
Balánbányán a hétvégén ren-
dezték meg negyedik alka-
lommal a négy évvel ezelőtt 

tragikus körülmények között el-
hunyt Râşnoveanu Richard Cristian 
emlékéra a „Riki” Kupa elnevezésű 
labdarúgótornát a kisebb focis kor-
osztályok számára. A Csíkszeredai 
VSK a 2003-as korosztállyal vett 
részt a megmérettetésen, amelyet 
meg is nyert. A csapat edzője Incze 
Tibor lapunknak a tornagyőzelem 
mellett kihangsúlyozta a remek 
szervezést, amilyennel ritkán lehet 
találkozni: „Megemlítendő a kitűnő 
szervezés, a kupákon és okleveleken 
kívül minden részt vevő csapat tag-
jait, illetve a kísérő szülőket tea, üdí-
tő és szendvics várta. A torna végén 
minden részt vevő gyerek ajándék-
csomagban részesült.”

A csíkszeredai csapat veretlenül 
nyerte meg a tornát, ami egy jó fel-
készülés volt a közelgő Gheorghe 

Ene országos regionális döntőre, 
amely rendezését a csíkiak is meg-
pályázzák. Erről a szakszövetség no-
vember 17-én dönt Bukarestben.

A csíki csapat tagjai: Ráduly 
Andor, Péter Gellért, Popovics 

Ştefan, Căsăneanu Alex, Albu 
Attila, Szabó Andor, Ravasz 
Ákos (felső sor), Sándor Raul, 
Pakot Örs, Bontaş Kristóf, Nagy 
Botond, Végh Dániel (alsó sor). 
Edző: Incze Tibor.

Az élcsoport csapatai közül 
csak a Honvédnak nem si-
került nyernie a labdarúgó 

OTP Bank Liga 15. fordulójában, 
ezzel a harmadik helyről az ötödikre 
csúszott vissza. Az éllovas Debrecen 
Szombathelyen gyűjtötte be a há-
rom pontot, aminek köszönhetően 
őszi bajnoknak mondhatja magát a 
klasszikus értelemben, hiszen a ta-
vaszi fordulókból még két fordulót 
előrehoztak. A második helyezett 
Győr saját pályáján a Pápa ellenében, 
a Diósgyőr a Vasas vendégeként, a 
címvédő Videoton pedig Székes-
fehérváron az Újpesttel szemben 
játszott. Utóbbi két alakulat így 
megelőzte a Honvédot, amely ott-
honában csupán döntetlent játszott 
a Péccsel.

A Ferencváros hazai környezet-
ben gól nélküli döntetlent játszott 
a Pakssal a labdarúgó OTP Bank 
Liga 15. fordulójának vasárnap esti 
zárómérkőzésén. A találkozó előtt 
megemlékeztek Albert Flóriánról, 
a zöld-fehérek múlt vasárnap el-
hunyt legendás futballistájáról, az 
egyetlen magyar aranylabdásról. 
Öt perccel 19 óra előtt teljesen ki-
aludt a világítás az Albert Stadion-
ban, amely ezt követően a közön-
ség közreműködésének köszönhe-
tően gyertyafényben úszott. A két 
csapat néma lelátók előtt vonult a 
pályára, majd a játékosok a kezdő-
körben egyenként gyertyát gyúj-
tottak és közösen imádkoztak a 
legendás futballistáért.

Eredmények, 15. forduló: 
Videoton – Újpest 3–0, Ferenc-
város – Paks 0–0, Honvéd – Pécs 
1–1, Vasas – Diósgyőr 2–3, Kecs-
kemét – Siófok 3–2, ZTE – Ka-
posvár 1–1, Haladás – Debrecen 
0–1, Győr – Pápa 3–2.

  1. Debrecen 15 11 4 0 30–9 37
  2. Győr 15 11 1 3 26–14 34
  3. Diósgyőr 15 8 3 4 25–19 27
  4. Videoton 15 8 2 5 23–12 26
  5. Honvéd 15 7 4 4 27–18 25
  6. Kecskemét 15 7 4 4 27–21 25
  7. Pécs 15 6 6 3 22–25 24
  8. Paks 15 5 6 4 29–30 21
  9. Vasas 15 3 7 5 15–19 16
10. Ferencváros 15 4 3 8 13–15 15
11. Pápa 15 4 3 8 16–22 15
12. Haladás 15 4 3 8 15–22 15
13. Újpest 15 4 2 9 20–28 14
14. Siófok 15 2 7 6 12–16 13
15. Kaposvár 15 1 10 4 18–24 13
16. ZTE 15 0 5 10 13–37 5

Magyar-kupa
Vasárnap este kisorsolták a lab-

darúgó Magyar-kupa nyolcad dön-
tői nek párosításait. A legjobb 16 
között már két mérkőzésen dől el a 
továbbjutás. Az első mérkőzésekre 
november 30-án, míg a visszavágók-
ra december 3-án kerül sor. Magyar-
kupa, nyolcaddöntő: Békéscsaba (II. 
osztály) – FTC, Diósgyőr – Győr, 
Bajai LSE (II.) – Kozármisleny (II.), 
Kaposvár II (II.) – Újpest, Kecske-
mét – Debrecen, Putnoki VSE (III.) 
– Kaposvár, Videoton – Haladás, 
MTK (II.) – Pécs.

Őszi bajnok a Debrecen

Döntetlennel búcsúzott
a Fradi Alberttől
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Sport

A VSK győztes csapata

Huszonöt éves sportpálya-
futását fejezte be idén a 
nyolcszoros román rali-

bajnok, Constantin Aur. Az egyik 
legismertebb hazai autóversenyző 
az elmúlt hét végén jelentette be 
visszavonulását, a sportágban csak 
Titiként aposztrofált bajnok a to-
vábbiakban saját pilótaiskolájánál 
tevékenykedik majd. A 48 éves 
Constantin Aur 1986-ben egy Da-
cia 1300-assal kezdett versenyezni, 

két évvel később a franciaországi 
Sergy Pontoise-ban végzett el egy 
pilótaiskolát. Első győzelmét 1990-
ben egy Renault 5 GTI-vel érte el 
Kolozsváron, öt évvel később egy 
Audi Quattro S2-vel lett először or-
szágos bajnok. 1996-ban autót vál-
tott, a Toyota Celica 4WD-vel négy 
(’97, ’98, ’99, 2000), a Seat Cordoba 
WRC EVO2-vel két (2001, 2002) 
bajnoki címet nyert. 2003-ban hét 
világbajnoki futamon vett részt egy 

Mitsubishi Lancer EVO 7-tel, 2006-
ban szintén a japán márka autójával 
lett nyolcadszor is országos bajnok. 
Az elmúlt két évben is Mitsubishivel 
versenyzett, navigátora pedig Bor-
bély Károly volt. Idén az 5. helyen 
zártak. Aur több éve üzemeltet egy 
pilóta- és egy vezetéstechnikai isko-
lát, a jövőben pedig csak a tanításra 
szeretne hangsúlyt fektetni, ám nem 
zárta ki annak lehetőségét, hogy né-
hány rally-show-n vezessen.

> Jégkorong. A MOL Ligában teg-
nap egyetlen találkozót rendeztek, a Dab.
Docler 3–2 arányban győzte le az Újpest 
csapatát. A dunaújvárosiak sikerüknek kö-
szönhetően a sorozat élére álltak 41 pont-
tal, második a HSC 38 ponttal, de három 
mérkőzéssel kevesebbet játszott a csíki csa-
pat, mint az éllovas.

> Ifjúsági hoki. Magyarországi por-
tyán tartózkodik az ISK–HSC Csíksze-
reda kölyökcsapata. Az Antal Károly ál-
tal edzett gárda csütörtökön 9–4-re nyert 
a Dab.Docler ellen (a csíki gólszerzők: 
Mihály 3, Sándor 2, Császár 2, Márton 

R., Fejes), pénteken 10–0-ra győzték le 
a Pesterzsébeti HC-t (Sándor, Zsigmond 
4, Búzás, Mihály 2, Márton R., Simon), 
szombaton az Újpestet múlták felül 8–2-
re (Márton R., Fejes, Márton K., Mihály 
2, Szigeti 2, Sándor), vasárnap viszont 
10–1-es vereséget szenvedtek a Sapa 
Fehérvár Av19-től (Császár). Tegnap a 
MAC Budapest ellen 7–5 arányban győz-
tek a csíkiak (Császár 2, Búzás, Sándor 3, 
Fejes), ma 20 órától pedig a Debreceni 
HK ellen lépnek jégre a kék-fehérek.

> Románia-kupa. Ma rendezik a jég-
korong Románia-kupa B csoportjának 

első mérkőzését, amelyen a Gyergyó szent-
miklósi Progym a Steaua csapatát fogadja, a 
találkozót 18 órától játsszák. A csoport har-
madik csapata a Brassói Corona Fenestela 
68, amely november 17-én a Progymet 
fogadja, majd az utolsó, Steaua – Brassó 
találkozót november 30-án rendezik. Az A 
csoportból a HSC Csíkszereda már elődön-
tős, a csoport utolsó találkozóját, a Galaci 
Dunărea – Sportul Studenţesc összecsapást 
pedig november 25-re írta ki a szakszövet-
ség. Mindkét csoportból az első helyezett 
jut az elődöntőbe, a csoportmásodikok és 
-harmadikok pótselejtezőt játszanak a fenn-
maradó másik két elődöntős helyért.

> Négyes torna. Magyar és szlovén 
csapatok részvételével szervez a MOL Liga 
és a Slohokej Liga barátságos tornát a hét-
végén. A Kranjban sorra kerülő turnén a 
Ferencváros és a válogatott hokisok nélkül 
utazó Dab.Docler vesz részt, szlovén rész-
ről a Triglav Kranj és a Slavija Ljubljana lép 
jégre. Érdekesség, hogy a kétnapos tornán 
sem a magyar, sem pedig a szlovén csapatok 
nem játszanak egymás közt mérkőzése-
ket. Szombaton a Fradi a Slavijával, a Dab.
Docler a Triglavval játszik, míg vasárnap a 
dunaújvárosiak a házigazda Kranj csapatá-
val, a Ferencváros pedig a ljubljanai gárdá-
val mérkőzik meg.hí
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Visszavonult Titi Aur

„Riki” Kupa-győztes a VSK


