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A labdarúgótornát Tusnád -
für dő önkormányzata,  
Bu dapest XXI. Ke rület 

Csepel Önkormányzata, Bu-
dapest Főváros XVIII. Kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata és az FK Csík-
szereda szervezi, társszerve-
ző Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa, támogatók: Bu-
dapest Főváros IV. Kerület Új-
pest Önkormányzata és Bicske 
Város Önkormányzata. A meg-
nyitót ma reggel 8.30 órától 
tartják az Erőss Zsolt Aréna 
melletti műgyepes pályán.

Korosztályok, csoportok

Két korosztály számára ír-
ták ki a tornát, külön játszanak 
az U14-esek (2003/2004-es kor-
osztály) és külön az U12-esek 
(2005/2006-os korosztály). Íme, 
a csoportbeosztás.

NAGYOK (2003/04). A-cso-

port: FK Csíkszereda, pest-
szentlőrinci–pestszentimrei 
Városgazda Utánpótlás Aka-
démia, Székelyudvarhelyi FC, 
UTE Labdarúgó Akadémia, 
Kézdivásárhelyi SE és óbuda-
békásmegyeri III. kerületi TVE. 
B-csoport:  Csepel Utánpótlás 
SE, Marosvásárhelyi MSE08, 
Bicskei TC, Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK és Gyergyószent-
miklósi Elite SE.

KICSIK. (2002/06). A-cso-
port: Csepel Utánpótlás SE, 
Marosvásárhelyi MSE08, Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadé-
mia,  Gyergyószentmiklósi  
Elite SE, II. Kerületi TVE és 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. 
B-csoport: UTE Labdarú-
gó Akadémia, Kézdivásárhelyi 
SE, Bicskei TC, FK Csíkszereda 
és Székelyudvarhelyi FC.

Mindkét  korosztályban,  
mindkét csoportban előbb kör-
mérkőzéses torna zajlik, majd 

a csoportok első két-két helye-
zettje az aranyágon (1-4. he-
lyek), a harmadik-negyedik 
helyezettek az ezüstágon (5-8. 
helyek) folytatják, a további há-
rom csapat pedig a 9-11. helye-
kért lép majd pályára. A mától 
péntekig zajló torna mérkőzé-
seire minden nap 9 és 14 óra 
között kerül sor, a nézők belé-
pése ingyenes.

A mai műsor

Kicsik:  Csepel–Maros-
vásárhely (9.30 órától), UTE–
K é z d i v á s á r h e l y  ( 1 0 . 0 0 ) ,  
Vá  rosgazda–Gyergyószentmik-
lós (10.30), Bicske–Csíkszereda 
(11.00), III. Kerület–Sepsi (11.30), 
UTE–Udvarhely (12.00), Csepel–
Városgazda (12.30) és Marosvá-
sárhely–Gyergyói Elite (13.00).

Nagyok: FK Csíkszere-
da–Városgazda (9.30), Cse-
pel–Marosvásárhely (10.00), 
Székelyudvarhely–UTE (10.30), 
Bicske–Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK (11.00), Kézdivá-
sárhely–III. Kerület (11.30), 
Csepel–Gyergyószentmiklós 
(12.00), Csíkszereda–Székely-
udvarhely (12.30) és Városgaz-
da–UTE (13.00).

Nagyszabású utánpótlás-sportrendezvény kezdődik ma Csíkszeredában

Ötnapos székely-magyar focitorna

Tavaly összesen 18 csapat vett részt székely-magyar focitornán

Székely-magyar utánpótlás labdarúgótornát 

rendeznek ezen a héten Csíkszeredában. Az 

Erőss Zsolt Aréna melletti műgyepes pályán 

zajló tornán – két korosztályban – összesen 22 

csapat, tíz anyaországi és tizenkét székelyföldi 

csapat jelezte indulását.

KORÁBBI FELVÉTEL: VERES NÁNDOR

Bronzérmes lett a magyar 
együttes a csehországi Brnó-
ban megrendezett kispályás 
labdarúgó Európa-bajnoksá-
gon. Az esemény honlapja sze-
rint a románok elleni szombati 
helyosztón nem született gól a 
kétszer húszperces összecsa-
páson, így szétlövés döntött, 
amelyben a magyarok 3-2-re bi-
zonyultak jobbnak. Az első he-
lyért megrendezett találkozón a 

rendes játékidő hajrájában bün-
tetőt rontó Oroszország szétlö-
vés után legyőzte a házigazdát. 
A 3. helyért: Magyarország–Ro-
mánia 0–0 – szétlövéssel: 3–2. A 
döntőben: Oroszország–Cseh-
ország 1–1 – szétlövéssel: 3–2.

A legfontosabb tudnivalók 
a minifutballról: a rendes já-
tékidő a futsalhoz hasonlóan 
kétszer 20 perc, de ebben a 
sportágban futóórával játsza-

nak, tehát az óra nem áll meg, 
ha a labda elhagyja a játékte-
ret. A pálya mérete 46x26 mé-
ter, a kapu 4x2 m-es, a borítás 
műfű. Egy csapatból egy időben 
öt mezőnyjátékos plusz a kapus 
van a pályán. A cserélések szá-
ma korlátlan. A két félidő között 
öt perc a szünet. Ha a rendes já-
tékidőben nem születik döntés, 
azonnal nyolcméteresek követ-
keznek.

Magyar bronzérem a minifoci Eb-n

Bernd Storck marad a magyar 
labdarúgó-válogatott szövetségi 
kapitánya a magyar szövetség 
(MLSZ) elnökségi ülésének csü-
törtöki döntése nyomán.

„Az elnökség úgy döntött, ad 
egy második esélyt Storcknak” 
– jelentette ki az M4 Sportnak 
adott exkluzív interjúban Csá-
nyi Sándor MLSZ-elnök, aki 
megjegyezte, a német szakem-
ber felajánlotta lemondását az 
andorrai vereséget követően, 
de ő azt kérte akkor a tréner-
től, ezt kifelé ne kommunikál-
ja, ezáltal adjon szabad kezet 

az elnökségnek, hogy az a fel-
ajánlása nélkül dönthessen. 
A sportvezető kiemelte, az 54 
éves szakvezető nemcsak szö-
vetségi kapitányi tisztségét, ha-
nem sportigazgatói pozícióját is 
megtarthatja, ugyanis az után-
pótlás-válogatottak közül az 
U17-es csapat hosszú idő után 
szerepelhetett Európa-bajnok-
ságon, míg az U19-es éppen 
csak lemaradt róla.

Storckot 2015 márciusában 
nevezték ki előbb sportigazga-
tónak, majd még abban az év-
ben, július 20-án megbízták a 

szövetségi kapitányi teendők 
ellátásával is. Irányításával a 
nemzeti együttes előbb kijutott 
a tavaly nyári Európa-bajnok-
ságra, ahol a nyolcaddöntőben 
búcsúzott. Az őszi világbajnoki 
selejtezőmérkőzések már nem 
sikerültek jól, a magyarok gól 
nélküli döntetlent játszottak 
a Feröer-szigeteken, majd ha-
zai pályán 3-2-re alulmaradtak 
Svájccal szemben.

De az igazi mélyrepülés 
ezt követően kezdődött: míg 
Storckkal az első 17 meccsén 
négy vereséget szenvedett a 
válogatott, addig az elmúlt 
négy találkozóján egyaránt ki-
kapott, ráadásul egyetlen gólt 
sem szerzett. A negatív soro-
zat utolsó állomása a magyar 
futball történetének talán leg-
kínosabb kudarca, amikor a 
többnyire amatőr játékosokból 
álló Andorra 1-0-ra nyert vb-
selejtezőn. Storck további sze-
repvállalása ezt követően vált 
kérdésessé, a szövetségi kapi-
tányi megbízatása 2018. júni-
us 30-ig szól.

Storck még egy esélyt kapott

Storck belépőket vásárol a szurkolóknak

Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi ka-
pitánya meghívta a lettek és a portugálok elleni világbajnoki 
selejtezőre azokat szurkolókat, akik a helyszínen tekintették 
meg az andorrai mérkőzést; bejelentette: ő fizeti a jegyüket. 
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége legutóbbi ülésén 
úgy döntött, hogy a soron következő három hazai vb-selejte-
zőre a nézőtér minden szektorába egységesen 1000 forintba 
kerülnek majd a belépők, a bérletes szurkolók számára pedig 
visszafizetik a jegyárkülönbözetet.

Dobogós helyezéssel, éremmel tért haza Horvátországból, a Zág-
rábban megrendezett, veteránok számára kiírt cselgáncs Európa-
bajnokságról a csíkszeredai Szőcs László. A 44-49 évesek korosz-
tályában, a +100 kg-os súlycsoportban induló Szőcs a tavalyi jó 
szereplésének köszönhetően az első körben erőnyerő volt, majd a 
negyeddöntőben egy szlovén sportolót győzött le. Az elődöntőben 
vereséget szenvedett orosz ellenfelétől, a bronzéremért megren-
dezett mérkőzésen azonban nyert francia vetélytársával szemben, 
így a dobogó harmadik fokára állhatott. A csíki cselgáncsozók közül 
Bilibók Sándor is részt vett a kontinensbajnokságon, de neki – sajnos 
– nem sikerült az éremszerzés. Népszerű a cselgáncsozók között a 
veterán Európa-bajnokság, idén 28 ország 870 dzsúdósa vett részt a 
zágrábi vetélkedőn.

Szőcs bronzérmes a veteránok között

A belga élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokságban újonc Ro-
yal Antwerp vezetőedzője lett 
Bölöni László – adta hírül a klub 
hivatalos honlapja. A tréner két-
éves szerződést írt alá.

A játékosként 108-szoros ro-
mán válogatott, Marosvásárhe-
lyen született Bölöni László a 
francia Nancynál kezdte edzői 
pályafutását, de dolgozott töb-
bek között a portugál Sporting 
CP-nél, a Monacónál, valamint 
az Egyesült Arab Emírségek-

ben, Szaúd-Arábiában és Gö-
rögországban is. Belgium sem 
ismeretlen közeg számára: 
2008 és 2010 között a Standard 
Liege szakvezetője volt, amely-
lyel bajnok és kétszeres Szu-
perkupa-győztes lett.

Most hét év után visszatér 
Belgiumba, és az élvonalba 13 
év után feljutó Royal Antwerp 
vezetőedzője lesz. Az 1880-ban 
alapított klub négyszeres belga 
bajnok, legutóbb az 1956–1957-
es szezonban ért fel a csúcsra.

Bölöni visszatért Belgiumba

FORRÁS: SZŐCS LÁSZLÓ FACEBOOK OLDALA




