a hagyományteremtő 
céllal megrendezett esemény el
sődleges célja a sportág népsze
rűsítése volt.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Négy napon át pattogott a 
labda a Székelyudvarhelyi 
FitFeel SE asztalitenisz-csa-

pat ultramodern otthonában: a hu-
szonnégy asztaliteniszezőnek két na-
pon keresztül napi kétszer két és fél órás 
edzést vezényelt Görgényi Levente, 
valamint az egykori udvarhelyi klasz-
szis, Fejér-Konnert András. A nyolc 
németországi, két magyarországi, hét 
székelyudvarhelyi, valamint sepsi-
szentgyörgyi és marosvásárhelyi labda-
bűvölők a hétvégén tudásukat is össze-
mérték: egyéniben a sepsiszentgyörgyi 
Moldoveanu Ştefan diadalmaskodott, 
a dobogóra továbbá Mózes Gyula 
(Székelyudvarhelyi ISK–FSK) és Bá-
lint Zsolt (Székelyudvarhelyi FitFeel 
SE) fért fel. A marosvásárhelyi Dániel 
Zsombor negyedik lett, az 5–8. helye-
ken pedig Görgényi Levente (FitFeel), 

Tobias Dick és Pál Róbert (Németor-
szág), valamint a szentgyörgyi Kocsis 
Balázs osztozott. Utóbbi az egyéni 
győztes Moldoveanuval az oldalán pá-
rosban nem talált legyőzőre, második a 
Forgács Csanád–Mózes Gyula udvar-
helyi duó, harmadik pedig a vásárhelyi 
Bende Norbert–Dániel Zsombor 
kettős lett. „Célunk a sportág népsze-
rűsítése volt: a meccsekre kilátogatók 
igazán minőségi asztaliteniszben gyö-
nyörködhettek” – nyilatkozta a Har-
gita Népének Dorsonczky József. A 
megyei tanács által támogatott nyílt 
edzőtábor és torna ötletgazdája, a 
FitFeel SE elnöke szerint az összetar-
tás mindkét A-osztályos udvarhelyi 
gárda tagjának remek felkészülést je-
lentett az októberi bajnoki rajt előtt. 
A klubelnöktől megtudtuk, a tizen-
hat A-ligás csapatot két csoportba 
sorolják, a lebonyolítási rendszer vi-
szont nem kedvez a sportágnak: „Én 
a korábbi, havi egyfordulós rendszert 
sem tartottam jónak, ősztől viszont 
egy októberi és egy januári tornába, 
illetve egy áprilisi rájátszásba sűrítik 
a bajnokságot. Így egy csapat másfél 
nap alatt hét, egy játékos pedig hu-
szonegy meccset játszik… Ezzel tulaj-
donképpen adtak egy pofont ennek a 
sportágnak” – kommentálta a szövet-
ség döntését a klubelnök.

Böhnt választották

A norvég Karl Erik Böhnt 
választotta a női kézilabda-
válogatott szövetségi kapitá-

nyának tegnap a magyar szövetség el-
nöksége. Ő az első külföldi szakveze-
tő a nemzeti csapat élén. Megbízatása 
a 2016-os riói olimpia végéig szól, ám 
minden esztendőben – attól függően, 
hogy sikerül-e kivívni az Eb-, illetve a 
vb-részvételt, valamint a kitűzött he-
lyezéseket – felülvizsgálható, illetve 
felbontható. A jelöltek között volt 
még Hajdu János és Kovács Péter is. 
A korábbi szakvezető, Mátéfi Eszter 
június 12-én mondott le, miután a 
csapat a németek elleni világbajnoki 
selejtezőn alulmaradt, így nem jutott 
ki a decemberi vb-re, és szinte biztos, 
hogy a jövő évi londoni olimpián sem 
szerepelhet. Böhn ezt megelőzően a 
Larvik vezetőedzője volt.

tájfutó-tábor. Augusztus 19–28. között a Csíkszeredai Kárpátok 
Sportklub tájfutói a szentegyházi strandon tartottak nyári edzőtáborozást, 
amely során a sportolók a Târgu Jiu környékén sorra kerülő, holnaptól va-
sárnapig tartó országos bajnokságra készültek. A táborozást Hargita Megye 
Tanácsa támogatta. Suciu Simion és Erősdi Zakariás augusztus 14–20. 
között részt vett a tájfutó világbajnokságon, innen érkeztek a szentegyházi 
táborba. Suciu már az elmúlt hétvégén a Kolozsváron tartott Románia-ku-
pán is rajthoz állt, ahol a 21 évesek korcsoportjában két első helyet szerzett. 
Iosub Gabriela, a Kárpátok SK vezetője bajnoki címeket vár sportolóitól a 
hétvégi versenyen, erre több csíkszeredai sportolónak esélye van.


