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Cristiano Ronaldo két góllal járult hozzá a portugál sikerhez

Az érmes csíki cselgáncsozók

Kenéz Zselyke hibátlanul teljesített KialaKult az eb tizenhatos mezőnye

Csak egy újonc lesz

Aranyérem a fiúknak, ezüst a lányoknak

12. oldal | 2011. november 17., Csütörtökhargitanépe

> MOL Liga. Szlovák csatárt igazolt 
a napokban a Brassói Corona Fenestela 
68, aki tegnap pályára is lépett a HSC 
Csíkszereda elleni találkozón. A 37 éves 
Jozef Cierny az 1993/94-es szezonban 
az NHL-ig is eljutott, ahol az Edmonton 
színeiben lépett jégre. A szélső 12-szeres 
szlovák válogatott, az utóbbi éveket 
gyengébb ligákban töltötte, miután 
2008-ban az EBEL-ben nem állta meg a 
helyét. Hollandiában és a német harmad-
osztályban játszott, míg tavaly a szlovák 
másodosztályban hokizott. Cierny a bras-
sói gárda hatodik légiósa Polc, Varga, 
Filip, Rajcak és Bartzen után. A tegnapi 

mérkőzés eredménye: Corona Fenestela 
68 – HSC Csíkszereda 2–3.

> SZKC-siker. Hazai környezetben 
szerezte meg harmadik győzelmét a Szé-
kely udvarhelyi ISK–KC az országos ifjúsá-
gi 1-es bajnokságban. Sipos Loránd tanít-
ványai az elejétől a végéig uralták a harcot 
a Segesvári ISK-val szemben. Főképp Szász 
András pontos játékának köszönhetően 
fokozatosan elhúztak a Segesvári ISK-val 
szemben. A szünetben hétgólos előnyt 
tudhattak magukénak. A folytatásban is 
hasonló volt a játék képe, igaz, az ellenlá-
bas egy alkalommal ötre feljött, de ekkor a 

meglepetésember Fazakas Norbertnek kö-
szönhetően ismét visszaállt a rend. Ifi 1-es 
bajnokság, 5. forduló: Székelyudvarhelyi 
ISK–KC – Segesvári ISK 42–33 (21–14). 
A hazaiak gólszerzői: Szász A. 12, Károly 
8, Bajkó 6, Kopacz 4, Fazakas 4, Nagy 3, 
Venczel 2, Kónya 1, Bandila 1, Elseg 1.

> Jegyárusítás. A héten elkezdődött az 
Székelyudvarhelyi KC – Haslum HK ket-
tős EHF-kupa-meccsre a belépők árusítása. 
A szurkolók ebben a hónapban válthatják 
meg a jegyeket a december 3-án és 4-én sor-
ra kerülő találkozókra. A Székelyudvarhelyi 
KC az EHF-kupa 3. kör mindkét találko-

zóját hazai környezetben rendezi a norvég 
Haslum HK-val szemben. Az összecsapásra 
elővételben november 30-ig lehet beszerezni 
a jegyeket, ekkor csakis olyan belépők vált-
hatók, melyek mindkét találkozóra érvé-
nyesek. Ezek ára 30 lej. Azok, akik bérlettel 
rendelkeznek fenntartják a belépőn szerep-
lő helyet november 25-ig. A bérletek nem 
érvényesek a norvégok elleni találkozókra. 
December 1-jétől már csak napijegyeket 
lehet vásárolni, annak függvényében, hogy 
hány hely maradt szabadon. Ezek árait 20 
lejben határozták meg. A jegyeket a szoká-
sos helyen, a székelyudvarhelyi Merkúr áru-
ház lottózójában lehet megvásárolni.hí
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Két csíkszeredai siker született 
a hétvégén Brassóban rende-
zett műkorcsolya Kristály-kupán. 
a novice kategóriában Kenéz 
zselyke (képünkön jobbról) az első 
helyet szerezte meg, a felnőttek-
nél Kelemen zoltán (balról) pedig 
a harmadik helyen zárt. Kelemen a 
barcasági viadalon az országos 
bajnoki címet is bezsebelte.

Huszonöt ország mintegy 
kétszáz sportolója vett 
részt a brassói Olimpic 

Műjégpályán tartott műkorcsolya 
Kristály-kupán, melyet felnőtt, if-
júsági, novice és tánc kategóriában 
szerveztek meg. Csíkszeredából a 
Sportklub és az ISK–Sportklub ver-
senyzői vettek részt a viadalon Bogyó 
Löffler Mária edzőnő vezetésével. A 
verseny egyben a felnőtt országos 
bajnokság döntője is volt. 

A felnőtteknél a Kristály-kupá-
ban Kelemen Zoltán a harmadik, 
Kosz Zsolt a 13. helyen zárt, mind-
ketten a Sportklub leigazolt ver-
senyzői. Az országos bajnokságot 
Kelemen Zoltán nyerte, a brassói 
Ionescu Vlad és Kosz Zsolt előtt. A 
nőknél a brassói Denisa Sandu lett 
az országos bajnok.

A novice kategóriában Kenéz 
Zselyke nyerte a Kristály-kupát, 

az ISK–Sportklub műkorcso-
lyázója volt az egyetlen a kétszáz 
fős mezőnyben, aki hibapont 
nélkül futotta le a kűrjét. Szin-
tén óriási sikernek könyvelhető 
el Ureche Andrea szereplése, az 
ISK–Sportklub versenyzője a me-
zőny legfiatalabb sportolójaként, 
nyolcévesen lett a novice kategó-
riában – 10–13 évesek korosztá-
lya – a negyedik helyezett.

Két éremmel tértek haza a csík-
szeredai cselgáncsozók az elmúlt 
hétvégén bákóban tartott u13-as 
euroregionális országos döntőről. 
a csíkiak a 7-es eurorégióban 
léptek tatamira, amelyre kilenc 
fiú- és nyolc lánycsapat nevezett 
be. Csíkszereda két fiú- és egy 
lánycsapatot indított a viadalon.

Sikeresen szerepeltek a csíksze-
redai cselgáncsozók a Bákóban 
tartott U13-as Euroregionális 

Országos döntőn. A többségében a 
Csíkszeredai Sportklub sportolóiból 
álló, Dánél Sándor edzette A-csapat 
az első meccset a focşani-i (2-es ré-
gió) válogatott sportolóiból álló csa-
pattal vívta meg sikeresen, és győztek 
5–2 arányban. Ezután az elődöntőn 

a ploieşti-i (3-as régió) válogatott 
A-csapatával mérkőztek meg a csí-
kiak, ellenük 4–3-ra nyertek. A dön-
tőt a 6-os régióval, az észak-erdélyi 
cselgáncsozókkal vívták, melyet a 
csíkiak 5–2-re nyertek. Az aranycsa-
pat tagjai: Bíró Előd (Csíkszeredai 
ISK), Ciotloş Denis, Dávid László, 
László Tamás, Boboc Alexandru, 
Borbély Szabolcs, Balázs József 
(mind Csíkszeredai Sportklub), 
Ionescu Dante (Brassói Dinamo), 
Vîja Valentin (Fogaras). Mindhá-
rom összecsapáson győzelemmel vo-
nult le a tatamiról Dávid László, Vîja 
Valentin és László Tamás.

A zömében a Csíkszeredai ISK 
cselgáncsozóiból álló B-csapat az 
5. helyen végzett, az elődöntőben 
a 6-os Eurorégió csapatától 4–3-

ra kaptak ki. A B-csapat: Gál De-
meter, Márton Benedek, Orbán 
Lehel, Koncz Lehel, Szőcs István, 
Barazsuly Ladó Ákos, Finta Attila, 
Balázs Márk (mind ISK), Dobos 
Oszkár (Sportklub), Săndoi Darius 
(Fogaras). Az ISK edzői: Pantea 
Cornel, Dániel Albert, Dánél Sza-
bolcs és Székely Attila.

A lányok csapatát a Csíkszeredai 
Sportklub, a Csíkszeredai ISK és a 
Marosvásárhelyi Samurai cselgán-
csozói alkották. Az első körben a 
4-es régió csapatát győzték le 7–0-
ra, a 3-as régió B csapatát pedig 5–2-
re, majd kikaptak a 6-os régió ellen 
6–1-re. Az elődöntőt a 4-es régió 
A-csapatával szemben megnyerték, 
a döntőt pedig 5–2-re elvesztették 
Ploieşti ellen. A csapat tagjai: Iszlai 
Csilla, Bács Dóra (mindketten 
ISK), Gliga Paula, Păcuraru Raluca 
(Samurai), Iarca Otilia, Szakáli Esz-
ter, Potyó Katalin, Gergely Katinka, 
Kedves Aliz (mind Sportklub).

bronz a veteránoknál
Az elmúlt hétvégén az ausztriai 

Leibnitz adott otthont az egyéni ve-
terán cselgáncs Európa-bajnokság-
nak. A viadalról a romániai csapat 
két ezüst- és három bronzéremmel 
tért haza. Az M3-as kategóriában a 
+100 kilogrammos súlycsoportban 
a Csíkszeredai Sportklub versenyző-
je, Szőcs László a 3. helyen végzett.

minden korábbi európa-bajnok 
labdarúgó-válogatott tagja a 2012-
es kontinensviadal kedd este 
kialakult tizenhatos mezőnyé-
nek. mindössze egy újonc van a 
csapatok között, a lengyelország 
mellett társházigazda ukrajna.

Kialakult a 2012-es labdarú-
gó Európa-bajnokság me-
zőnye, miután kedden este 

lejátszották a pótselejtezők vissza-
vágóit. A találkozók papírforma-
eredményeket hoztak, simán jutott 
ki a 2012-es kontinensviadalra Íror-
szág, Horvátország és Csehország, 
míg Portugália sokáig ugyan nagy 
csatára kényszerült, a végén aztán 
lelépte Bosznia-Hercegovinát. A 
csehek kijutásával eldőlt, hogy min-
den egykori Európa-bajnok ott lesz 
a lengyel–ukrán közös rendezésű 
kontinensviadalon, egyetlen újonc 
lesz, a társházigazda Ukrajna.

A korábbi Eb-győztesek, akik 
jövőben is jelen lesznek a kon-
tinensviadalon: Oroszország (a 
Szovjetunió jogutódjaként), Spa-
nyolország, Olaszország, Német-
ország, Csehország (Csehszlo-
vákia jogutódjaként), Franciaor-
szág, Hollandia, Dánia, illetve 
Görögország.

December 2-án, a kijevi Mű-
vészetek Palotájában tartják az Eb 
csoportjainak sorsolását, amelyre az 
UEFA tegnap elkészítette a kalap-
beosztást. E szerint az első kalapba 
került a két házigazda, Ukrajna és 
Lengyelország, a világ- és Európa-
bajnok Spanyolország, valamint 
Hollandia. Tradicionális nagyha-
talmak lesznek a második kalap-
ban is, Németország, Olaszország, 
Anglia és Oroszország került ide. 
Horvátország, Görögország, Svéd-
ország és Portugália alkotja a har-
madik kalap „mezőnyét”, a negye-
dik pedig legalább ilyen erős, hisz 
Dánia, Franciaország, Csehország 

és Írország van a legalacsonyabban 
rangsoroltak között. A kalapbe-
sorolások a következő számítás 
(UEFA-koefficiens, nem össze-
keverendő a FIFA-koefficienssel) 
alapján alakultak ki: negyven száza-
lékot adtak a selejtezőn megszerzett 
pontok, negyvenet a 2010-es vb-se-
lejtezőkön és magán a világbajnok-
ságon megszerzettek, húszat pedig 
a 2008-as Eb-selejtezőkön és a kon-
tinensviadalon gyűjtöttek.

barátságos mérkőzések
A magyar válogatott utol-

só idei fellépésén felkészülési 
mérkőzésen 2–1-re kikapott 
Lengyelországtól. A poznani 
találkozón Pawel Brozek szer-
zett vezetést a 37. percben a ha-
zaiaknak, de Priskin Tamás a 
78. percben egyenlíteni tudott. 
A lengyelek végül Vanczák Vil-
mos 86. percben lőtt öngóljával 
szerezték meg a győzelmet. A 
roman válogatott Ausztriában 
Torje, Tănase és Chipciu talála-
taival 3–1-re győzte le Görögor-
szág csapatát, a hellének gólját 
Karagounis szerezte.

a pótselejtezők visszavágói

Horvátország – Törökország 
0–0, továbbjutott: Horvát-
ország, 3–0-s összesítéssel; 
Montenegro – Csehország 0–1 
/Jirácek (81.)/, tj.: Csehország, 
3–0-s összesítéssel; Írország – 
Észtország 1–1 /Ward (31.), 
illetve Vasziljev (57.)/, tj.: Íror-
szág, 5–1-es összesítéssel; Por-
tugália – Bosznia-Hercegovina 
6–2 /Ronaldo (8., 53.), Nani 
(24.), Postiga (72., 82.), Veloso 
(79.), illteve Misimovici (41), 
Spahici (65.)/; tj: Portugália, 
6–2-es összesítéssel.


