
A teremlabdarúgás után az új 
kispályás őrület is Szé kely ud var
helyről indulhat el hódító útjára 
hazánkban. A teremfutball még 
kisebb változatát – amint azt 
neve, joga3 futsal is mutatja – há
rom a három ellen játsszák. Szé
kelyudvarhelyen mintegy nyolc
van leigazolt játékos tikitakizik 
hétről hétre az első városi bajnoki 
címért.
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Joga bonito!, vagyis Játssz szépen! 
Nem véletlen, hogy a kifinomult 
labdaérzéket igénylő sport szülő-

hazája Portugália – „Európa brazil-
jai” páratlan technikájukról voltak 
híresek mindig is. A luzitánoknal az 
a mondás járja: „Beszéljen a lábad!”, 
s ez különösen igaz a „minifutsalra”. 
Itt nincs helye lökdösődésnek, gán-
csoskodásnak, a szabálytalanságo-
kat – az eset súlyosságától függően 
– négy-, illetve hatméteres bünte-
tővel sújtják. Igaz, ezt nem is olyan 
könnyű értékesíteni az 1,65 x 55-ös 
méretű kapuba, még akkor sem, ha 
ebben a játékban nincs a szó szoros 
értelmében vett kapus: a hálóőr kéz-
zel nem érhet labdába, s a szabályzat 
értelmében a kaput csakis „termé-
szetes állásban” szabad védeni, tilos 
az elfordulás, a láb behajlítása, az 
enyhén fekvő pozíció.

„Fifikások előnyben”
A 16 és fél méter hosszú, 8 és 

fél méter széles pályán, amint azt 
a bevezetőben is említettük, hat 
játékos néz farkasszemet egymás-
sal, Székelyudvarhelyen hétről hét-
re több tucatnyian hódolnak az 
új szenvedélynek. Az ország első 
professzionális joga3 futsalpályája 
ugyanis a FitFeel Sport&Wellness 
Klubban nyílt meg: a palánkokkal 
körülhatárolt jogaaréna borítása 
a futsal-világversenyeken használt 
Gerflor Taraflex sportburkolat, 
színe a tévéközvetítésekből meg-
szokott világoskék. „Úgy véltem, az 
asztalitenisz mellé szükség lenne egy 
új társasági csapatjátékra, választá-
som a joga3 futsalra esett. Egyrészt, 
mert Udvarhelyen imádják a focit, 
másrészt, mert ez a sport szélesebb 
korosztályt ölel fel, mint a minifoci 
vagy a teremlabdarúgás. Hatéves 
kortól játszható, de ötven felettiek is 
beszállhatnak ebbe a technikás, szép 

játékba, melyben meghatározó a csa-
pattaktika. Egyszóval fun!” – fogal-
mazott a pálya avatóján Dorsonczky 
József, a Fit.Feel SE elnöke. Szeptem-
ber derekán elsőként a Sport Klub 
teremfocisai vették birtokukba az új 
létesítményt.

– Nagyszerű játék ez. Nagyon 
szórakoztató és igen intenzív, meg-
határozó elemei a technika és a 
csapattaktika. A játékosaim mérkő-
zésein láttam, hogy a profi teremfo-
cisoknak is egy hatékony edzés, hisz 
itt állandóan játékban van a labda, 
kis területeken és gyorsan kell meg-
találni a megoldást, fejleszti az álló-
képességet, a reakciókészséget és a 
helyzetek előrelátását is. De tetszeni 
fog az amatőröknek is, szórakoztató, 
érvényesül a fifika – mondta Jakab 
Zoltán, a Székelyudvarhelyi SK te-
remlabdarúgó-csapatának edzője. 
Másnap politikusok, színészek, 
újságírók, tanárok, orvosok, sőt, a 
szentegyházi Vasas-lányok is kipró-
bálhatták kispályás tudásukat.

Szeméremajax – 
a meglepetéscsapat
Az első városi bajnokság október 

közepén rajtolt, s jellemző az udvar-
helyiek fociőrületére, hogy a vártnál 
többen neveztek be a gyakorlatilag 
ismeretlen játékba. Egy mérkőzés 
háromszor háromperces harmadok-
ból áll, s hiába a futó idő, a kis pályán 
gyakorlatilag lehetetlen húzni az 
időt. A 16 csapatos megmérettetésbe 
zömében a minifoci- és körzeti baj-
nokságból verbuválódtak játékosok, 

sokan valamelyik helyi céget képvi-
selik, de vannak haveri társaságok 
is, mint a bajnokságot meglepetésre 
vezető, vicces nevű Szeméremajax is.

– Nagyon tetszik, hogy az erő 
helyett a kreatív, tisztességes játékon 
van a hangsúly, itt bizony kincset ér 
a technika. Szórakozásnak indult, 
aztán egyszer csak azon vettük észre 
magunkat, hogy vezetjük a bajnok-
ságot. Ennek egyetlen hátulütője 
van: most mindenki minket akar 
megverni” – mondja nevetve Vaj-
da Antal, a Szeméremajax játékosa. 
„Noha kilenc fordulóval a vége előtt 
mi vezetjük a táblázatot, továbbra is 
azt mondjuk: mindegy, hányadikok 
leszünk, jó móka, s kész!” – teszi 
hozzá társa, a góllövőlistát vezető 
Adorjáni Attila.

Négyen a trófeáért
Az első bajnoki címre immár 

négyen pályáznak: a Szeméremajax, 
a Famos, a PB Háló és a Mobilcom, 
de Lövéte, a Bianco, a Kerekkő és 
Farkaslaka is odaérhet a pódiumra. 
Dorsonczky Józseftől egyébként 
megtudtuk, az elképzelések szerint 
a második bajnoki kiírásban már 
két részre osztanák a csapatokat, két 
értékcsoportra, hogy mindenkinek 
teljen kedve a játékban. Tervben 
van egy kis lelátó építése, illetve ha 
minden jól megy, jövőben a világ-
hálón is követhetők lesznek a baj-
noki összecsapások. Szeretnének 
családi focidélutánokat is szervezni 
– a jogaarénát egyébként hatvanlejes 
óradíjért bárki igénybe veheti.

Az elmúlt hétvégén Szat-
márnémetiben rendezték 
meg a nemzetközi csel-

gáncs Unió-kupát. A viadalon ma-
gyar és lengyel sportolók mellett 
hazai cselgáncsozók vettek részt, 26 
klubtól összesen 370 – 11, 13 és 15 
éves – sportoló lépett tatamira.

A csíkszeredai sportolók 
helyezései
Csíkszeredai Sportklub (edző: 

Dánél Sándor) 
U11: 34 kg : Ahălănei Alin 

2. hely; 38 kg : Miklós Ervin 
(Csík szentmárton) 2. hely; 42 kg: 
Bilibók Márton 5. hely.

U13: 38 kg : Ciotloş Denis 
3. hely; 42 kg: Dávid László 2. 
hely; 55 kg: László Tamás 2. hely.

U15: 46 kg: Fülöp Árpád 3. 
hely, Ráduly Róbert 5. hely; 50 
kg: Orbán Sándor 3. hely; 60 
kg: Nagy Kálmán 2. hely, Kocsis 
Hunor 3. hely; +66 kg: Endes 
Zalán 5. hely.

Csíkszeredai Iskolás Sport-
klub (edzők: Dániel Albert, Dá-
nél Szabolcs, Pantea Cornel, Szé-
kely Attila)

U11: Fiúk: 30 kg: Antal Bo-
tond 1. hely, Radvánszky Ádám 

5. hely; 34 kg: Tamás András 
5. hely; 38 kg: Radvánszky Szi-
lárd 1. hely, Lázár Sándor 5. hely 
(Szentegyháza).

Lányok: 32 kg: Mákszem Bog-
lárka 1. hely (Csíkszenttamás); 48 
kg: Kosza Hanna  2. hely  (Csík-
szent tamás).

U13: Fiúk: 30 kg : Guzrány 
Tihamér 3. hely (Csíkszent-
tamás); 38 kg : Orbán Lehel 1. 
hely, Márton Benedek 2. hely 
(Csíkszenttamás); 46 kg : Szőcs 
István 3. hely (Szentegyháza); 
50 kg : Barazsuly Ladó Ákos 2. 
hely.

Lányok: 26 kg: Iszlai Csilla  
2. hely; 36 kg: Bács Dóra 3. hely 
(Csíkszenttamás).

U15: Fiúk: 55 kg : Bodor 
Ede Attila 3. hely (Szentegyhá-
za), Szőcs Hunor 5. hely (Szent-
egyháza); +66 kg : Imre Norbert 
2. hely.

Lányok: 40 kg: Márton Ka-
tinka 1. hely (Csíkszenttamás); 
48 kg: Márton Andrea 1. hely 
(Szentegyháza); 52 kg: Simó Re-
náta 2. hely (Szentegyháza); 57 
kg: Farkas Antónia 3. hely (Szent-
egyháza); +63 kg: Finta Viktória 
1. hely (Szentegyháza).

A joga3 teret hódít Székelyudvarhelyen fotó: balázs attila

JogA bonito!

Udvarhelyen szépen játsszák
Szatmáron cselgáncsoztak
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> Labdarúgás. A Bajnokok Li-
gája csoportkör ötödik fordulójá-
nak mai mérkőzései: E csoport: Bayer 
Leverkusen – Chelsea, Valencia 
– KRC Genk; F csoport: Arsenal – 
Borussia Dortmund (Dolce Sport 2), 
Olympique Marseille – Olimpiakosz 
Pireusz; G csoport: Zenit Szentpéter-
vár – APOEL Nicosia (Dolce Sport 
1), Shakhtar Donyeck – FC Porto 
(Dolce Sport 1); BATE Boriszov – 
Viktoria Plzen, AC Milan – FC Bar-
celona (TVR 1). A boroszovi és a 
szentpétervári mérkőzések 19, a többi 
találkozó 21.45 órakor kezdődik.

> Rooney a Realhoz mehet. Spa-
nyol sajtóértesülések szerint szenzációs 
igazolásra készül a spanyol bajnokságot 
vezető Real Madrid. A királyi klub el-
nöke, Florentino Pérez állítólag „zöld 
utat” adott Wayne Rooney jövő nyári 
leigazolásának. A Manchester United 
támadója José Mourinho kifejezett ké-
résére kerülne a spanyol fővárosba, de 
nem lenne olcsó a megszerzése. A hír-
adások ugyanis arról számolnak be, 
hogy Wayne Rooney 60 millió euróba 
fájna a blancóknak. 2010 őszén egy-
szer Wayne Rooney már távozni akart 
a Manchester Unitedből, céljául pedig 

a Manchester Cityt emlegették. Ameny-
nyiben 2012 nyarán Rooney valóban 60 
millió euróért a Real Madrid dresszét 
öltené magára, akkor ő lenne minden 
idők ötödik legdrágább labdarúgója. A 
listát Cristiano Ronaldo vezeti 94 mil-
lió euróval, Zinedine Zidane (86 mil-
lió), Kaká (68 millió) és Luis Figo (60 
millió) előtt – valamennyiükért a Real 
Madrid fizette ki a horribilis összegeket.

> MOL Liga. Bukarestben sem ter-
mett babér a Miskolci Jegesmedvék csa-
patának, a Steaua tegnap 3–1-re nyert 
a magyarországi csapat ellen. A 4. perc-

ben Pascaru lőtte az első gólt, Saluga a 
18. percben egyenlített, majd a középső 
harmadban Persson a 22., Poznik a 34. 
percben volt eredményes a fővárosiak 
számára. A második szünet előtt Dubek 
büntetőlövést rontott. Az utolsó harmad 
elején Bonar fejre irányuló támadás miatt 
fegyelmi büntetést és reklamálásért végle-
ges fegyelmit, az 53. percben a Steauától 
Barukin szúrásért nagybüntetést és vég-
leges kiállítást kapott. Hétfőn este a Fe-
rencváros 4–2-re nyert a Sapa Fehérvár 
AV19 ellen, tegnap a Brassói Corona 
Fenestela 68 – Újpest találkozó lapzárta 
után ért véget.hí
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Csíkszeredai sporttáncsikerek. Az elmúlt hétvégén Bu-
karestben tartották a Dance Impact-kupával díjazott sporttáncver-
senyt, melyen a csíkszeredai Sárig Edina Szilvia (Marosvásárhelyi New 
Dance Sporttáncklub táncosa) és párja, Vlad Alin Pelin (Brassói Hot 
Moves Sporttáncklub táncosa) is részt vett. A páros az Open Basic 
Latin 12-13 évesek kategóriájában a negyedik helyezést érte el, míg az 
Open Basic Standard táncok kategóriájában a 12-13 évesek korosz-
tályában sikerült a dobogó legmagasabb fokára állni és megszerezni a 
megérdemelt aranyérmet.


