
A Barcelona labdarúgócsa-
pata nem tudta megismételni a 
PSG elleni csodát: a Juventus el-
leni 3-0-ás torinói vereségét kö-
vetően a szerda esti visszavá-
gón – minden próbálkozása el-
lenére – csak gól nélküli dön-
tetlennel zárt hazai közönsége 
előtt, ezért kiesett a Bajnokok 
Ligája negyeddöntőjében. Az 
olasz bajnok mellett még az AS 
Monaco csatlakozott az elődön-
tős jegyét már kedd este „kivál-
tó” Real Madridhoz és Atlético 
Madridhoz, mivel a németor-
szági sikere után hazai pályán 
is legyőzte 3-1-re a Borussia 
Dortmundot. A hercegségiek 
2004 után jutottak ismét a leg-
jobb négy közé a BL-ben, ráadá-
sul a torna történetében egye-
dülálló módon két selejtező-
kört lejátszva jutottak el idáig. 
Az elődöntők párosításait pén-
teken sorsolják.

Ugyanakkor készítik el a pá-
rosításokat az Európa Ligában 
is, ahol a legjobb négy mezőnye 
lapzártánk után véglegesedett. 
Az Olympique Lyon és az Isz-
tambuli Besiktas addigra már 
megtudta, hogy az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) mind-
kettejüket 100 ezer euróra és 
két év felfüggesztett kizárás-
sal büntette az egymás elleni 
negyeddöntőjük első, franciaor-
szági találkozóján történt szur-

kolói rendbontások miatt. A ta-
lálkozó 45 perces késéssel kez-
dődött, mivel a hazai szurkolók 
a pályára menekültek a vendég 
törökök szektorából feléjük do-
bált pirotechnikai eszközök és 
különféle tárgyak, illetve a le-
látón kitört verekedés elől. A 
büntetés azt jelenti, hogy újabb 
szabálysértés esetén a klub két 
évig nem szerepelhet nemzet-
közi klubtornán. A Besiktas ezt 
megfellebbezte. 
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A szárhegyi sportcsarnokba hívják barátságos 

tornára azokat, akik szeretnek teremfocizni, de 

azokat is szívesen látják, akik csak nézni szere-

tik, és az adakozástól sem zárkóznak el. A szom-

bati eseményen lesznek amatőr mérkőzések és 

országos bajnoki összecsapás is, valamint ízle-

tes falatok is várják a látogatókat.

Már korán reggel meg-
kezdődik a Jótékonysá-
gi Kupa, amelyet a szár-

hegyi Sörözők csapata szer-
vez, és amelyre 12 csapat tette 
le benevezését. A környék szin-
te minden szegletéből érkeznek 
résztvevők, akik már benevezé-
sükkel is hozzájárulnak az ak-
cióhoz, ugyanis a számos támo-
gatónak köszönhetően a szer-
vezési költségekre nem kell ál-
dozni. Így a csapatok beneve-
zési díjait már adományként 
könyvelhetik a szervezők. A ku-
pa célja ugyanis (a foci mellett) 
az, hogy minél nagyobb összeg 
gyűljön össze a szárhegyi Nagy 
Adrienn gyógyulásának támo-
gatásához.

Ahogy arról már lapunk is 
beszámolt, a tizenegy éves Ad-
riennél március közepén ész-
lelték szülei, hogy látása nap-
ról-napra romlik. Szemészet-
ről ideggyógyászatra kerültek, 
és annyit tudtak meg, valami 
nyomja a látóideget. A mágne-
ses rezonanciavizsgálatból de-
rült ki: a hipofízisen egy daga-
nat van. A kislány már túl esett 
egy sikeres műtéten a németor-
szági Hannoverben, és ugyan-

akkor az is kiderült, hogy a látó-
ideget nyomó tumor jóindulatú. 
Még számos beavatkozás vár a 
kislányra, ezekhez és a kórházi 
költségek fedezéséhez szeret-
nének anyagi támogatást nyúj-
tani a gyergyói focisták is.

Finom falatokkal várják 
a nézőket

Az egész napos focizás köz-
ben minden bizonnyal minden-
kinek jól esik majd egy meleg 
ebéd, de aki csak nézőként láto-
gat ki a szombati eseményekre, 
az is megkóstolhatja a támoga-
tók hozzájárulásából készített 
bográcsos ételt, amelyért tet-
szés szerinti összeget kell fizet-
ni. Aki pedig netalán már ebé-
delt otthon, desszert gyanánt 
pogácsát vásárolhat, amit Ad-
rienn osztálytársai készítettek, 
és kínálnak eladásra. Termé-
szetesen az eladott eledelekből 
összegyűlt anyagiakat is a ne-
mes cél érdekében ajánlják fel.

Országos bajnoki is lesz

Az estig tartó meccs-soro-
zat végére a pontot 19 órától  

az Inter Gyergyó soros ösz-
szecsapása teszi fel. Az orszá-
gos futsal másodosztály 16-ik 
fordulójában a Segesvári Pro 
Tineretet látják vendégül az in-
teresek. A gyergyói gárda jelen-
leg a tabella nyolcadik helyén 
tanyázik, csupán három ponttal 
megelőzve szombati ellenfelét. 
Amennyiben sikerül itthon tar-
tani a három pontot, akkor nő 

a két csapat közötti különbség, 
de az Inter közelebb tud férkőz-
ni a hetedik Buzăui Fortiushoz 
is, amely négy ponttal előzi meg 
a mieinket. A segesvári csapat-
tal egyébként nehezen sikerült 
megegyezni a mérkőzés idő-
pontjáról, ennek ellenére min-
den bizonnyal pályára lépnek 
a Pro Tineretes játékosok Szár-
hegyen.

Az Inter mérkőzésére ezút-
tal sem lesz belépő. A csapat, 
a szárhegyiek által szervezett 
akcióhoz csatlakozva, ugyan-
csak Adrienn számára szeret-
ne gyűjteni, mi több, az esti baj-
noki összecsapás ellenére, az 
Inter is képviselve lesz a jóté-
konysági kupán.

PORTIK CSABA

Összefognak hétvégén a környék labdarúgói

Jótékonysági fociszombat lesz

Az Inter Gyergyó esti mérkőzése lesz a fociszombat fő eseménye
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Kezdődik a foci-rájátszás
A húsvéti szünet után a hét-

végén elkezdődik a Hargita Me-
gyei labdarúgó 4. liga rájátszá-
sa. Az alapszakasz eredmé-
nyei alapján kialakult rangsor 
szerint három értékcsoportban 
folytatódik a küzdelem, külön-
külön az 1–4., az 5–7. és a 8–10. 
helyekért. Ennek értelmében  
Maroshévíz, Székelykeresztúr, 
Csíkszereda II. és Csíkszépvíz 
szerepel az első csoportban, 
Gyergyótölgyes, Homoródalmás 

és Gyergyószárhegy az ötö-
d i k  h e l y é r t  k ü z d ,  m í g  
Balánbánya, Székelyudvarhely 
és Gyergyócsomafalva a 8-10. 
helyekért játszik.. 

A hétvége programja: szom-
b a t :  M a r o s h é v í z – S z é p v í z  
(17.00 óra). Vasárnap: Gyergyó-
tölgyes–Gyergyó szárhegy 
(14.00),  Székelykeresztúr–
C s í k s z e r e d a  I I .  c s a p a t a  
(17.00) és Székelyudvarhely–
Gyergyócsomafalva (17.00).

Az 5. ligában tovább zajlik 
a küzdelem. A következő for-
dulóból a Madéfalva–Csicsó 
mérkőzést már április 15-
én, előre hozva megrendez-
ték. A csicsói pályán meg-
rendezett  összecsapáson:  
Madéfalvi MIK–Csicsói Ezüst-
fenyő 5–8 . A további műsor 
(április 23.): Csíkszentmihály–
Szépvíz II. (14 órától) és Vas-
láb–Csíkszentdomokos (17). 
Gyimesfelsőlok szabadnapos.

A Juve elbúcsúztatta Messiéket

BL: elmaradt a Barca-bravúr

Három magyar és egy román a döntőben
A férfiak között, hazai színek-

ben csak Marian Drăgulescu ju-
tott döntőbe, míg a magyaror-
szági csapatból Berki Kriszti-
án mellett Kardos Botond és Ba-
bos Ádám is pályára léphet a tor-
nászok Kolozsváron zajló Euró-
pa-bajnokságának hétvégi finá-
léiban.

Újfent Marian Drăgulescu 
mentette meg a hazai gimnasz-
tika becsületét a férfiak mező-
nyében, amikor talajon és ug-
rásban is döntőbe jutott a torná-
szok Kolozsváron zajló egyéni 
Európa-bajnokságán. A többszö-
rös kontinentális és világbajno-
ki érmes „veterán” ugrásban az 
első helyről – de az ukrán Igor 
Radivilovval megegyező pont-

számot gyűjtve – jutott a hétvé-
gi fináléba, miközben talajon, a 
spanyol Miguel Zapata Rayderley 
mögött a második legmagasabb 
pontszámot érte el.  

Bővebb lesz magyarországi 
képviselet, mivel a nagy esélyes 
Berki Krisztián mellett Kardos 
Botond és Babos Ádám is meg-
mérkőzhet a pénteki döntőben.  
Berki Krisztián kiváló gyakorla-
tot mutatott be kimagaslott a me-
zőnyből. A lólengés mestere az 
első helyről jutott a döntőbe, ahol 
ismét főesélyesként pályázik az 
aranyéremre. „Két napunk van, 
hogy az apróságokat finomítsam 
az edzéseken. Azt egyelőre nem 
tudom, hogy ugyanezzel a gya-
korlattal indulok-e, vagy bevetjük 

a 6.5-ös kiinduló pontszámút, de 
szerencsére még van időnk, hogy 
ezt kitaláljuk” – nyilatkozta. 

A nők selejtezői lapzártánk 
után fejeződtek be. Pénteken pe-
dig már az egyéni összetett dön-
tőit rendezik (a férfi 13-15.45 óra-
kor, a női 17.30-19.30 órakor), hogy 
másnaptól már a szerenkénti fi-
nálékban avassanak Európa-baj-
nokot. Szombaton 13.30 és 16.40 
óra között a talaj, a lólengés és a 
gyűrű fináléi lesznek a férfiak-
nál, míg a nők ugrásban és kor-
láton mérkőznek meg. Vasárnap 
ugyanezen időpontban az ugrás, 
a korlát és a nyújtó férfi finalistái 
lépnek pályára, míg a nők geren-
dán és talajon versengenek.
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