
Diósdon rendezték meg az el-
múlt időszakban a Székelyföld
értkupa labdarúgótornát, ame-
lyen huszonhárom csapat vett 
részt. Ugyancsak Diósd adott 
otthont az Autonómiakupá-
nak, melyen csíkmenasági si-
ker született.

Hagyománnyá vált, hogy 
a székelyföldi csapatok 
megsegítésére szervez-

nek az anyaországban labdarúgó-
tornát, Diósd az elmúlt időszak-
ban két turnénak is házigazdája 
volt: előbb a Székelyföldért-, majd 
pedig az Autonómia-kupáért 
küzdhettek a résztvevők. Mindkét 
tornán 23-23 csapat indult, hét a 
Székelyföldről, egy Délvidékről és 
tizenöt csapat az anyaországi szé-
kely és erdélyi körök részéről vett 
részt a mérkőzéseken.

A Székelyföldért-kupát a Csö-
möri Székely Fiúk csapata nyerte 
a Torontálvásárhelyi Spárta és a 
Székelyudvarhelyi Hargita előtt. 
Az Autonómia-kupát a Menasági 
Fenyő hódította el a Kerepesi 
Székely Fiúk és a Budapesti Szent 
Margitos Székely Fiúk csapata 
előtt.

A diósdi tornák sportsze-
rűségi díját – a csapatkapi-
tányok szavazata alapján – a 
Gyergyószentmiklósi Free afFair 
Sportegyesület hódította el, a csa-
pat a serleg és az emléklap mellett 
a Puskás Ferenc Akadémia fel-

ajánlásával egy, az egykori Arany-
csapat tagja által aláírt korlátolt 
darabszámban készült labdát ka-
pott ajándékba.

A Székelyföldért Társaság 
Különdíját – a döntőbe nem 
jutott legjobb csapatként, akik 
egyetlen meccset sem veszítet-
tek el – Csíkszentgyörgy csapa-
ta kapta. A legjobb játékosnak a 
csíkszentgyörgyi Bálint Pétert, a 
legjobb kapusnak a szatmárné-
meti Petyke Edgárt választották, 
a gólkirály Borsos Levente (Csö-
möri Székely Fiúk) lett 15 góllal.

A rendezvényen pályára lépett 
a Magyar Parlament csapata is, 
akik a Székely Válogatottal mér-
kőztek meg, és 3–2-re nyertek.

A gyergyószentmiklósi csapat 
utazását a helyi polgármesteri 
hivatal fedezte, a magyarorszá-
gi szállást pedig a Székelykapu 
Baráti Társaság biztosította 
Ócsán. A menaságiak kiszállását 
a Csíkmenasági Közbirtokosság, 
Csíkszentgyörgy Önkormány-
zata, a Tipographic Nyomda, a 
Hargita Gyöngye Ásványvíz Rt. 
és a Samtec biztosította.

Jégkorong
MOL Liga: ma: HSC Csíksze-

reda – Miskolci Jegesmedvék (19), 
Steaua – Újpest (19), Ferencvá-
ros – Dab.Docler (19); vasárnap: 
HSC Csíkszereda – Újpest (16), 
Brassói Corona Fenestela 68 – 
Jegesmedvék (19), Sapa Fehérvár 
AV19 – Dab.Docler (19).

Román bajnokság: holnap 18 
és vasárnap 11 órától: Gyergyó-
szentmiklósi Progym – Sportul 
Studenţesc; holnap 16 és vasárnap 
9 órától: Galaci Dunărea – Steaua 
Rangers 2.

Labdarúgás
1. Liga, 14. forduló: ma: 

Petrolul Ploieşti – FSM Marosvá-
sárhely (18, Digi Sport 1), Galaci 
Oţelul – Sportul Studenţesc (20.15, 
GSP TV); holnap: FC Brassó – 
CS Mioveni (16, Digi Sport 1), 
Dinamo – Nagyszebeni Voinţa 
(18, Digi Sport 1), Kolozsvári 
CFR – Kolozsvári U (20.30, Digi 
Sport 1); vasárnap: SC Vaslui – 
Pandurii Târgu Jiu (16, Digi Sport 
1), Ceahlăul Piatra Neamţ – Steaua 
(20.30, Digi Sport 1); hétfő: Rapid 
– Medgyesi Gaz Metan (19, Dolce 
Sport), Concordia Chiajna – Astra 
Ploieşti (20.30, Digi Sport 1).

OTP Bank Liga, 16. forduló: 
ma: Lombard Pápa – Újpest (19); 
holnap: Videoton – Siófok (16), 
Haladás Sopron – Pécsi MFC 
(17), ZTE – Diósgyőr (17), Kecs-
kemét – Paks (17), Győri ETO – 
Honvéd (18.30); vasárnap: Vasas 
– Debrecen (17, M1), Ferencvá-
ros – Kaposvári Rákóczi (19).

Kézilabda
Országos felnőtt férfibajnok-

ság, 9. forduló: vasárnap: Szé-
kelyudvarhelyi KC – Kons tan cai 
HCM (18).

Országos utánpótlás-bajnok-
ság, Ifi I., fiúk: vasárnap: Brassói 
Dinamo – Székelyudvarhelyi ISK 
(11).

Kárpátok-kupa, nemzetkö-
zi női kézilabdatorna, Drobeta 
Tur nu Severinben. A műsor: ma: 
Szerbia – Macedónia (16.45, Digi 
Sport 3), Románia – Magyaror-
szág (19, Digi Sport 3); holnap: 
Románia – Macedónia (16, Digi 
Sport 3), Magyarország – Szerbia 
(18.15); vasárnap: Macedónia – 
Magyarország (10.45, Digi Sport 
3), Románia – Szerbia (13, Digi 
Sport 3).

Férfi Bajnokok Ligája, cso-
portkör, D csoport, 5. fordu-
ló: holnap: Metalurg Skopje 
– Konstancai HCM (21, Digi 
Sport).

Kosárlabda
A liga, 9. forduló: ma: Ko-

lozsvári U – Energia Rovinari 
(20, Digi Sport); holnap: BC Te-
mesvár – Medgyesi Gaz Metan 
(17.30, Digi Sport), Nagyszebeni 
CSU Atlassib – SCM Craiova 
(18), Bukaresti CS Municipal – 
Politehnica CSS Unirea Iaşi (18), 
Otopeni – Giurgiu (18, TVR3), 
CSU Ploieşti – Csíkszeredai KK 
Hargita Gyöngye (19); vasárnap: 
Dinamo – BC Marosvásárhely 
(18, TVR3), Nagyvárad – BCM 
U Piteşti (20, Digi Sport).

Az MKB Veszprém férfikézilab-
dacsapata a Bajnokok Ligája 
csoportkör ötödik fordulójában 
szerdán legyőzte Berlinben a 
Bundesliga új elitcsapatát, 
a Füchsét. Az első négy fordu-
lóban hat pontot szerző veszp-
rémieknek az ötpontos német 
Füchse Berlin vendégeként 
lett volna miért visszavágniuk: 
augusztus 21én, a Schlecker
kupa bronzmérkőzésén meg-
semmisítő, 31–20as vereséget 
szenvedtek.

A mérkőzés elején a berli-
niek első két góljára még 
válaszolni tudott Mocsai 

Lajos csapata, de aztán a sárga 
mezesek duplázni tudtak, és 
10 perc után 4–2-re vezettek. 
A veszprémiek ezután felpör-
gették a játékot, átvették az 
irányítást, és öt percen belül 
kiegyenlítettek. Mirko Alilovic 
remek védése és a szintén bra-
vúros megoldások sorát bemu-
tató Mirsad Terzic gólja után 
pedig először, 7–6-ra vezetett a 
Veszprém. A németek új elitcsa-
pata persze nem omlott össze, 
pillanatok alatt ismét fordított, 
és a szünetig már fej fej mellett 
haladt a két együttes – a berli-
niek az emberelőnyös helyze-
teket sem tudták kihasználni 

arra, hogy elhúzzanak. Iváncsik 
Gergő góljával aztán az utolsó 
percben 15–13-as vendégveze-
tés alakult ki.

A Füchse nyitott védeke-
zéssel állt fel a második félidő 
elején, de nem volt túl jó ha-
tása a játékára, a Pérez Carlost 
is bevető – és az első félidővel 
szemben a védekezések és a 
támadások között egy helyett 
kettőt cserélő – Veszprém há-
rom-, majd a 39. percre négy-
gólosra növelte előnyét. Az 
MKB agresszív, sok mozgással 
nehezített védekezése ellen 
nemigen tudott mit tenni a 
Berlin, de mivel a piros meze-
sek is egyre több tiszta dobást 
elrontottak, közelebb lopóz-
tak, a 49. percben feljöttek egy 
gólra. Azonban Pérez azonnal 
válaszolt, majd Iváncsik Tamás 
nullszögből lőtt góljával a 22. 
percben ismét három volt közte. 
A 41 százalékos hatékonysággal 
védő Alilovic és Császár Gábor 
emberhátrányos gólja után a 
hátrányban továbbra is a Veszp-
rém akarata érvényesült. A vé-
gén már érdemi változás nem 
történt, a Veszprém 29–24-es 
győzelmével lerázta a Füchsét 
a csoport második helyéért 
folyó versenyfutásban, és, bár 
még nagyon sok van hátra, akár 

az is előfordulhat, hogy a cso-
portkört záró MKB – Atlético 
Madrid összecsapás a csoport-
győzelemről dönt majd.

Eredmények: Füchse Ber-
lin – MKB Veszprém 24–29 
(13–15). A vendégek góldo-
bói: Terzic 7, Vujin 6, Pérez 5, 
Iváncsik T. 3, Császár 3, Sulic 
2, Ilyés 2, Iváncsik G. 1. Vive 
Kielce – Atlético Madrid 29–

37. A csoport állása: 1. Atlético 
9 pont, 2. MKB Veszprém 8 p., 
3. Füchse 5 p., 4. Kielce 4 p., 5. 
Csehovszkij Medvegyi 2 p., 6. 
Silkeborg 0 p.

Edzőváltás Győrben
A Győri Audi ETO női kézi-

labdacsapatának eddigi vezető-
edzője, Konkoly Csaba és a klub 
elnökségének szerdai megálla-

podása szerint a szakember tá-
vozott a klub felnőttcsapatának 
éléről. A vezetőedzői feladatokat 
ideiglenes jelleggel Danyi Gábor 
pályaedző látja el Konkoly Csaba 
utódjának megtalálásáig.

A döntés hátterében az áll, 
hogy az elnökségnek minden 
körülmények között meg kell 
teremtenie a csapat győzelmé-
nek feltételeit a hazai bajnok-
ságban, a Magyar Kupában és 
a Bajnokok Ligájában is. Az 
eddigi mérkőzések tapaszta-
latai alapján pedig úgy látja, 
hogy e cél elérésére a csapatnak 
nagyobb esélye van más típusú 
szakmai irányítással – olvasha-
tó a klub honlapján.

Konkoly Csaba 2007 nyarán 
váltotta a győri kispadon Róth 
Kálmánt, vezetésével a győriek 
négy-négy bajnoki és Magyar 
Kupa-elsőséget ünnepelhettek, 
a Bajnokok Ligájában pedig 
2009-ben döntőt, míg 2008-
ban, 2010-ben és 2011-ben elő-
döntőt játszhattak.

A jelenlegi idényben a baj-
nokságban eddigi nyolc mér-
kőzését megnyerve az élen áll, 
a Bajnokok Ligájában pedig 
két vereség ellenére csoportel-
sőként jutott a középdöntőbe, 
ahol a Lar vik, az Itxako Navarra 
és a Mid tjylland vár rá.
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A tornagyőztes csíkmenasági csapat

Pérez (jobbról) remek játéka is kellett a magyar csapat győzelméhez


