
Rövid egyeztetés után a 
két klub kijelölte az EHF 
Kupa nyolcadöntő talál

kozóinak két időpontját. A Szé
kely udvarhelyi KC a sorshúzás 
alapján a címvédő Göppingen 
otthonában kezd. Egy hétre rá 
a németek jönnek a sportcsar
nokba. Az első találkozót 2012. 
február 11én, helyi idő szerint 
19 óra 30 perctől rendezik. A 
meccset az EWS Arenában tart
ják. Egy hétre rá, február 18án 
hazai pályán játszik az SZKC. A 
megszokott időpontban, 18 órá
tól mérkőzik meg hazai környe
zetben a Bundesligában edződő 
együttes ellen.

Évzáró az SZKC-nál
Ma tartja a Székelyudvarhelyi 

KC a 2011es év záróakkordját. Ek
kor kicsi együtt ünnepel naggyal, 
öregfiúkkal. Bemutatómeccsek, 
valamint kézilabdamérkőzések sze
repelnek a programban. Az esemé
nyen lesz látható az SZKC 2012es 
falinaptára is, illetve vezetőségi gyű
lésen fogja értékelni a szakmai stáb 
az SZKC őszi szereplését.

Az SZKC évzáró tervezett 
programja: ma, székelyudvarhelyi 
sportcsarnok: ifi 1es mérkőzés 
(ISKSZKC – Fogaras, 13.30); 
ifi 4es bemutató mérkőzés (17); 
SZKC, Öregfiúk, Fan Club, Szé
kely medvék mérkőzések (18).
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Februárban jön a címvédőÖltÖzőben inzultálták csapattársai

Feljelentették a hokisokat
az olimpiai bizottságnál

Három jégkorongozót azzal vá-
dol egy csapattársuk, hogy de-
cember elsején a csíkszeredai 
Vákár lajos Műjégpálya egyik 
öltözőjében tettlegesen bán-
talmazták. az ügyben a román 
Jégkorong-szövetség (rJsz) 
és a román Olimpiai bizottság 
(rOb) vizsgálatot indított.

Tettlegesen bántalmaztak 
egy fővárosi jégkorongo
zót Csíkszeredában, az 

incidens még december elsején 
történt, de tegnap került nyil
vánosságra. A Csíkszeredában 
edzőtáborozó és a 2013as brassói 
Téli Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra 
(FOTE) készülő két U16os csa

pat december elsejei edzését köve
tően történt az eset, melyet a bán
talmazott hokis édesapja jelentett 
a ROBnak és a RJSZnek.

A ROB és a RJSZ számára el
juttatott beszámoló szerint Cosmin 
Marinescut az edzést követően egy 
csíki csapattársa előbb szóbelileg 
inzultálta, majd a fővárosi játékost a 
zuhanyzóban nedves törülközővel 
tettlegesen is bántalmazta három 
hokis. „A csapattársak közül Antal 
Alfréd szóbelileg inzultált magyar 
nyelven, én pedig arra kértem, hogy 
mondja nekem románul, amit sze
retne közölni, hiszen ma Románia 
nemzeti ünnepe van és ők is romá
nok. Erre többen kiabálni kezdték, 
hogy ők nem románok, ugyanak

kor csúnya szavakkal illették Ro
mániát. Később, amikor a zuhany
zóban voltam, leoltották a villanyt 
és ütniverni kezdtek nedves törül
közőkkel” – áll a RJSZ és a ROB
hoz eljuttatott dokumentumban.

Ioan Dobrescu, a ROB főtit
kára az egyik központi szaklapnak 
azt mondta, az esetet kivizsgálják. 
„Amennyiben beigazolódnak a 
vádak, akkor súlyos sportetikai 
vétséggel állunk szemben. Akár 
a FOTEcsapatok megszüntetése 
is szóba jöhet, hiszen nem tolerál
hatunk ehhez hasonló megnyilvá
nulásokat” – mondta Dobrescu.

A RJSZ is elítéli az esetet és a 
fegyelmi bizottság is megvizsgál
ja. „Sajnálatos, hogy megtörtént 
egy ilyen eset, amely azért is sú
lyos, mert a sportolók másfél év 
múlva Románia színeiben lépnek 
majd jégre az olimpiai fesztivá
lon” – mondta Tánczos Barna, a 
RJSZ elnöke.

Az incidens kivizsgálására a 
két szervezet közös bizottságot 
hozott létre. Érdekesség, hogy 
Cosmin Marinescu ugyan az ese
tet követően elhagyta a csapat 
edzőtáborát, utána viszont a ma
gyar serdülőbajnokságban több
ször is pályára lépett a Brassói 
Corona színeiben, a szóbeli inzul
tálással és tettlegességgel vádolt 
Antal Alfréd csapattársaként. A 
RJSZ honlapján Geréb István és 
Molnár Ákos is elismerte a tör
ténteket.

Marinescu (99) feljelentése miatt három csíki játékos maradhat ki az U16-os keretből

Európa Liga

Ma tovább folytatódnak a 
labdarúgó Európa Liga 
csoportküzdelmei. Ez

úttal az A, B, C, G, H és I kvartet
tek találkozóira kerül sor.

A műsor: A csoport: PAOK 
– Rubin Kazany (20), Shamrock 
Rovers – Tottenham (20); B cso-
port: Koppenhága – Standard 
Liége (20), Hannover – Vorszkla 
Poltava (20); C csoport: Hapoel 
TelAviv – Varsói Legia (20), 
PSV Eindhoven – Bukaresti Ra
pid (20); G csoport: Bécsi Austria 
– Malmö (22), AZ Alkmaar – 
Metaliszt Harkiv (22); H csoport: 
Bimingham – NK Maribor (22), 
Club Brugge – Braga (22); I cso-
port: Atletico Madrid – Rennes 
(22), Udinese – Celtic Glasgow 
(22).

A csoportokból az első 
két helyezett jut a legjobb 32 
közé, ahol csatlakoznak a to
vábbjutókhoz a Bajnokok Li
gája csoportjainak harmadik 
helyezettjei – Valencia (spa
nyol), Olimpiakosz (görög), 
FC Porto (portugál), Viktoria 
Plzen (cseh), Manchester City 
(angol), Trab zon spor (török), 
Manchester United (angol), 
Ajax Amsterdam (holland). A 
sorsolást holnap rendezik.


