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Kínos vereség a rangadó előtt

SZKC-bukta Temesváron

Korosztályában nincs az országban ellenfele

Finta Viktória Szentegyháza büszkesége

hirdetés

12. oldal | 2011. november 10., Csütörtökhargitanépe

> Birkózás. Visszatér a versenyzés
hez és szeretné megnyerni a londoni 
olimpiát Ara Abrahamian svéd birkózó, 
akit a pekingi olimpián elért harmadik 
helyezésétől megfosztottak, mert bronz
érmét az eredményhirdetéskor eldobta. 
Cselekedetéért később kétéves eltiltást is 
kapott. Az örmény származású, 84 kilós 
Abrahamian szerint bírói csalás áldoza
ta lett a pekingi elődöntőben a későbbi 
győztes olasz Andrea Minguzzival szem
ben, ezért választotta a tiltakozás megle
hetősen szokatlan módját. Az eredmény
hirdetésnél eldobta a medáliáját, és dü
höngve elhagyta a termet. Ezt követően a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság fegyelmi 
testülete kizárta a játékokról és hivata
losan megfosztotta érmétől a birkózót, 
aki a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál 
(CAS) hiába fellebbezett az ítélet ellen. 
A sportági nemzetközi szövetség (FILA) 
kétéves eltiltásra büntette.

> FIFA. Felháborítónak nevezte Da
vid Cameron brit miniszterelnök szerdán 
a Nemzetközi Labdarúgószö vet ség nek 
(FIFA) azt a múlt heti döntését, mely 
szerint az angol válogatott tagjai nem 
viselhetnek a mezükre hímzett pipacsot 
a spanyolok elleni, szombati barátságos 

mérkőzésen az Emlékezés Napja alkalmá
ból. Hozzátette: reményei szerint a FIFA 
felülvizsgálja határozatát. „Abszurd az az 
álláspont, hogy politikai megnyilvánu
lás lenne, ha pipacsot viselnének mezü
kön a játékosok, azokra emlékezve, akik 
életüket adták a szabadságunkért” – fo
galmazott a brit kormányfő. Elsősorban 
a Brit Nemzetközösség országaiban ha
gyományosan tűzpiros pipacsszirmokkal 
emlékeznek az I. világháborúban elhuny
takra, mivel az eltemetett katonák sírján 
először ez a virág bújt ki a földből Fland
riában. Az Emlékezés Napja november 
11. – 1918ban ezen a napon ért véget 

hivatalosan az első világháború. A FIFA 
indoklása szerint a mezeken sem politi
kai, sem vallási, sem reklám jellegű üze
neteket, feliratokat, szimbólumokat nem 
viselhetnek a játékosok. A nemzetközi 
szövetség ugyanakkor hozzájárult ahhoz, 
hogy a bemelegítés alatt a pipacsok ott le
gyenek játékosok ruházatán és a találko
zó gyászszünettel kezdődjön. A londoni 
Wembley Stadionban pályára lépő angol 
mellett a walesi válogatott futballistái is 
szeretnének pipacsot kitűzni a norvégok 
elleni, cardiffi találkozón, illetve a skótok 
is, akik Cipruson vendégszerepelnek, de 
a FIFAtiltás rájuk is vonatkozik.hí
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A gyenge arcát mutatta a Szé
kely udvarhelyi Kc férfi-kézi
labdaegyüttese tegnap este a 
te mes vári Poli otthonában. a 
Nemzeti Liga hetedik játéknap
járól elmaradt meccsen a Szé
kelyudvarhelyi Kc nem tudta 
hozni a feladatot a vasárnapi 
bajnokkal szembeni derbi előtt.

Döcögve indult a párharc a 
bánsági városban, de azért 
tartotta magát a Székely ud

varhelyi KC az első negyedórában. 
A Temesvári Poli minden labdáért 
megharcolt, ellenlábasa pedig mind 
védekezésben, mind pedig támadás
ban sokat hibázott, keveset mozgott. 
A házigazda fokozatosan kihasznál
ta ezt, a pihenőre már háromgólos 
előnnyel mehetett.

A második játékrészben sem 
találta a régi önmagát a Vlad Caba 
által irányított csapat. Egy pillanatig 
sem tudta megcsípni, szorossá tenni 
a párharcot. Elszenvedte második 
vereségét ebben a bajnokságban. 
Remek alkalom volt, hogy az él
mezőnnyel tovább tartsa a lépést az 

SZKC, így a Konstancai HCMnek 
már öt pont azt előnye az udvarhelyi 
gárdával szemben.

Eredmény: Temesvári Poli – 
Székelyudvarhelyi KC 26–24 (13–
10) /az SZKC gólszerzői: Florea, 
Kuzmanoszki 88, Rusia, Mihalcea, 
Tálas, Orbán L. 22/.

  1. Konstanca 7 7 0 0 261–170 14
  2. Bákó 7 6 0 1 235–207 12
  3. Pandurii 7 5 0 2 207–196 10
  4. sZKC 7 4 1 2 210–192 9
  5. dinamo 7 4 1 2 194–190 9
  6. suceava 7 3 2 2 196–187 8
  7. torda 7 3 1 3 190–190 7
  8. szatmár 7 3 1 3 185–198 7
  9. Poli 7 3 0 4 170–164 6
10. resica 7 3 0 4 172–198 6
11. Bukaresti CsM 7 2 0 5 182–192 4
12. Kv-i U 7 1 1 5 184–203 3
13. Ploieşti 7 1 1 5 148–189 3
14. steaua 7 0 0 7 155–213 0

szKc – Konstanca
A Székelyudvar hely KC elkezdte 

a vasárnapi, Konstancai HCM elle
ni bajnoki rangadóra a belépőjegyek 
elővételben való árusítását. Elővétel
ben szombatig lehet megvásárolni a 

jegyeket a vasárnap 19 óra 30 perc
től kezdődő párharcra. A helyszín a 
megszokott: az udvarhelyi Merkúr 
áruház lottózója. A belépőjegy ára 
6 (diákoknak és nyugdíjasoknak), 
illetve 8 lej. Akik nem tudnak elő
vételben jegyet váltani – a szabad 
helyektől függően –, a sportcsarnok 
jegypénztáránál a kezdő sípszó előtt 
egy órával vásárolhatnak belépőt 8, 
illetve 10 lejes áron. 

A rangadóval kapcsolatos hír, 
hogy a Román Kézilabdaszövetség 
játékvezetői testülete közzétette a 
mérkőzés játékvezetőinek listáját. 
A találkozót a Dinu Sorin–Dinu 
Constantin páros dirigálja. Utób
biak az ország első számú játékve
zetői, a Bajnokok Ligájában rendre 
találkozókat vezetnek. A januári 
szerbiai Eb játékvezetői keretében 
is benne vannak.

szép jövő elé néz a 14 éves finta 
viktória, aki a csíkszeredai sport
iskola szentegyházi tagozatának 
dzsúdókája. dániel albert tanítvá
nya a korosztály egyik legkiemel
kedőbb tehetsége.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Öt éve kezdett el cselgán
csozni a szentegyházi Fin
ta Viktória, aki az elmúlt 

esztendőkben Dániel Albert mun
kásságának köszönhetően az ország 
egyik legjobb versenyzője lett. Az 
1997ben született versenyző leg
utóbb, október 30án bizonyította 
tehetségét, amikor a Csíkszeredában 
rendezett egyéni földharcversenyt 
megnyerte az U15ös korosztály
ban, és egyben újabb éremmel gaz
dagította a Csíkszeredai ISKt. A 
14 éves szentegyházi lány a helyi 
Mártonffi János Általános Iskola 

nyolcadik osztályos tanulója. Öt éve 
– azaz harmadik osztályos kora óta 
– cselgáncsozik. Az azóta eltelt idő
szakban több nemzetközi tornát is 
sikerült megnyernie, de a különböző 
országos bajnokságokon is bizonyí
tott. Sikerült többek között érmek
kel hazatérnie az idei macedóniai 
Kavadarciban megrendezett Bal
kánbajnokságról, ahol egyéniben 
bronzérmet szerzett, míg csapatban 
az aranyéremig jutott. Az Ankará
ban megrendezett World Children 
Games elnevezésű világversenyen 
szintén a harmadik helyig jutott. Az 

országban korosztályának mindkét 
egyéni versenyén elsőséget szerzett. 
Érdekes módon mindkettőt Csík
szeredában szerezte. Májusban az 
egyéni döntőn, míg októberben a 
földharcdöntőben nem talált legyő
zőre. Csapatban ez idáig két bronz
érmet tudhat magáénak: februárban 
az U17es korosztály csapatát erősít
ve, míg októberben az U15ös csa
patot vitte a bronzéremig.

A Viktória által összegyűjtött 
eredmények és érmek sorozatát még 
folytathatnánk, a szentegyházi lány 
ugyanis a 2011es évben több kupa
versenygyőzelmet is magáénak tud
hat. Eredményeinek köszönhetően 
besorolást nyert az országos csel
gáncsválogatottba is, így lehetősége 
nyílt arra, hogy október elején egy 
hetet a válogatott kolozsvári edzése
in is részt vehessen. A mindössze 14 
éves lány az eredmények és a remek 
hozzáállásának köszönhetően szép 
jövő elé néz.

Kemény falba ütközött az sZKC temesváron    Fotó: balázs attila

Hévízi siker

Bepótolták a megyei labda
rúgóbajnokság 10. for
du lójából elmaradt Sa la

mási–Maroshévízi Tudomány 
– Gyi mesfelsőloki SE találkozót. 
Az összecsapást a házigazdák nyer
ték meg két góllal. Eredmény: 
Salamási–Maros hévízi Tu domány 
– Gyimesfelsőloki SE 2–0 (1–0) /
Miron Cosmin (37.), Új la ki Nagy 
Alexandru (62.)/.

  1. Csíkszereda 11 9 1 1 42–7 28
  2. szentegyháza 11 9 1 1 22–6 28
  3. Csíkcsicsó 11 8 0 3 40–15 24
  4. szentmihály 11 7 2 2 24–12 23
  5. Maroshévíz 11 6 1 4 28–19 19
  6. Felsőlok 11 3 2 6 13–30 11
  7. Parajd 11 3 0 8 14–22 9
  8. Keresztúr 11 2 2 7 15–24 8
  9. Almás 11 2 0 9 15–39 6
10. roseal 11 1 1 9 8–44 4

A 12. forduló műsora: novem-
ber 12. (szombat): Csíkszeredai 
VSK – Csíkcsicsói KSE (15), Szent
egyházi Vasas – Csíkszentmihályi 
Törekvés (15), Székelykeresztúri 
Egyesülés – Salamási–Maroshévízi 
Tudomány (15); november 13. 
(vasárnap): Homoródalmási Ho
mo ród – Parajdi SE (15), Szé
kely udvarhelyi Roseal – Gyi mes
felsőloki SE (15).


