
A Román Kosárlabda-szö-
vetség közzétette a Ro-
mánia-kupa nyolcad dön-

tőinek visszavágó programját és 
televíziós közvetítéseit. Ez alap-
ján kiderült, hogy a Nagyváradi 
CSM – Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK mérkőzés nagyvára-
di visszavágójára nem szeptember 
24-én kerül sor, mint ahogy azt a 
tegnapi lapszámunkban közöltük, 
hanem szeptember 26-án, hétfőn. 
A találkozó időpontja a televíziós 
közvetítés miatt módosult, hiszen 
azt a Digi Sport élőben fogja köz-
vetíteni 18.30-tól. A visszavágók-
ból még további három összecsa-
pást közvetít majd a Digi Sport, 
illetve a TVR3.

A Románia-kupa visszavágói-
nak műsora: péntek: Marosvásárhe-
lyi KK – Temesvári BC (19 órától, 
Digi Sport 2, az első összecsapáson: 
67:90), Energia Rovinari – CSU 
Asesoft Ploieşti (19, 76:78); szom-
bat: Kolozsvári U–Mobitelco – 
Medgyesi Gaz Metan (18, TVR3, 

72:89), CSS Giurgiu – Bukaresti 
Dinamo (69:92), CS Otopeni – 
SCM Craiova (73:69), Politehnica 
Iaşi – Bukaresti CSM (49:102) – 

utóbbi három összecsapás kezdési 
időpontja még nem ismert; vasár-
nap: BCM Piteşti – Nagyszebeni 
CSU Atlassib (18, TVR3, 89:82); 
hétfő: Nagyváradi CSM – Csíksze-
redai Hargita Gyöngye KK (18.30, 
Digi Sport, 78:82).

Kosárbérlet váltható
A Csíkszeredai Hargita Gyön-

gye Kosárlabda Klub meghirdette 
bérletárait a 2011–2012-es idény-
re. Az érdeklődők szeptember 31-
ig vásárolhatják meg a bérleteket. 
A bérletek tartalmazzák a csapat 
csíkszeredai kupa-, bajnokságban 
való mérkőzések, barátságos talál-
kozókon való részvételt (körülbe-
lül 22-25 mérkőzés).

Bérletek: felnőttbérlet (25 év 
fölött): 100 lej/szezon; gyerek- 
diákbérlet (25 év alatt): 70 lej/
szezon.

Családi bérletek: egy felnőtt 
és egy gyerek/diák: 150 lej/sze-
zon; egy felnőtt és két gyerek/
diák: 200 lej/szezon; két felnőtt 
és két gyerek/diák: 280 lej/sze-
zon; két felnőtt és három gyerek/
diák: 330 lej/szezon; támogatói 
bérlet: 500 lej/szezon; csoportos 
bérletek: 10 kifizetett bérlet (100 
lej/szezon/bérlet) után 1 aján-
dékbérlet.

A bérletes szurkolók 10%-os 
kedvezménnyel vásárolhatnak a 
csapat hivatalos ajándékboltjá-
ból: hivatalos játékosmez, szurko-
lói póló, kapucnis melegítő, base-
ballsapka, csésze stb. A bérlethez 
szükséges adatok: név, fénykép 
(elektronikusan vagy igazolvány-
kép), az igénylő személyi azono-
sítószáma (CNP), opcionálisan 
e-mail cím.

Két héttel a jegyértékesí-
tés megkezdése után már 
nyolcezer belépő gazdára 

talált a férfi kézilabda Bajnokok 
Ligája 2012-es négyes döntőjé-
re. A négyes döntőre sorozatban 
harmadszor is a kölni LANXESS 
Arenában kerül sor, amelyben 20 

ezer néző követheti figyelemmel 
Európa legjobb csapatainak vég-
küzdelmeit. A belépők az egész 
hétvégére (május 26–27.) szólnak: 
szombaton az elődöntő mérkő-
zéseit, vasárnap pedig a 3. helyről 
döntő találkozót, valamint a finá-
lét rendezik meg.

Világkupa
Dániában kezdetét vette a női 

kézilabda-válogatottak világkupa-
sorozata. A két csoportban zajló ese-
ményen a román válogatott is pályá-
ra lépett. Eredmény: Franciaország 
– Románia 30–25. A románok ma a 
németekkel játszanak 15 órától.

Sport

hargitanépe2011. szeptember 21., szerda  | 12. oldal 

Újból tévés meccset játszik a Csíkszeredai KK (fehérben) fotó: csíki zsolt

Hat érmet hoztak 
a gyorskorcsolyázók

Szófiában rendezték meg a 
hétvégén a hagyományos 
Da nubian-kupa első verse-

nyét. A versenyen Csíkszeredát 
15 sportoló képviselte, akik közül 
hatan éremmel térhettek haza. Ér-
dekesség, hogy Rusz Tamás 1000 
méteren országos csúcsot dön-
tött. A sportolókat Csiszér Judit 
és Bogyó Mária edzők kísérték 
el a megmérettetésre. A kiutazás 
költségeit a Csíkszeredai ISK és a 
Csíki Sportegylet állta. A követ-
kező Danubian-kupa-versenyre 
október 7–10. között kerül sor a 
lengyelországi Sanokban.

Eredmények
Novis A korosztály: lányok: 

Balló Fruzsina (9. hely), Albert 

Júlia (10. hely), Bakó Krisztina 
(14. hely). A váltóban a Balló Fru-
zsina–Albert Júlia–Bakó Kriszti-
na alkotta trió a 3. helyen végzett; 
fiúk: Volmer Ovidiu (4. hely), 
Tímár Ádám (6. hely), Szász At-
tila (15. hely). A Volmer Ovidiu–
Tímár Ádám–Szász Attila alkotta 
hármas a 2. helyen végzett.

Ifjúsági C korosztály: Antal 
Tamás (3. hely), Salceanu Eduard 
(7. hely).

Ifjúsági B korosztály: lá-
nyok: Szőcs Renáta (2. hely), Ba-
lázs Tünde (3. hely); fiúk: Gál-
Oravecz István (3. hely), Imre 
Emil (5. hely), Rusz Tamás (11. 
hely).

Ifjúsági A korosztály: Silló 
Ottília (2. hely).

hétfőn rendezik a nagyvárad–Csíkszereda kosárlabda-mérkőzést

A visszavágót is közvetíti 
a Digi Sport

Fogynak a belépők a kézilabda BL-döntőre

hírfolyam

> Euro 2012. Szeptember 17-én átadták 
a 2012-es, lengyel–ukrán közös rendezésű 
labdarúgó-Európa-bajnokság újabb helyszí-
nét, a wroclawi stadiont. Az aréna megnyi-
tóján George Michael adott koncertet. Az új 
létesítmény első hivatalos mérkőzésén novem-
ber 11-én Lengyelország válogatottja a már 
biztos Eb-résztvevő olasz csapatot fogadja. A 
wroclawi stadionba 42 771 szurkoló válthat 
jegyet, és három csoportmeccset rendeznek 
itt a kontinenstornán.

> Szerb–olasz. Üres lesz a vendégszektor 
a Szerbia – Olaszország labdarúgó Eb-selejte-
zőn. Az Olasz Labdarúgó-szövetség igazga-
tója, Antonello Valentini elmondta, hogy a 
szerb szövetséggel és az Európai Labdarúgó-
szövetséggel (UEFA) kötött egyezmény ér-
telmében az olaszok nem vásároltak egyetlen 
jegyet sem. Valentini elmondta, hogy nem is 
volt érdeklődés a szurkolók körében a jegyek 
iránt. Ez érthető is, hiszen Olaszország már 
kvalifikálta magát a 2012-es Eb-re, így az ola-
szok számára tét nélküli a szerbiai találkozó, 
amelyet október 7-én rendeznek Belgrádban. 

Mint ismeretes, a Genovában megrendezett 
olasz–szerb Eb-selejtező félbeszakadt 0–0-s 
állásnál, mivel a vendégszurkolók berohantak 
a pályára. Az UEFA 3–0-val az olaszoknak 
adta a három pontot a történtek után.

> Vb–2014. Három hét elteltével befe-
jezték a sztrájkot a munkások a felújítás alatt 
álló Maracaná Stadionnál, a 2014-es brazíliai 
labdarúgó-világbajnokság egyik legfontosabb 
helyszínén. A dolgozók a rossz körülmé-
nyekre hivatkozva szüntették be a munkát. A 
Maracaná Stadion már a 2013-as Konföde-

rációs Kupán is szerephez jut, a világbajnok-
ságot követően pedig a 2016-os riói olimpia 
egyik helyszíne lesz.

> Tenisz. Felnőttek számára – férfi és női 
egyéni – szerveznek teniszversenyt a hétvégén 
Csíkszeredában, a sportcsarnok szomszédsá-
gában levő új teniszpályán. A Szatmári-kupa 
elnevezésű versenyre benevezni szeptem-
ber 23-án 13 óráig lehet Szatmári Zsoltnál a 
0723–187649-es telefonszámon. A beneve-
zési díj 30 lej. A tornát szeptember 24–25. 
között rendezik.

miért nem játszott levine?

Több olvasói kérdés is érke-
zett szerkesztőségünkbe azzal 
kapcsolatosan, hogy hétfőn 
este miért nem játszott a 
Csíkszeredai KK idegenlégió-
sa, Levi Levine a Nagyváradi 
CSM elleni kupamérkőzésen. 
Az ok pedig az, hogy a szak-
szövetség határozatának értel-
mében a Románia-kupában 
a bírói lapra a csapatok csak 
négy idegenlégióst írhatnak 
fel, ellentétben a bajnokikkal. 
A csíkiak trénere, Lászlófy 
Botond a Nagyváradi CSM 
ellen Levine-t „áldozta fel” 
Erceg, Tucker, Dies vagy épp 
Long helyett.

Kétgólos győzelmet aratott a 
Kolozsvári CFR labdarúgó-
csapata a román bajnokság 

7. fordulójának rangadóján hétfőn 
este a FC Vaslui ellen. A nagyon 
feszült mérkőzésen a játékvezető 12 
sárgalapot osztott ki, 5-7 arányban, 
továbbá a vendégek edzőjét, Viorel 
Hizót ki is állították. A találkozó 
első félidejében inkább a hazaiak 
előtt adódtak lehetőségek. Majd a 
térfélcserét követően, a 70. percben 
Sougou harcolt ki egy büntetőt, 
amit Cadu értékesített. Alig két perc 
múlva Weldon is betalált. A folyta-
tásban a vendégek előtt is adódtak 
lehetőségek, de Adailton szabadrú-
gása a kapufán csattant. A nap másik 
összecsapásán a Vásárhelyi FCM ha-
zai pályán az utolsó percben mentett 
pontot a Kolozsvári U ellen.

Eredmények, 7. forduló: Mio-
veni – Sportul 2–1, Ceahlăul 
– Chiajna 0–0, Szeben – Galac 
0–1, Astra – Medgyes 2–0, Brassó 
– Pet rolul 1–0, Steaua – Pandurii 
1–2, Bukaresti Dinamo – Buka-
resti Rapid 0–0, Marosvásárhelyi 
FCM – Kolozsvári U 1–1, Ko-
lozsvári CFR – FC Vaslui 2–0.

  1. Dinamo 7 5 1 1 13–4 16
  2. CFR 7 5 0 2 16–5 15
  3. Pandurii 7 4 2 1 12–6 14
  4. Rapid 7 4 2 1 9–4 14
  5. Kv-i U 7 3 3 1 9–6 12

  6. Astra 7 3 2 2 7–6 11
  7. Steaua 7 3 1 3 11–9 10
  8. Vaslui 7 3 1 3 9–9 10
  9. Brassó 7 3 1 3 7–7 10
10. Galac 7 3 1 3 6–8 10
11. Ceahlăul 7 2 3 2 6–7 9
12. Medgyes 7 3 0 4 11–13 9
13. Petrolul 7 2 1 4 6–7 7
14. Szeben 7 1 4 2 5–8 7
15. Vásárhely 7 1 3 3 6–9 6
16. Mioveni 7 2 0 5 7–16 6
17. Sportul 7 1 2 4 7–15 5
18. Chiajna 7 0 3 4 2–10 3

románia-kupa
Tegnap négy mérkőzéssel kez-

dődtek el a Románia-kupa legjobb 
16 közé kerülés párharcai. Eredmé-
nyek: Gaz Metan Severin – Mioveni 
2–2 (11-esekkel 4–1), Brassói FC 
– Bákói FCM 2–0 (h. u.), Petrolul 
– Chiajna 4–1, Râmnicu Vâlcea – 
Galaci Oţelul 1–3.

A további program: ma: 
Szebeni Akarat – Otopeni (16), 
Dunărea – Sportul (16), Pandurii – 
Vişina Noua (16), Brăila – Medgyes 
(16), Astra II – Kolozsvári U (16), 
Temesvár – Ceahlăul (17, Sport.
ro), Bukaresti Juventus – Rapid (19, 
DolceSport), Astra – CFR (21.30); 
holnap: Vásárhely – Konstancai 
Viitorul (18.30, Sport.ro), Vaslui 
– Úrház (20), Steaua – Kolozs-
vári Sănătatea (20.30), Dinamo 
– Nagyváradi Luceafărul (21.15, 
DolceSport).

Rangadót nyert a CFR


