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Labdarúgásra kitűnő idő-
ben, jól előkészített pályák 
fogadták tegnap délelőtt 

a szentdomokosi labdarúgó-
pályán a vetélkedő döntőjére 
kijutó 24 csapatot és az őket el-
kísérő tanárokat, szülőket. A 
labdarúgás népszerűsítése, te-
hetségkutatás és tehetséggon-
dozás céljából kiírt tornát két 
korcsoport számára szervez-
ték meg, külön játszanak a 4-5. 
osztályosok (2005 után születet-
tek), és külön a 6-8. osztályosok 
(2002 után születettek). Tízfős 
csapatokat nevezhettek a selej-
tezőkből továbbjutó iskolák, a 
mérkőzések kézilabda-méretű, 

40x20 méteres pályákon zajla-
nak, a csapatok 5+1-es felállí-
tásban mérik össze tudásukat.

Sikerült megtudni, hogy 
Csík szeredát a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola csa-
patai képviselik, Alcsíkot a 
csík  szentkirályi Vitos Mó-
zes Általános Iskola együtte-
sei, Felcsíkot a csíkkarcfalvi 
Mártonffy György iskola, Oldal-
csík és a Gyimesek vidékének 
legjobbjaként pedig gyimeskö-
zéplokiak jutottak el a döntő 
tornára. Mindkét korosztály-
ban az első helyezett részt 
vehet Budapesten a Gyermek-
napi Focikupán.

Elkezdődtek a 15. Erdélyi Gyermekfoci Kupa küzdelmei

Tizenévesek focimaratonja Domokoson

A gyerekek nagy örömmel rúgták a labdát. Tehetségeket is keresnek

Tegnap kezdődtek, és ma délután zárulnak Csík-

szentdomokoson a Nemzetközi Gyermekmen-

tő Szolgálat, a Kurutty OMT és a helyi Márton 

Áron Általános Iskola szerevezésében zajló 

Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupa küzdelmei.

Leo Gudas marad a Csík-
szeredai Sportklub felnőtt 
férfi jégkorongcsapatának ve-
zetőedzője. A klub közleménye 
szerint a cseh szakember két 
évre szóló szerződést írt alá a 
csíki kék-fehérekkel. A közle-
mény emlékeztet arra, hogy az 
edző az elmúlt szezonban a ka-
nadai Tom McCarthyt váltot-

ta a csapat élén, hogy aztán a 
Románia-kupában és a román 
bajnokságban is döntőbe jut-
tassa a Sportklubot. Bár serle-
get nem nyertek idén, és a MOL 
Ligában az utolsó helyen vé-
geztek, Gudas irányítása mel-
lett jó irányban fejlődött az az 
alakulat, amelynek hazai játé-
kosok alkotta gerince a követ-

kező szezonra is egyben marad. 
Melléjük csatlakozik első igazo-
lásként Rokaly Szilárd, az a 19 
éves gyergyószentmiklósi szü-
letésű, a Csíkszeredai ISK-nál is 
megforduló csatár, aki legutóbb 
Székesfehérváron szerepelt. A 
MOL Ligában a legutóbbi idény-
ben két mérkőzésen lépett jégre, 
egy gólpassz fűződik a nevéhez.

Gudas marad a Sportklub vezetőedzője

Egy helyszínen, de két me-
gyében zajlik vasárnap a or-
szágos hegyi gyorsasági autós 
bajnokság másodosztályának 
idei harmadik futama. A pi-
lóták a Szent Anna-tó felé ve-
zető 113A jelzésű út Kovászna 
megyei szakaszán rajtolnak, 
majd néhány kilométerrel tá-
volabb, a Hargita megyei ré-
szen érnek célba.

Kinőtte székelyföldi regioná-
lis jellegét a csíkszeredai Auto 
Club ProMotor HR és a sepsi-
szentgyörgyi Auto Crono Club 
társszervezésében megvalósu-
ló hegyiverseny, a hetedik itt 
rendezendő futam most először 
az országos másodosztályú baj-
nokság része is lesz. Idén az el-

ső két versenyt Barcarozsnyón 
tartották, a Brassó Ralival pár-
huzamosan.

A Metalubs-kupával díja-
zott, a Román Autósport Szö-
vetség (Federaţia Română 
de Automobilism Sportiv – 
FRAS) égisze alatt Hargita és 
Kovászna megye tanácsa, a két 
megyei rendőr-főkapitányság 
közlekedésrendészeti osztá-
lyai, a csendőrség, a tűzoltóság, 
valamint a Hargita Megyei Ifjú-
sági- és Sportigazgatóság támo-
gatásával megvalósuló bajnoki 
futamon hivatásos versenyzők 
és pilótalicenc nélküli vezetők 
is összemérik tudásukat.

A „kétmegyés viadal” miatt 
a 113A jelzésű utat vasárnap 

10.30 és 13, 13.30 és 16, illet-
ve 16.30 és 18.30 óra között le-
zárják a közúti forgalom előtt. 
A szervezők által küldött tájé-
koztató szerint az esemény 11 
óra 10 perckor pályabejárással 
kezdődik, amit 12.20-tól a hiva-
talos edzések követnek. Az első 
két mért futam 13.45-kor rajtol,  
a harmadik 16.45-kor. A szer-
vizpark a 11C jelzésű ország- és 
a 113A jelzésű megyei út talál-
kozásánál lesz. A szervezők 
figyelmeztetik a versenyre ki-
látogatókat, hogy az országút 
Sepsibükszád és a szervizpark 
közötti szakasza meglehetősen 
rossz állapotban van.

PINTI ATTILA

Versenyautók veszik birtokba a szerpentint

Gyerekeknek és veterá-
n o k n a k  r e n d e z n e k  c s e l -
gáncsversenyt szombaton a 
csíkszeredai Erőss Zsolt Aré-
nában. A kicsik a 3. alkalommal 
sorra kerülő Molekula-kupa 

küzdelmein mutatkoznak be. 
A holnap 9.30 órától kezdődő 
eseményt a 2006-2011 között 
született gyerekek számá-
ra írták ki, öt korosztály fog 
küzdeni három tatamin. Szin-

tén szombaton és ugyancsak 
az Erőss Zsolt Arénában – a 
gyermekversennyel párhuza-
mosan – déli 12.00 órától a ve-
teránok is megküzdenek az 
országos bajnoki címekért.

Két cselgáncsverseny lesz Csíkszeredában

Második alkalommal szer-
vez úszóversenyt az immár 
sportklubbá alakult Csíksze-
reda 4Seasons SK. A tavalyi 
nagy sikernek örvendő verseny 
után idén a szervezők bővítet-

ték a választható versenyszá-
mokat. A versenyre 1999 után 
született gyermekeket várnak. 
Választható úszásnemek: hát-
, gyors-, mell- és pillangó-, il-
letve a 200 m-es vegyesúszás. 

Lesznek váltóversenyek is. A 
verseny időpontja: május 20., 
helyszín a csíkszeredai Csíki 
Csobbanó uszoda. Bővebb in-
formációkat a 0746-861861-es 
telefonszámon lehet kérni.

Úszóverseny lesz a Csíki Csobbanóban Szatmáron versenyeztek a sporttáncosok
A Csíkszeredai Real Dance sporttáncklub képviselői, Györgydeák 
Tímea és Tamás Márton részt vettek a Szatmár-kupával díjazott 
sporttáncversenyen, ahol mindkét próbán bejutottak a hatos döntő-
be. Pályafutásuk első nagy versenyén, a 8-9 évesek korosztályában 
az angolkeringő-próbán harmadik helyezést értek el, a cha-cha-cha 
táncban pedig hatodikok lettek.

Kanadai kapust igazolt a Volán

Új kapust igazolt az osztrák jégkorongligában (EBEL) szereplő 
Fehérvár AV19 csapata. A 24 éves Mark Visentin első európai idé-
nye lesz a szeptember 8-án rajtoló szezon – áll a székesfehérvári 
klub közleményében. A 188 centiméter magas, 91 kilogrammos 
játékost első körben draftolta az Arizona Coyotes, majd több évig 
szerepelt az NHL „előszobájának” számító AHL-ben.

Nagyon kikapott Ottawában az NHL-címvédő

Az első negyedben négy gólt szerzett, végül 5–1-es győzelmet 
aratott az Ottawa Senators jégkorongcsapata a címvédő Pitts-
burgh Penguins ellen az NHL Keleti-főcsoportdöntőjének har-
madik mérkőzésén. Az eredmény: Ottawa Senators–Pitts-
burgh Penguins 5–1 (4–0, 1–0, 0–1). Az egyik fél negyedik 
győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Senators javára.

Finn és orosz továbbjutás
Finnország és Oroszország 

jutott be elsőként a jégkorong-
világbajnokság elődöntőjébe. A 
negyeddöntő első eredményei: 
Egyesült Államok–Finn-
ország 0–2  (0–0, 0–1, 0–1) és 
Oroszország–Csehország 
3–0 (2–0, 0–0, 1–0). A Kanada–
Németország és a Svájc–Svéd-

ország összecsapások lapzárta 
után fejeződtek be.

Az elődöntőket szombaton, 
romániai idő szerint 16.15 és 
20.15 órától rendezik, a kis- 
és nagydöntőt pedig vasárnap 
(17.15 és 21.45 óra). Az elődön-
tőktől kezdve minden mérkő-
zésnek Köln lesz a házigazdája.

FORRÁS: REAL DANCE

FOTÓ: GECSE NOÉMI




