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Csak helyzetekig jutottak a szentegyháziak (világosban) a bajnokesélyes ellen fotó: tamás attila

Hazai győzelmek a rangadókon

Mindkét éllovas kihasználta 
a pályaelőnyt

két rangadót is rendeztek az 
elmúlt hétvégén a megyei lab-
darúgó-bajnokság 12. forduló-
jában: Csíkszeredában a VSk a 
csíkcsicsói kSe-t, míg Szentegy-
házán a Vasas a Csíkszentmihályi 
Törekvést fogadta. mindkét mér-
kőzést a hazai csapat nyerte, és 
egyik összecsapáson sem volt 
vendéggól.

A rangadók fordulóját ren
dezték az elmúlt hét végén 
a megyei lab da rúgó baj

nok ságban, hiszen két derbyre is 
sor került. Szombaton az éllovas 
Csík szeredai VSK a harmadik he
lyezett Csíkcsicsói KSEt fogadta, 
míg a második Szentegyházi Vasas 
a negyedik Csíkszentmihályi Tö
rekvést látta vendégül. Csíkszere
dában mintegy háromszáz néző 
volt kíváncsi a rangadóra, a szín
vonalas találkozó első találata a 
31., az utolsó pedig az 52. percben 
született, a csicsóiak helyzeteik el
lenére nem értek el gólt.

Szentegyházán sem termett ba
bér a vendégeknek, a Vasas csapa

tából Knobloch mesterhármast ért 
el. A szentmihályiak az első félóráig 
még jól bírták a hazaiak iramát, ám 
az első félidő hajrájában két gólt kap
tak és ez meg is pecsételte sorsukat.

Homoródalmáson is a hazaiak 
győztek, és a vendégek itt sem vol
tak eredményesek. Papp Flórián 
duplázni tudott, a meccs hajrájában 
két gól született. 

Keresz túron a hazaiaknak nem 
sikerült gólt szerezniük, igaz, a talál
kozó egyetlen találata a 79. percben 
született, tehát sokáig nyílt volt a 
küzdelem.

Az egyetlen mérkőzést a forduló 
során, ahol mindkét csapat eredmé
nyes volt, Szé kely udvarhelyen ját
szották, ám a Roseal vesztesen hagy
ta el a pályát a gyi mes felsőlokiakkal 
szemben.

eredmények, állás
Csíkszeredai VSK – Csíkcsicsói 

KSE 2–0 (1–0) /Bajkó Barna 
(31.), Gliga Cristian (51.)/; 

Szentegyházi Vasas – Csík
szentmihályi Törekvés 5–0 (2–0) 
/Knobloch Zoltán (34., 57., 89.), 

Gergely Tibor (42.), Lőrincz Le
hel (55.)/; 

Székelykeresztúri Egyesülés – 
Sa lamási–Maroshévízi Tudomány 
0–1 (0–0) /Szekeres Gabriel (79.); 

Homoródalmási Homoród – 
Parajdi SE 4–0 (1–0) /Papp Flóri
án (19., 85.), Kolozsi László (51.), 
Miklós Csongor (90.)/; 

Székelyudvarhelyi Roseal – Gyi
mes felsőloki SE 2–4 (0–3) /Iorga 
Nicolae (49., 62.), illetve Bodor 
Áron (19.), Tankó János (24.), 
Ambrus Attila (42.), Prezsmer 
György (66)/.

  1. Csíkszereda 12 10 1 1 44–7 31

  2. Szentegyháza 12 10 1 1 27–6 31

  3. Csíkcsicsó 12 8 0 4 40–17 24

  4. Szentmihály 12 7 2 3 24–17 23

  5. Maroshévíz 12 7 1 4 29–19 22

  6. Felsőlok 12 4 2 6 17–32 14

  7. Parajd 12 3 0 9 14–26 9

  8. Almás 12 3 0 9 19–39 9

  9. Keresztúr 12 2 2 8 15–25 8

10. Roseal 12 1 1 10 10–48 4

hargitanépe   

> Rali. Immár nyolcszoros világbaj
noknak vallhatja magát Sébastien Loeb, 
miután egyetlen riválisa, a finn Mikko 
Hirvonen feladta a versenyt a Walesrali 
második napján, a vb utolsó, 13. verse
nyén. Loeb a viadal első három napján a 
leggyorsabb volt, míg Hirvonen pénteken 
a hetedik gyorsasági szakaszon balesetet 
szenvedett, és az autó olyan károsodáso
kat szenvedett – a hűtőrendszer tönk
rement –, amelyeket a szombat reggeli 
rajtig már nem lehet rendbe hozni. Loeb 
sem tudta egyébként a versenyt befejez
ni, mert a viadal zárónapján, tegnap egy 
közúti baleset miatt kiesett a Walesralin. 

A 37 éves sztár a versenyre menet karam
bolozott egy nézővel, aki nem az út meg
felelő oldalán haladt autójával. Személyi 
sérülés nem történt, de a francia pilóta 
Citroën DS3asa annyira megrongáló
dott, hogy nem állhatott vele rajthoz 
az utolsó hat gyorsasági szakaszra. A 
csapat megpróbálta legalább annyira 
rendbe hozni a kocsit, hogy jelképesen 
áthajthasson a célvonalon, de ez nem si
került. Loeb a sportágban példa nélküli 
sikersorozatot ért el újabb diadalával. 
A versenyt a Fordos Jari–Matti Latvala 
páros nyerte Mats Østberg és Henning 
Solberg előtt.

> Forma–1. Lewis Hamilton győzött 
a sorozat idei AbuDzabi Nagydíjon: a 
brit pilóta a második kanyarban élre állt, 
és ott is maradt a célig. A rajttól még 
az első helyről induló Sebastian Vet
tel jött el a legjobban, de két kanyar 
után defektet kapott, és kicsúszott. 
A boxig még eljutott három keréken, 
de közben a kerékagy és a felfüggesz
tés is megsérülhetett, ezért fel kellett 
adnia a versenyt. A világbajnok kiesé
sét követően Fernando Alonso került a 
második helyre, Jenson Button pedig a 
harmadikra, és így is futottak be. Köz
ben az angol jókat csatázott a negyedik 

Mark Webberrel, odavissza előzgették 
egymást: az ausztrálnak érdekes verse
nye volt, az utolsó körben cserélt kere
ket. A pontszerzők: 1. Lewis Hamilton 
(McLaren–Mercedes), 2. Fernando 
A lonso (Ferrari), 3. Jenson Button 
(McLaren–Mercedes), 4. Mark Webber 
(Red Bull–Renault), 5. Felipe Massa 
(Ferrari), 6. Nico Rosberg, 7. Michael 
Schumacher (mindketten Mercedes), 8. 
Adrian Sutil, 9. Paul di Resta (mindket
ten Force India–Mercedes), 10. Kamui 
Kobayashi (Sauber–Ferrari). A világbaj
nokság utolsó futamát november 27én 
Brazíliában rendezik.hí
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a bajnokság egyik esélyesét, a 
marosvásárhelyi FCm-et látta 
vendégül a Szentegyházi Va-
sas a női labdarúgó 1. ligában 
szombaton. a maros-partiak 
már a találkozó első felében 
eldöntötték a mérkőzést, csu-
pán az volt a kérdés, sikerül-e 
a szentegyháziaknak bevenni 
az ellenfél kapuját.

Könnyedén győzte le 
szombaton Szentegyhá
zán a Vasas női labda

rúgócsapatát a Marosvásárhe
lyi FCM. A Székely János által 
edzett Vasas a Pap – Balázs, 
Szőke, Popescu, Papp – Ber
talan, Stroia, Bálint, Căldare 
– Sándor, Kristály összeállí
tásban lépett pályára a hazai 
környezetben rendezett ösz
szecsapáson. Az első félidőben 
eldőlt a meccs sorsa, amikor 

az ellenlábas kihasznált három 
gyerekes hibát.

Annak ellenére, hogy nem 
játszottak szoros mérkőzést, 
a szentegyházi edző elégedett 
volt tanítványaival: „Ez volt az a 
párharc, amikor a legjobban ját
szottunk a Marospartiak ellen. 
Volt olyan, hogy csak egy góllal 
nyertek ellenünk, de akkor jó
részt csak védekeztünk. Ezúttal 
játékban voltunk mi is, sőt két 
ziccert is kialakítottunk.”

A pontvadászatban kéthetes 
szünet következik, majd két ta
lálkozó Konstancán, illetve ha
zai környezetben Târgoviştével. 
Amennyiben ezen két párharcot 
hozni tudja a Szentegyházi Vasas, 
akár a dobogón is telelhet.

Eredmény: női labdarúgó 1. 
Liga, 7. forduló: Szentegyházi Va
sas – Marosvásárhelyi FCM 0–5 
(0–3).

Nagyszebenben szerepelt 
a Csíkszeredai VSK kis 
és nagyifjúsági csapata 

az országos utánpótlásbajnok
ság 11. fordulójában. Az U16os 
korosztályban a VSK vereséget 
szenvedett, ám az U18as korcso
portban győztek a szeredai fiúk. 
Burus Csaba a győztes találkozó 
után lapunknak elmondta, végig 
jobban játszott a VSK, sőt több 
mint egy félidőt tíz emberrel kel

lett küzdeni. „Volt egy piroslap, 
amely nagyon rányomta bélyegét 
a csapatunk játékára, ám ennek 
ellenére sikerült a győzelmet meg
szerezni.

Eredmények: U16: Nagysze
beni Interstar – Csíkszeredai VSK 
3–0; U18: Nagyszebeni Interstar 
– Csíkszeredai VSK 4–5 (2–3). 
A csíki gólszerzők: György Ottó 
2, Micu Silviu, Mihály István, Ba
sarab András.

VereSég a bajnokeSélyeSTől

Nem lőttek gólt
a szentegyházi lányok

Egy siker, egy kudarc

Színvonalas mérkőzést játszott Csíkszeredában a VSK és a Csíkcsicsói KSE. A hazaiak listavezetők maradtak  fotó: Csíki Zsolt


