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> Komoly büntetésre számíthat Mol
dova. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) nem tervez válaszlépést a moldo-
vai szurkolók Magyarországot sértő transz-
parensei miatt, amelyeket a két csapat keddi 
Európa-bajnoki selejtezőjén feszítettek ki. 
„Az erőszak erőszakot szül, a gyűlölet pedig 
gyűlöletet. Az MLSZ épp ezért nem tervez 
semmilyen lépést a moldovaiak ellen, ez az 
európai szövetség dolga – mondta Borbély 
Zoltán, az MLSZ sajtó- és jogi irodájának 

vezetője. – A büntetés nyilvánvalóan nem 
marad el, hiszen petárdák repültek a pályára 
és egy szurkoló is befutott a játéktérre.” Arra a 
kérdésre, hogy az UEFA ellenőre tudja-e, mit 
írtak ki a hazai szurkolók, a sportvezető úgy 
válaszolt, biztosan tudja, mert Samu István, 
az MLSZ biztonsági bizottságának elnöke 
jelezte ezt neki. Hozzátette, az általa kapott 
információk szerint a „Szar Magyarország” és 
„Gyűlölünk titeket” feliratokat nem moldo-
vaiak feszítették ki, hanem Steaua-drukkerek, 
ezt alátámasztja az is, hogy a feliratok felett 
nem moldovai, hanem román zászló volt 

látható. Borbély kiemelte, ezúttal a kiemelt 
biztonsági kockázat miatt Samu is tagja volt 
a magyar delegációnak, s a nagyjából 110 fős 
magyar tábor mindenben betartotta az ő ké-
réseit, így egyetlen vendégdrukkert sem kel-
lett előállítaniuk a meccset biztosító 700 fős 
rendőri erőknek, ellenben hazai oldalról in-
formációi szerint hat embert vettek őrizetbe.

> Hollandia is biztos résztvevő. A vi-
lágranglista-vezető holland labdarúgó-válo-
gatott is biztosan ott lesz a jövő évi, lengyel–
ukrán közös rendezésű Európa-bajnoksá-

gon, miután legrosszabb esetben is legjobb 
csoportmásodikként kvalifikál a tornára. 
Az UEFA szerdán este közölte hivatalosan, 
hogy a magyar érdekeltségű E csoportot 
jelenleg vezető, eddigi nyolc mérkőzését 
megnyerő és 24 pontot gyűjtő gárda akkor 
is egyenes ágon jut ki az Eb-re, ha esetleg 
csoportmásodikként végez. A hollandok 
ezzel csatlakoztak a házigazda jogán Eb-
résztvevő Lengyelországhoz és Ukrajnához, 
valamint a részvételt a selejtezőkön már ki-
harcolt Spanyolországhoz, Németországhoz 
és Olaszországhoz.
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Labdarúgás
Az 1. liga 6. fordulójának mű

sora: ma: Marosvásárhelyi FCM – 
Astra Ploieşti (19, Digi Sport), Galaci 
Oţelul – Kolozsvári CFR (21.30, 
Digi Sport); holnap: Bukaresti Ra-
pid – Brassói FC (17, Digi Sport), 
Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti 
Steaua (21.30, Digi Sport); vasárnap: 
Sportul Studenţesc – Concordia 
Chiajna (19, Digi Sport), FC Vaslui 
– Bukaresti Dinamo (21.30, Digi 
Sport); hétfő: Petrolul Ploieşti – 
Ceahlăul Piatra Neamţ (19, Dolce 
Sport), Pandurii Târgu Jiu – CS 
Mioveni (21, GspTV).

Az NB1 8. fordulójának mű
sora: ma: Siófok – Debrecen (19); 
holnap: Újpest – Pécs (16), Vide-
oton – Sopron (18.30), Kaposvár 
– Győr (20), Pápa – Honvéd (20), 
Kecskemét – Vasas (20); vasárnap: 
Paks – Diósgyőr (17), Ferencváros 
– Zalaegerszeg (19).

Női A liga, 2. forduló: vasárnap: 
CS Brassó – Szentegyházi Vasas (11).

Megyei bajnokság, 3. forduló: 
holnap: Csíkcsicsói KSE – Csíkszere-
dai VSK (17), Csíkszentmihályi Tö-
rekvés – Szentegyházi Vasas (17); va-
sárnap: Parajdi SE – Homoródalmási 
Homoród (17), Gyimesfelsőloki 
SE – Székelyudvarhelyi Roseal (17), 
Salamási-Maroshévízi Tudomány – 
Székelykeresztúri Egyesülés (17).

Országos utánpótlás bajnokság, 
2. forduló: vasárnap: U18: Maros-
vásárhelyi FCM – Csíkszeredai VSK 
(12); U16: Marosvásárhelyi FCM – 
Csíkszeredai VSK (14).

Kosárlabda
Maroskupa: ma: Körmend – 

CSU Asesoft Ploieşti (17), Maros-
vásárhelyi KK – Csíkszeredai KK 
(19); holnap: Marosvásárhelyi KK 
– Körmend (18).

Kézilabda
A román bajnokság 1. forduló

ja: holnap: Székelyudvarhelyi KC – 
Bukaresti Steaua (18).

Repülő- és autómodell
A csíkrákosi Kisboldogasszony 

Falunapok rendezvényei keretében 
ma 16 órától repülő- és autómodell-
bemutatóra kerül sor a Sósréten ta-
lálható modellreptér, Csíkmadaras 
és Csíkrákos között, az 578-as eu-
rópai út szomszédságában. Szomba-
ton ugyanott modellező nyílt napot 
szerveznek, amelyen bemutató rep-
tetéseket tartanak különféle repü-
lőmodellekkel és helikopterekkel. 
Az érdeklődők számára lehetőséget 
biztosítanak a modellirányí tás ki-
próbálására.

Autósport
Vasárnap kerül sor az idei 

Forma–1-es világbajnokság 13. fu-
tamára, az Olasz Nagydíjra. A mon-
zai pályán a szabadedzéseket a Digi 
Sport 2 közvetíti élőben ma 11, 15 
és holnap 12 órától, az időmérő hol-
nap 15 órától szintén a Digi Sport 
2-n lesz látható, míg a futamot va-
sárnap 15 órától a Digi Sport 1 adja 
élőben. Az RTL Klub az időmérőt 
és a futamot közvetíti.

Hétvégi sportműsor

hirdetések

Felszállás közben szerdán lezu-
hant és kigyulladt a Lokomotiv 
Jaroszlavl KHL-es jégkorongcsa-
pat repülőgépe. A gárda Minszk-
ben játszott volna este. A Jak–
42-es repülőgépen negyvenöten 
utaztak, közülük ketten élték túl 
a szerencsétlenséget, állapotuk 
súlyos. A Lokomotiv a KHL leg-
utóbbi szezonjának bronzérme-
se, 2008 és 2009 döntőse volt.

A 26 játékosát elveszítő Lo ko-
motiv Jaroszlavl továbbra is a 
KHL-ben kíván versenyezni, 

harminc játékos máris jelezte, hajlan-
dó átigazolni a katasztrófa sújtotta csa-
pathoz. A Minszkbe tartó repülőgép 
45 utasából 43-an meghaltak, a ku-
tatást befejezték, az összes holttestet 
megtalálták. A két túlélő továbbra is 
kritikus állapotban van, Alekszandr 
Galimov teste 90%-ban megégett, 
tüdeje és felső légútjai jelentősen 
károsodtak. Alekszandr Szizov légi 
utaskísérő állapotát nem részletez-
ték. Oroszországi források szerint 
egy kezdeti határozatlankodás után a 
KHL vezetői bejelentették, bizonyta-
lan ideig szünetel az orosz bázisú profi 
bajnokság, és hétfő előtt biztosan nem 
kezdik el a játékot.

A KHL-ben játszó több játékos 
is felajánlotta, azonnal csatlakozna a 
Jaroszlavl keretéhez, és megpróbálják 
minél hamarabb mérkőzésre alkal-
massá tenni a 26 játékosát elvesztő 
csapatot. Az Avangard Omszk odáig 
ment, hogy két-három játékost is adna, 
a legendás Vjacseszlav Tyihonov pedig 
felvetette, minden csapat engedjen 
át egy-egy hokist a jaroszlavliaknak. 
A jaroszlavli klubvezetők több utat 

is el tudnak képzelni, a folytatásban 
nagyobb szerepet kaphatnak a juni-
orok, de többen is hozzáteszik, a ma 
még háttérbe szoruló szempont, a 
versenyképesség miatt sok igazolásra 
van szükségük. A klub korábbi játéko-
sai közül több mint egy tucat jelezte, 
visszamenne a Lokomotivba. A pél-
damutató együttérzést és összefogást 
látva ezt is meg fogják oldani, de ettől 
függetlenül a KHL és a jégkorong 
2011/2012-es szezonja menthetetle-
nül a szerdai katasztrófáról szól majd.

A tragédiának vannak különös 
esetei. Makszim Zjuzjakin az utazó ke-
ret tagja volt, de az utolsó pillanatban 
szóltak neki, maradjon inkább otthon, 
játsszon a junior csapat csütörtöki mér-
kőzésén. A felnőttkeretből egy játékos 
nem volt ott a gépen, Danyiil Jerdakov, 
az utánpótláskorúak közül azonban 
többen is, ők leginkább tapasztalat-
szerzés céljából utaztak. Ahogyan Jurij 
Uricsov is, aki ujjsérülése miatt nem is 
vitt felszerelést magával.

Az elhunyt hokisok
Vitalij Anyikejenko (24 éves), 

Mihail Balangyin (31), Gennagyij 

Csurilov (24), Pavol Demitra 
(36), Robert Dietrich, Alekszandr 
Galimov (26), Artyom Jarcsuk 
(21), Marat Kalimulin, Alekszandr 
Kaljanyin (23), Andrej Kirjuhin 
(24), Nyikita Kljukin (21), Stefan 
Liv (30), Jan Marek (31), Szergej 
Osz tapcsuk (21), Karel Rachunek 
(32), Karlins Skrastins, Makszim 
Suvalov (18), Ruszlan Szalej (36), 
Pavel Sznurnyicin (19), Danyiil 
Szobcsenko (20), Ivan Tkacsenko 
(31). Pavel Trahanov (33), Jurij 
Uricsov (20), Josef Vasicek (30), 
Alek szandr Vaszjunov (23), Alek-
szandr Vjuhin (38).

A játékosok mellett ők tet-
ték teljessé a Lokomotiv Jaroszlavl 
utas listáját: Jurij Bahvalov (opera-
tőr), Alekszandr Beljajev (fel sze-
re lésmenedzser/mas szőr), Alek-
szandr Karpovcev (ed ző), Igor Ko-
rol jov (edző), Nyi kolaj Kri vonoszov 
(erőnléti edző), Jev genyij Kunnov 
(masszőr), Vja cseszlav Kuznyecov 
(masszőr), Brad McCrimmon (ve-
zetőedző), Vlagyi mir Piszkunov 
(adminisztrátor), Jevgenyij Szidorov 
(videoedző), Andrej Zimin (orvos).

HuszonHAt HoKis HALt Meg A tRAgédiábAn

Lezuhant a Lokomotiv repülőgépe

Hokibotok és fogyóanyagok vásárlására kapott támogatást 
Hargita Megye Tanácsától a Zsögödi Medvék jégkorongcsapata, a felsze-
reléseket tegnap vették át a gárda tagjai. A pályázati úton elnyert támoga-
tásból húsz játékos- és két kapusbotot vásároltak a csapatnak, amely idén 
is az Erdélyi Független Amatőr Jégkorong Ligában (EFAJ) szerepel majd. 
A csapat egyébként erősített az évad előtt, leigazolták a Sportklub egykori 
kiváló játékosát és sikeredzőjét, Gál Sándort, ugyanakkor a Zsögödi Med-
véket erősíti majd Tankó Attila is. A Zsögödi Medvék vezetősége ezúttal 
is köszönetét fejezi ki a megyei önkormányzatnak a több ezer lejes támo-
gatásért. Tegnap este a Csíkszeredai Sportklub Szurkolók Egyesülete és 
a Zsögödi Medvék a Vákár Lajos Műjégpálya előtt mécseseket gyújtottak a 
Lokomotiv Jaroszlavl játékosainak emlékére.


