
A Marosvásárhelyi City’us a te-
remlabdarúgó UEFA-kupa elit-
körében játszott az elmúlt hét-
végén Portugáliában. A román 
teremlabdarúgó-bajnok egy 
győzelemmeléskétvereséggel
zár ta a lisszaboni tornát.

A portugál, a grúz, a ma-
gyar és a román terem-
labdarúgó-bajnok vett 

részt az elmúlt hétvégén a Futsal 
UEFA-kupa elitkörének C cso-
portjában, a tornának Lisszabon 
adott otthont. A Marosvásárhe-
lyi Cuty’us az első találkozót a 

házigazda Sporting ellen vívta és 
csupán kevés hiányzott ahhoz, 
hogy a román bajnok ne lepje 
meg a jelenlegi legjobb terem-
labdarúgó klubcsapatot. Az első 
félidőt a portugálok még 4–1-
es vezetéssel zárták, ám a szünet 
után egy gólra feljött a City’us, 
és az egyenlítésért küzdve egy 
ellentámadásból döntötte el a 
Sporting a meccset. A szerdai 
nap másik meccsén a Győri Rába 
ETO könnyedén nyert az Iberia 
Star Tbiliszi ellen.

A torna második játéknapján 
az Iberia Stars ellen lépett pályára 

a City’us, a marosvásárhelyiek a 
vezetést is megszerezték, ám a grúz 
csapat braziljai hamar egyenlítet-
tek és meg is fordították az állást. 
A második félidőben pedig hiába 
rohant az egyenlítésért a román 
bajnok, a grúzok növelni tudták 
előnyüket. A nap másik mérkő-
zésén a Sporting ugyan megdol-
gozott a magyar bajnok ellen, ám 
végül behúzta a győzelmet.

A szombati zárónapon a ma-
gyar és a román bajnok összecsa-
pását a City’us nyerte, az első 
fél időben már három góllal ve-
zetett a marosvásárhelyi csapat, 
a második félidőben pedig a ma-
gyar rohamokat sikeresen hárítva 
növelni is tudta előnyét a román 
bajnok. A csoportelsőségért ví-
vott mérkőzés döntetlennel zá-
rult, ám a Sporting a Győri Rába 
ETO-nak köszönhetően tovább-
jutott, hiszen a magyar bajnok a 
grúzokat legyőzve bebiztosította 
a portugálok sikerét egy döntet-
len esetén is.

Eredmények: Iberia Star Tbili-
szi – Győri Rába ETO 2–9, Sport-
ing Lisszabon – Marosvásárhelyi 
City’us 5–3, City’us – Iberia Star 
3–7, Sporting – Rába ETO 3–1, 
Rába ETO – City’us 3–8, Iberia 
Star – Sporting 5–5.

A Futsal UEFA-kupa négyes 
döntőjén a Dinamo Moszkva, a 
Barcelona, a Sporting Lisszabon 
és az olasz Marca játszik.

Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic 
és Wayne Rooney is verseny-
ben van a Puskás-díjért, azaz az 
ő egy-egy találatuk is szerepel
azon a pénteken nyilvánosság-
ra hozott tízes listán, melyen az 
elmúlt év legszebb góljai kaptak 
helyet az illetékes szakmai bi-
zottság megítélése szerint.

Joseph Blatter, a Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség elnöke 
2009. október 20-án, a felcsúti 

Puskás Ferenc Labdarúgó Akadé-
mián jelentette be, hogy a FIFA 
Puskás-díjat alapít, amellyel az év 
legszebb gólját, annak szerzőjét 
jutalmazza. A díjnyertes gólról 
internetes szavazás dönt, a győztes 
minden évben a FIFA „Év játéko-
sa” gálán veheti át a díjat.

Elsőként Cristiano Ronaldo 
kapta meg a trófeát 2009-ben, 
a Manchester United színeiben 
szerzett találatáért. A portugál 
klasszis Puskás Ferenc özvegyétől, 
Erzsébet asszonytól vehette át a 
legszebb gólért járó díjat. 2010-
ben Hamit Altintop győzött, aki a 
török válogatottban hatalmas gólt 
lőtt a Kazahsztán elleni Eb-selej-
tezőn. A FIFA „Év játékosa” gála 
időközben még rangosabb lett, 
miután összevonták az Aranylab-
da-díjátadó ünnepséggel.

2011 tíz legszebb gólját idén 
egy szakértőkből álló bizottság 

választotta ki, amely a Futball-bi-
zottság, a Szakmai és Fejlesztési 
Bizottság, valamint a FIFA Task 
Force Football 2014 elnevezésű 
projekt tagjaiból állt. A fifa.com 
és a francefootball.fr olvasói de-
cember 5-ig szavazhatnak arról, 
melyik gólt ítélik a legszebbnek, 
ekkor egy párizsi sajtókonferen-
cián jelentik be, hogy melyik 
három gól kapta a legtöbb sza-
vazatot. Rögtön ezután újabb 
szavazás következik, ekkor már 
csak a fennmaradó három találat 
közül lehet választani. A szava-
zást 2012. január 9-én zárják le, 
és a FIFA Aranylabda-díjátadó 
gáláján, Zürichben derül fény a 
győztes kilétére.

A Magyar Labdarúgó-szövet-
ség és a Puskás-család képviselői is 
részt vesznek a díjátadón, amelyre 
Orbán Viktor miniszterelnök, a 
Puskás Akadémia alapítója is meg-
hívást kapott a FIFA-tól.

A tíz jelölt listája megtalálható 
a FIFA hivatalos honlapján, illetve 
a puskasakademia.hu-n.

Az idei tíz jelölt listája
Benjamin De Ceulaer (belga), 

Giovani dos Santos (mexikói), Ju-
lio Gómez (mexikói), Zlatan Ib-
rahimovic (svéd), Lisandro López 
(argentin), Lionel Messi (argentin), 
Neymar (brazil), Heather O’Reilly 
(amerikai), Wayne Rooney (angol), 
Dejan Stankovif (szerb).
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