
Idén sem marad el az Erdélyi 
Labdarúgó Diákkupa – közis-
mert nevén az ELDK. A 22. ki-

írást a szervezők az Udvarhelyi Fiatal 
Fórum és a Magyar Ifjúsági Szerve-
zetek Szövetsége december 16–18-
ra tűzte ki. A székelyudvarhelyi 
sportcsarnokban sorra kerülő há-
romnapos rendezvényre a szervezők 
reményei szerint Kolozsvár, Temes-
vár, Marosvásárhely, Nagyvárad, 
Brassó, Sepsiszentgyörgy, Csíkszere-
da, Gyergyószentmiklós, Jászvásár és 
Bukarest, továbbá Budapest, Debre-
cen, Komárom és Székelyudvarhely 
egyetemista csapatai küzdenek majd 
meg. A fentebb említett diákcsapa-
tokon kívül a szervezők várják olyan 
Kárpát-medencei városok magyar 
egyetemista labdarúgóinak jelentke-
zését is, akik hajlandóak részt venni 
egy Erdélyben szervezett színvonalas 
bajnokságon. A csapatok elszálláso-
lása a hagyományokhoz híven, jutá-
nyos áron, felújított bentlakásokban 
történik, az utazás és az ellátás ön-
költséges. A nem romániai csapatok 
idén is benevezési díj nélkül vehetnek 
részt a bajnokságon. A részvételi le-
hetőségről, szervezési kérdésekről és 
a szabályokról bővebb tájékoztatást 
az UFF és a MISZSZ elérhetőségein 
lehet igényelni (+40–266–213371, 
uff@uff.ro, miszsz@miszsz.ro), 
vagy hamarosan a rendezvény hon-
lapján olvasni.

ELDK-történelem
Az Erdélyi Labdarúgó Diák-

kupa története 1990-ben a Ko-
lozsvári Góbék győzelmével kez-
dődött. Ezt követően temesvári 
hegemónia jellemezte a diákku-
pát, hiszen hét alkalomból hatszor 
temesvári csapat győzedelmes-
kedett (Temesvári Hidegzuhany 
1991, Temesvári Bolyai 1993, Te-
mesvári Góbék 1994–1997). Az 
utolsó temesvári győzelem után, 
egy kivétellel (Marosvásárhelyi 
More Bestiarum 2002), csupán 
nagyváradi és kolozsvári csapa-
tok diadalmaskodtak. A 2003-tól 
szervezett diákkupák felváltva 
hozták a kolozsvári és a nagyvára-
di győzelmeket, ebből az időszak-
ból a Kolozsvári Góbék és a Nagy-
váradi Zsukások versengése emlí-
tésre méltó, ők felváltva vihették 
haza a vándorserleget (Kolozsvári 
Góbék 2005, 2007, Nagyváradi 
Zsukások 2006, 2008, 2009). A 
nagyváradi hegemóniát 2010-ben 
az ifjúság lendülete és játéktudása 
törte meg: idén, címvédőként az 
Ifjúsági Sepsi csapata védheti meg 
a vándorserleget. Az ELDK leg-
eredményesebb csapatai a Kolozs-
vári Góbék és a Temesvári Góbék 
4-4 kupagyőzelemmel. Az ELDK 
legeredményesebb városai pedig 
Kolozsvár 7, Temesvár 6, Nagyvá-
rad pedig 6 kupagyőzelemmel.
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> Biatlon. A szezon végén befe-
jezi pályafutását Magdalena Neuner, 
a németek kétszeres olimpiai bajnok 
sílövője. A 24 esztendős, 10-szeres vi-
lágbajnok sportoló kedden, hivatalos 
honlapján jelentette be, hogy a márci-
usi, Hanti-Manszijszkban sorra kerü-
lő világkupa-döntő után visszavonul. 
„Meghoztam a döntésemet: az idény 
végén befejezem sílövő karrieremet” 
– írta röviden az összetett vk történe-
tének legfiatalabb győztese. Neuner 
pályafutása során összesen három olim-
piai érmet nyert – a két arany mellett 
egy ezüstöt –, 10 világbajnoki címéből 

ötöt egyéniben, ötöt csapatban szer-
zett, s hat vk-szezon alatt 25 futamon 
győzött, összetettben pedig kétszer di-
adalmaskodott.

> Kézilabda, vb. Megnyerte második 
mérkőzését is a román női kézilabda-vá-
logatott a Brazíliában zajló világbajnok-
ságon. A Radu Voinea által felkészített 
román lányok ezúttal Kubát verték hat 
góllal. Eredmények. C csoport, 2. forduló: 
Kuba – Románia 27–33, Tunézia – Fran-
ciaország 17–25, Japán – Brazília 24–32. 
A 3. fordulóban, ma: Tunézia – Kuba 
(19), Románia – Japán (21.15), Fran-

ciaország – Brazília (23.45); D csoport, 
2. forduló: Elefántcsontpart – Svédor-
szág 25–28, Argentína – Dánia 13–31, 
Uruguay – Horvátország 15–45. A 3. 
fordulóban, ma: Svédország – Uruguay 
(19.15), Dánia – Horvátország (21.45), 
Argentína – Elefántcsontpart (24). Az A 
és B csoport 3. fordulójának mérkőzései 
tegnap este lapzárta után értek véget.

> Videóbíró. Sepp Blatter, a Nemzet-
közi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke 
szerint a 2014-es világbajnokságon már 
használni fognak valamilyen technoló-
giát, amely segít a játékvezetőnek eldön-

teni, hogy az adott szituációban túlha-
ladt-e a gólvonalon a labda. „A brazíliai 
vébén biztos, hogy lesz gólkamera, mert 
el akarjuk kerülni, hogy fantomgólok 
szülessenek” – mondta egy katalán lap-
nak a FIFA-elnök, majd hozzátette, hogy 
két rendszer közül fognak dönteni, de azt 
nem árulta el, hogy pontosan ezek milyen 
technológia alapján működnek. Angol 
médiaértesülések szerint a legnagyobb 
valószínűsége annak a gólkamerának van, 
amely a játékvezető óráján jelzi, ha a lab-
da áthaladt a gólvonalon. Ezt a rendszert 
várhatóan már jövőre elkezdik tesztelni 
néhány tétmeccsen.hí
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Idén is lesz ELDK

Steaua nyerte a rangadót

A GöppinGEn érKEziK UDvArhELyrE

A címvédőt kapta
az SZKC a nyolcaddöntőbe

Két rangadót is rendez-
tek a román labdarúgó-
bajnokság 16. fordulójá-

ban. A játéknap első rangadóján a 
Vaslui és a címvédő Galac feszült 
egymásnak. A találkozót végül tel-
jes megérdemelten hozta a házigaz-
da együttes, amely akár nagyobb 
gólkülönbséggel is nyerhetett vol-
na. A legnagyobb érdeklődéssel 
várt Dinamo – Steaua mérkőzést 
hétfőn este rendezték, amelyen a 
házigazdák hiába szerezték meg 
a vezetést, a jobban akaró kato-
nacsapat behúzta a győzelmet. A 
bakák sikere a legjobban a Ko-
lozsvári CFR-nek és a Bukaresti 
Rapidnak kedvezett, akik így egy, 
illetve két pontra megközelítette 
az éllovas Dinamót.

Az I. liga 16. fordulójának 
eredményei: CFR – Mioveni 3–0, 
Szeben – Kolozsvári U 0–0, Bras-
só – Astra 2–0, Petrolul – Pandurii 
0–0, Ceahlăul – Vásárhely 1–1, 
Chiajna – Medgyes 0–0, Vaslui – 
Oţelul 1–0, Rapid – Sportul 2–0, 
Dinamo – Steaua 1–3.

  1. Dinamo 16 11 3 2 31–10 36
  2. CFR 16 11 2 3 35–13 35
  3. Rapid 16 10 4 2 27–13 34
  4. Steaua 16 8 4 4 22–13 28
  5. Vaslui 16 8 3 5 25–14 27
  6. Kv-i U 16 7 6 3 22–15 27
  7. Pandurii 16 7 5 4 23–15 26
  8. Galac 16 7 4 5 14–14 25
  9. Astra 16 6 6 4 17–16 24
10. Ceahlăul 16 5 6 5 14–19 21
11. Brassó 16 5 3 8 17–16 18
12. Petrolul 16 4 5 7 14–19 17
13. Medgyes 16 5 2 9 22–29 17

14. Vásárhely 16 3 6 7 17–24 15
15. Szeben 16 3 5 8 10–20 14
16. Sportul 16 2 6 8 14–28 12
17. Chiajna 16 2 4 10 8–25 10
18. Mioveni 16 2 2 12 9–38 8

Bajnokok Ligája
Ma az A, B, C és D csoportok 

zárófordulóival folytatódik a labda-
rúgó Bajnokok Ligája küzdelemso-
rozat. A mai program: A csoport: 
Manchester City – Bayern München 
(21.45), Villarreal – Napoli (21.45); 
B csoport: Inter – CSZKA Moszk-
va (21.45), Lille – Trabzonszpor 
(21.45); C csoport: Benfica – Galac 
(21.45, TVR1), Basel – Manchester 
United (21.45); D csoport: Ajax – 
Real Madrid (21.45), Dinamo Zág-
ráb – Lyon (21.45).

nem kegyelmezett a Székely-
udvarhelyi KC férfi-kézilabda-
csapatának Fortuna istennő: 
a tegnapi bécsi sorsolásnál az 
EhF-kupát az elmúlt idényben 
megnyerő, német Frisch Auf 
Göppingen lesz az ellenlábas 
a sorozat nyolcaddöntőjében. 
Az első találkozót idegenben, a 
visszavágót hazai környezetben 
játssza az SZKC.

Talán a Löwen után a máso-
dik legkellemetlenebb csa-
pa tot kapta ellenfélül a 

Szé kelyudvarhelyi KC férfi-ké zi-
labdacsapata az EHF-kupa nyol-
caddöntőjében a Frisch Auf Göp-
pingen személyében. A német 
gárda megnyerte az EHF-kupa 
tavalyi kiírását, a döntőben a szin-
tén a Bundesligában szereplő TV 
Grosswallstadt-ot múlták felül 
kettős győzelemmel. Az idei kiírás 
előbbi körében a Tatabányát bú-
csúztatták (28–26-ra Magyarorszá-
gon, 34–25 hazai környezetben).

Jelenleg a kilencedik helyen áll 
a Bundesligában: 13 mérkőzéséből 
hetet nyert, hatot elveszített, igaz, 
utóbbi négy összecsapását zsinór-
ban hozta. A keretében a helyi játé-
kosok mellett horvát, cseh, szerb és 

bosnyák idegenlégiósok játszanak. 
Egy román születésű átlövőt is ta-
lálunk: Dragos Oprea már német 
állampolgárként szerepel, de Buka-
restben látta meg a napvilágot.

Az EHF-kupa nyolcaddöntő 
első meccsét 2012. február 11/12-
én idegenben, egy hétre rá pedig 
a visszavágót a székelyudvarhelyi 
sportcsarnokban rendezzik.

A sorsolást követően a Szé-
kelyudvarhelyi KC csapatának 
edzője, Vlad Caba elmondta: 
„Örvendenünk kell, hogy ilyen 
szintű ellenfelet kaptunk. Ez a 

csapatnak, de a városnak is óri-
ási elismerés, hogy a második 
számú európai kupaküzdelmek 
címvédője érkezik. Semmi mel-
lébeszélés nélkül egy topcsapat, 
a világ elitjéhez tartozik. Olyan 
játékosok alkotják, akik az illető 
országukban válogatottak, vagy 
a bővített keretben vannak ben-
ne. Most ízlelhetjük meg, hogy 
milyen szintre értünk, egyben 
saját szemünkkel láthatjuk, hogy 
hol tart az elit kézilabda. Összes-
ségében csak nyerhetünk ebből a 
párharcból.”

A legnehezebb csapatot kapta az SZKC az 1. kalapból fotó: balázs attila

Csíki kosársiker Gyergyóban. Csíkszereda 2002-es lány kosár-
labdacsapata részt vett a hétvégén második alkalommal megszervezett 
Mikulás-kupán Gyergyószentmiklóson. Az Endes Tünde által felkészített 
kislányok minden meccsüket megnyerve hódították el a kupát. A csíki 
csapat eredményei: Csíkszereda – Gyergyószentmiklós 32:8, Csíkszereda 
– Székelyudvarhely 24:12 és Csíkszereda – Szászrégen 22:3. A csíki csapat: 
Ferencz Szintia, Tamás Anita, Orosz Anita, Szilveszter Boróka, Pál And-
rea, Szatmári Anna, Szabó Renáta, Nedelka Katalin, Ambrus Szeréna, 
Bartha Nóra, Forró Dóra, Sárosi Ágnes és Beldiman Kinga.


