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> SZKC – Konstanca. A Székelyudvar
hely KC tegnaptól elkezdte a vasárnapi, 
Konstancai HCM elleni bajnoki rangadóra 
a belépőjegyek elővételben való értékesítését. 
Elővételben szombatig lehet megvásárolni a 
jegyeket a vasárnap 19 óra 30 perctől kez
dődő párharcra. A helyszín a megszokott: a 
székelyudvarhelyi Merkúr áruház lottózója. 
A belépők árai 6 (diákoknak és nyugdíjasok
nak), illetve 8 lej. Akik nem tudják elővétel
ben megváltani – a szabad helyektől függő
en – a sportcsarnok jegypénztáránál tehetik 
meg ezt, ami a kezdő sípszó előtt egy órával 
nyit. Itt a jegyeket 8, illetve 10 lejes áron sze
rezhetik be.

> Ökölvívás. Bár Balzsay Károly legyőz
te Ukrajnában Sztaniszlav Kastanovot, a 
magyar ökölvívó súlyos árat fizetett ezért a 
sikerért. Balzsay nagy ütést kapott a fülére, 
aminek következtében nemcsak hogy be
szakadt a dobhártyája, hanem a fülcsigában 
lévő mikroszkopikus szőrsejtek is károsod
tak. „Tíztizenöt százalékos a halláskáro
sodás a jobb fülemben és az állandó sípoló 
hang is megmaradt, úgy néz ki, hogy most 
már tartósan – mondta Balzsay Károly. – 
Talán az évek múltával az alapzaj halkulhat, 
de kénytelen leszek hozzászokni a megválto
zott körülményekhez  A folyamatos sípolás 
is csak akkor zavar, ha éppen nem kötöm le 

magam valamivel. Azért bízom benne, hogy 
az idő múlásával ez mérséklődik valamelyest. 
Sajnos az élsportban benne van, hogy meg
sérül az ember, de világbajnokként még így 
is azt mondom, megérte vállalni az ukrajnai 
találkozót.”

> Kézilabda. A Román Kézilabda Szö
vetség játékvezetői testülete közzétette a 
Székelyudvarhelyi KC férfikézilabdacsapa
tának soron következő két Nemzeti Liga
meccsének sípmestereit. Ez alapján a mai, 
Temesvár elleni összecsapást a bukaresti 
Manea Doru–Ilescu Radu duó, a vasárna
pi Konstanca elleni hazai rangadót pedig a 

Dinu Sorin–Din Constantin páros dirigálja. 
Utóbbiak az ország első számú játékvezetői, 
a Bajnokok Ligájában rendre találkozókat 
vezetnek. A januári szerbiai Európabajnok
ság játékvezetői keretében is benne vannak.

> Hollandia. A holland De Telegraaf 
értesülései szerint Bert van Marwijk közel 
áll a megegyezéshez a Holland Labdarúgó
szövetséggel szerződésének meghosszabbítá
sáról. Az újság a szakember ügynökét idézve 
arról ír, hogy Van Marwijk várhatóan négy 
évvel, 2016ig meghosszabbítja a 2012es 
Európabajnokságot követően lejáró megál
lapodását.hí
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Mind a magyar, mind a román 
labdarúgó-válogatott barátságos 
mérkőzésekre készül. Mindkét 
válogatott pénteken és jövő ked-
den fog pályára lépni. A magya-
rok Lichtensteint fogadják, majd 
négy napra rá Lengyelországba 
utaznak, míg a románok Belgi-
umban lépnek pályára pénteken, 
jövő kedden pedig Ausztriában a 
görögök ellen játszanak.

Egervári Sándor, a magyar lab
darúgóválogatott szövetségi 
kapitánya a sérült Szabics 

Imre helyett az MTKhoz a napok
ban aláíró Németh Krisztiánt hívta 
meg a Liechtenstein és Lengyel
ország elleni felkészülési mérkőzé
sekre gyakorló keretbe. A magya
rok november 11én 19 órától, az 
Albert Flóriánemlékmérkőzésen 
Liechtenstein ellen lép pályára a 
Puskás Ferenc Stadionban, majd 
négy nappal később a lengyelor
szági Poznanban méri össze erejét a 
házigazdákkal 21.30tól.

A román válogatott pénteken 
Liègeben Belgium ellen játszik, 
majd négy napra rá Görögország
gal mérkőzik meg Ausztriában. A 
román szövetségi kapitány, Victor 
Piţurcă elmondása szerint azért 
játsszák a görögök elleni mérkőzést 
semleges pályán, mert a romániai 
hangulat nem megfelelő arra, hogy 
most válogatott mérkőzést lehessen 
az országban rendezni. 

A magyar és a román keret
A magyar keret: kapusok: Bog

dán Ádám (Bolton),  Király Gábor 
(1860 München); védők: Juhász 
Roland (Anderlecht), Kádár Ta
más (Newcastle), Korcsmár Zsolt 
(Brann), Laczkó Zsolt (Sampdoria), 
Lázár Pál (Samsunspor), Lipták Zol
tán (Újpest), Vanczák Vilmos (Sion), 
Varga József (Debrecen); középpá-
lyások: Czvitkovics Péter (Kortrijk), 
Dzsudzsák Balázs (Anzsi), Elek 
Ákos (Videoton), Gera Zoltán 
(WBA), Hajnal Tamás (Stuttgart), 
Koman Vladimir (Sampdoria), 
Sándor György (Videoton), Stieber 
Zoltán (Mainz), Tőzsér Dániel 
(Genk), Vadócz Krisztián (NEC); 
csatárok: Feczesin Róbert (Brescia), 
Németh Krisztián (MTK), Priskin 
Tamás (Ipswich).

A román keret: kapusok: Cip
rian Tătăruşanu (Steaua), Silviu 
Lung (Astra), Cristian Bălgrădean 
(Dinamo); védők: Srdjan Luchin 
(Dinamo), Marian Pleaşca (Pan
durii), Dorin Goian (Glasgow 
Rangers), Valerică Găman (Astra), 
Vlad Chiricheş (Pandurii), Paul 
Papp (Vaslui), Răzvan Raţ (Sahtar), 
Ştefan Radu (Lazio); középpá-
lyások: Gabriel Torje (Udinese), 
Dacian Varga (Kuban), Mihai 
Pintilii (Pandurii), Ionuţ Neagu 
(Oţelul), Răzvan Cociş (Rostov), 
Alexandru Bourceanu (Steaua), 
Costin Lazăr (PAOK), Cristian 
Tănase (Steaua); csatárok: Daniel 
Niculae (Nancy), Alexandru 
Chipciu (Brassó), Ionuţ Mazilu 
(Arsenal Kiev), Bogdan Stancu 
(Orduspor).

Tizenhárom forduló után 
két kilences bolyba lehet 
sorolni azokat a gárdákat, 

akik az európai kupaszereplésért, 
illetve a kiesés elkerülése ellen 
küzdenek majd a román első osz
tályú labdarúgóbajnokságban. 
A 13. forduló után az első kilenc 
helyezett a forma és pontszámok 
alapján befuthat az európai kupa
porondra, talán a Pandurii és az 
Astra kivétel ezek közül. Előbbi 
a rutintalanság miatt, míg utób
bi a rengeteg edzőváltás és belső 
viszály miatt. A Dinamo a CFR 
hétvégi legyőzésével négy ponttal 
meglépett a kolozsvári alakulat
tól, tegyük hozzá, hogy a vasuta
sok saját maguknak köszönhették 
a vereséget, hiszen a vendégek 
három valamirevaló támadásuk

ból három gólt szereztek. A CFR 
botlását a Rapid kihasználta és 
visszaelőzte. Éledezik viszont a 
címvédő Galac, akik az utóbbi 
időben azt az eredményes játékot 
produkálják, amivel a múlt idény
ben bajnokok lettek. A bajnok
ságban most szünet következik a 
válogatott mérkőzései miatt, igaz, 
egész Európában szünetelnek a 
honi bajnokságok.

A 13. forduló eredményei: 
CS Mioveni – Ceahlăul Piatra 
Neamţ 1–2, Nagyszebeni Akarat 
– Brassói FC 2–1, Astra Ploieşti 
– Petrolul Ploieşti 1–1, Kolozsvá
ri CFR – Bukaresti Dinamo 2–3, 
Sportul Studenţesc – Kolozs
vári U 2–4, Pandurii Târgu Jiu 
– Galaci Oţelul 0–1, Bukaresti 
Steaua – Concordia Chiajna 2–1, 

Marosvásárhelyi FCM – Buka
resti Rapid 0–2, Medgyesi Gaz 
Metan – FC Vaslui 1–1.

  1. dinamo 13 9 3 1 28–7 30
  2. rapid 13 8 4 1 20–7 28
  3. CFr 13 8 2 3 28–12 26
  4. Kv-i U 13 7 4 2 20–11 25
  5. steaua 13 6 4 3 18–11 22
  6. Pandurii 13 6 4 3 18–12 22
  7. Vaslui 13 6 3 4 21–11 21
  8. Oţelul 13 6 3 4 12–12 21
  9. Astra 13 5 5 3 16–14 20
10. Medgyes 13 5 1 7 19–23 16
11. Ceahlăul 13 4 4 5 12–18 16
12. Petrolul 13 3 4 6 13–18 13
13. szeben 13 3 4 6 10–18 13
14. Brassó 13 3 3 7 11–15 12
15. sportul 13 1 6 6 13–25 9
16. Chiajna 13 2 3 8 8–21 9
17. Vásárhely 13 1 5 7 12–23 8
18. Mioveni 13 2 2 9 9–30 8

Galántán versenyeztek. A hétvégén a Csíkszeredai Sport
klub U13as és U15ös cselgáncsozói a felvidéki Galántán léptek 
tatamira egy nemzetközi tornán. A székelyföldi versenyzőkön 
kívül még szlovák, lengyel, cseh, orosz és magyar sportolók vet
tek részt. Eredmények, U13: 1. hely: Dávid László (42 kg); 2. 
hely: Ciotloş Denis (38 kg), László Tamás (55 kg); U15: 1. hely: 
Ciotloş Denis (38 kg), Dávid László (42 kg); 2. hely: Orbán Sán
dor (55 kg); 3. hely: Ráduly Róbert (46 kg), Kocsis Hunor (60 
kg); 5. hely: Fülöp Árpád (46 kg); 7. hely: Nagy Kálmán (55 kg). 
Edző: Dánél Sándor.

Győzelemmel búcsúzna a magyar válogatott (világosban) Albert Flóriántól


