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> Büntetés. Az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) elutasította az Arsenal felleb-
bezését, így érvényben marad a londoni csapat 
vezetőedzője, Arsene Wenger két mérkőzésre 
szóló eltiltása. Az UEFA azért büntette meg 
a francia szakembert, mert megszegte azokat 
a korlátozásokat, amelyek egy korábbi eltiltá-
sával jártak. A tréner az Udinese elleni selej-
tező mérkőzésen csak a VIP-szektorban fog-
lalhatott helyet – az előző idényben ugyanis 
egymeccses eltiltással sújtották –, azonban 

mobiltelefonon kommunikált, és a mellette 
ülő Boro Primorac edző segítségével SMS-
üzeneteket juttatott el a kispadra. A hétfői 
döntés értelmében Wenger kénytelen lesz 
kihagyni csapata első két Bajnokok Ligája-fő-
táblás csoportmeccsét, a Borussia Dortmund 
és az Olimpiakosz ellen.

> Sérülés. Nem mindennapi módon 
dőlt ki a sorból Paolo Guerrero, a Ham-
burg labdarúgócsapatának perui csatára. A 
Hamburg szombaton felkészülési mérkő-
zést játszott az FC Luzernnel, de Guerrero 

nem léphetett pályára a találkozón, mivel a 
Svájcba tartó repülőn félelmében olyan fe-
szültté vált, hogy izomsérülést szenvedett a 
combjában. Az idei Copa América gólkirá-
lyi címét begyűjtő Guerrero a tavalyi év ele-
jén többször is elhalasztotta Németországba 
való visszatérését Peruból, mert megijedt a 
repülőúttól. Négyszer szállt fel a gépre, majd 
hagyta el azt Limában, miután ötödször vé-
gül sikerült rajta maradnia. Azóta több ke-
zelésben részesült, és úgy tűnt, a problémái 
megoldódtak, de a jelek szerint még mindig 
nem rajong a légi közlekedésért.

> Serie A. Véget ért az olasz élvonal-
beli klubok és a klubvezetők sztrájkja, így 
hétvégén kezdetét veszi a olasz labdarúgó-
bajnokság 2011–2012-es idénye. A meg-
állapodás, amelyet Maurizio Beretta, az 
olasz labdarúgóliga igazgatója és Damiano 
Tommasi, a játékos-szakszervezet elnöke írt 
alá, átmenetinek tekinthető, és 2012. júni-
us 30-ig érvényes. Ez az egyezség azonban 
lehetővé teszi, hogy a második fordulóval 
végre megkezdődjön a Serie A soron követ-
kező idénye. Az első fordulót elhalasztot-
ták a sztrájk miatt.
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Négypontos vereséget szenve-
dett a Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK férfi-kosár-

labdacsapata a Medgyesi Gaz Metan 
ellen tegnap hazai környezetben. A 
találkozó során sok bírói hiba fesze-
gette a játékosok idegeit, amelyek vé-
gül Diesnél és a vendég Mitchellnél 
szakadtak el. A hazai együttes annak 
ellenére, hogy szinte végig hátrány-
ban játszott, egy percig sem adta fel 
a győzelem reményét, és igyekeztek 
minél közelebb kerülni ellenfelük-
höz, a vége pedig négypontos vere-
ség lett. A KK legközelebb holnap 
a Maros-kupa keretén belül a Kör-
menddel játszik.

Eredmény: Csíkszeredai KK – 
Medgyesi Gaz Metan 95:99 (22:28, 
23:23, 26:34, 24:14). Pontszerzők: 
Long 29 (3x3), Tucker 22 (1x3), 
Erceg 21 (1x3), Levine 9, Dies 6, 
Pora 4, Samoilă 2, Jakab 2, illetve 
Mitchell 24, Ivanovics 20, Craig 12 
(2x3), Vandermeer 11, Dumitrescu 

9 (1x3), Howell 9 (1x3), Nicoară 6, 
Jucan 4, Drăguşin 4.

Ezen a meccsen sem jött össze a csíki siker  Fotó: Csíki zsolt

Hazai környezetben kezdenek az udvarHelyiek

Dobogós helyezés elérése a cél
Szombaton, szeptember 9-én, 
elkezdődik a férfi-kézilabdabaj-
nokság. A Székelyudvarhelyi KC 
együttese az első fordulóban 
hazai környezetben lép pályára 
a Steaua ellen. A végső cél a 
dobogóra való kerülés, és ezzel 
európai kupaszereplés kivívása.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Legalább olyan új idényben 
bíznak a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapatá-

nál, mint a legutóbbi esztendőben, 
amikor a Vlad Caba által vezényelt 
udvarhelyi együttes a „dobogó” má-
sodik fokára állhatott fel. A nyáron 
ehhez mérten a klub szakvezetése a 
mennyiség helyett a minőségre fek-
tette a hangsúlyt, és négy válogatott 
játékost igazolt: Cristian Adomnicăi 
(átlövő), Gabriel Florea (szélső), 
Martin Johansson (beállós, észt) és 
Irakli Chikovani (irányító, grúz).

Benedek Árpád Csaba, az SZKC 
ügyvezető igazgatója lapunknak el-
mondta: „Az új minőségi játékosok 
igazolásával tudatában voltunk an-
nak, hogy a csapatba való beépítésük 
hosszabb lesz. Ez be is igazolódott, 
hiszen a csapat játéka a hétvégére a 
Konstancán megrendezett Szuper-
kupára állt össze. A felkészülés során 
a csapat programját úgy állítottuk 
össze, hogy minél több olyan együt-
tessel játsszunk, akik nagyobb nem-
zetközi tapasztalattal bírnak. Így ját-
szottunk a Veszprémmel, a Szeged-
del és részt vettünk Hamburgban a 
Schindler-kupán.”

A gárda célja a dobogóra kerülés, 
és ezáltal az európai kupaszereplés 
elérése. Erről a klub vezetősége meg 
van győződve, hogy nehéz lesz. „Az 
első három helyért a bajnoki címvédő 
Konstancai HCM, Bákó és mi fogunk 
küzdeni. A 4–8. helyre várható Târgu 
Jiu, Suceava, Krassó-Szörény, a Buka-
resti CSM és Torda. Ez az ötös fogat 
képes lesz bárki dolgát megnehezíte-
ni” – fogalmazott Benedek. Továbbá 
örvendetesnek nevezte azt a tényt, 
hogy a kézilabda-bajnokság második 
osztályában csak egyedül az SZKC-
nak van fiókcsapata, akik az előzetes 
tervek szerint Székelykeresztúron fog-
ják a mérkőzéseiket játszani.

Feltérképezik az osztrákokat
A klub ügyvezetője kitért a közel-

gő EHF-kupa-mérkőzésre is, amelyet 
a második körben játszanak az osztrák 

bajnokcsapat a Fivers ellen. Benedek 
elmondta, hogy az osztrák csapatról 
már két DVD-t begyűjtöttek a hétvé-
gi játékukról. Ez alapján a sógoroknak 
van 2-3 jó játékosuk, akik a gólok nagy 
részében benne vannak. „Igyekeztünk 
és igyekszünk minél több felvételt sze-
rezni a mérkőzéseikről, hogy azokat 
elemezni tudjuk. Felkészülve szeret-
nénk ellenük játszani, annak reményé-
ben, hogy továbbjussunk a következő 
körbe” – tette hozzá az ügyvezető.

Megyei bajnokság
A Hargita Megyei Kézilabda-

szövetség rendezésében idén is sor-
ra kerül a megyei férfi-kézilabda-
bajnokság. A szövetség szeptember 
20-án tart megbeszélést, ami után 
bővebb információt fognak szol-
gáltatni az új idénnyel kapcsolatos 
tervekről és elképzelésekről.

Az SZKC felkészült a közelgő új idényre Fotó: dragoş asaFtei

Az elmúlt hétvégén Gorj megye 
adott otthont a tájfutó országos 
bajnokságnak, melyen Csíksze-
redából a Kárpátok Sportklub 
és a Gyermekek Háza sportolói 
vettek részt. A csíki sportolók 
összesen három éremmel tértek 
haza Târgu Jiuból.

Egyéniben három, csapatban 
egy számban rendezték meg 
az elmúlt hétvégén Târgu Jiu 

és környékén a hazai tájfutó országos 
bajnokságot, amelyen mintegy két-
száz sportoló vett részt. Csíkszeredát 
a Kárpátok SK és a Gyermekek Háza 

sportolói képviselték a versenyen. A 
sprintszámban a 21 évesek korcso-
portjában Suciu Simion a harmadik 
helyen zárt, összesítésben a 12 évesek 
között Puskás Renáta a harmadik, a 
14 évesek korcsoportjában Brânzilă 
Lisa a második helyen zárt.

A középtávú versenyen Suciu Si-
mon a negyedik, a tizenhat évesek 
között Erősdi Zakariás a negyedik, 
a lányok viadalán Sebestin Claudia a  
hatodik helyen zárt.

Hosszú távon Erősdi Zakariás a 
hatodik, Suciu Simion a negyedik, 
Sebestin Claudia pedig az ötödik 
lett korcsoportjában.

Három érem tájfutásban

Visszalépett a Steaua

Hivatalosan is megerősítette a 
fővárosi klub vezetősége, nem in-
dul el a férfi-kosárlabdabajnokság 
élvonalában. A Poli Iaşi veheti át 
helyüket. Már a tavalyi idényben 
is anyagi gondokkal küszködött a 
Bukaresti Steaua férfi kosárlabda-
szakosztálya. A téli szünetben több 
játékosa távozott, akik maradtak, 
azoknak több hónapos fizetéssel 
tartozott a klub. Az élvonalban 
a fővárosiak helyét a Poli Iaşi ve-
heti át, amely az elmúlt kiírásban 
a 15. helyen zárt. Amennyiben 
nem vállalják ők sem az indulást, 
akkor a Brassói CSU Cuadripol, a 
Temesvári Timba és a CSU Galac 
következik a sorban.

terepkerékpár-versenyt 
szervezett a Hargita Megyei Sza-
badidősport-szövetség. Díjazottak: 
Férfiak: 14–16 évesek: 1. Imre Emil, 
2. Sarány Zsolt, 3. Szántó Ákos; 
17–21 évesek: 1. Gál Oravecz Ist-
ván, 2. Szőcs Ödön, 3. András Sza-
bolcs; 22–35 évesek: 1. Varga Zsolt, 
2. András László, 3. Péter Kázmér; 
36–45 évesek: 1. Balázs Sándor, 2. 
Sárig Csaba, 3. Incze Csaba; 45 év 
felettiek: 1. Láday Károly. Nők: 22–
35 évesek: 1. Varga Csilla, 2. Korodi 
Beáta; 36–45 évesek: 1. Szakács Má-
ria, 2. Tánczos Juliánna. A rendez-
vényt támogatta a Szeredai-strand 
és a Fun Bike kerékpárszaküzlet.


