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Homoródszentmárton 
együttese szombaton dél-
után abban a tudatban lé-

pett a Nyikó mentiek pályájára, 
hogy győznie kell a bajnoki cí-
mért. Ennek megfelelően a kez-
dő sípszó után magához ragadta 
az irányítást, a mérkőzés azon-
ban nem úgy alakult, ahogy 
szerették volna. A körülbelül 
százötven hazai szurkoló örö-
mére a siménfalviak szerezték 
meg a vezetést: Szőke Alpár vé-
gezhetett el egy szabadrúgást, 
a kapu elé ívelt labdába rosszul 
ért bele a vendégek védője, Sza-
bó Attila, és a hálóőrt ez megza-
varta (1–0).

Az esős, hűvös időjárásban 
megrendezett találkozón csak 
a nézők nem bánkódtak, hiszen 
ők nem áztak (Udvarhelyszék 
egyetlen fedett lelátóval rendel-
kező focipályája Siménfalván 
van), és a szerencse is kedve-
zett csapatuknak.

A 26. percben egy kapufával ve-
szélyeztettek a szentmártoniak, 
és továbbra is nyomás alatt tar-
tották ellenfelüket. A 37. perc-
ben emberhátrányba kerültek 
a hazaiak, egy szabálytalansá-

got követően játékosuk túl ve-
hemensen futott a szentmártoni 
vétkes felé, és felrúgta, amiért 
piros lapot kapott. A félidő vé-
gére jött egy újabb pofon a Ho-
moród mentieknek, nem tudtak 
felszabadítani, Szőke Alpár pe-
dig közelről nem hibázott (2–0).

Térfélcsere után a házigaz-
dák védekezésre rendezkedtek 
át, több nagy helyzetet kiha-
gyott mindkét együttes, így az 
eredmény már nem változott. A 
találkozó végén Somolyák Ist-
ván, a versenybizottság elnöke 
átadta a trófeát Siménfalva csa-
patának (62 ponttal végzett a C 
csoport élén), és kezdődhetett 
az ünneplés.

Homoródszentmárton hiába 
akart egy szinttel feljebb lépni, 
szombaton nem tudta legyőzni a 
siménfalviakat, így csak a má-
sodik helyen végzett (56 pont).

Labdarúgás ,  Udvarhe ly  
körzeti bajnokság, C cso-
port, 26. forduló: Siménfalva–
Homoródszentmárton 2–0 
(2–0), gólszerzők Szabó At-
tila (14., öngól), Szőke Alpár 
(44.). Siménfalva: Bakk Sza-
bolcs – Marosi Mihály, Deme-

ter József, Tóth Norbert, Mircse 
Domokos, Rákosi Csaba, Albert 
Csaba (Varga Károly, 72.), Pál-
fi Attila, Szőke Alpár (Bida Ta-
más, 89.), Tarcsafalvi Lóránt, 
Kerekes István; cserék Szakács 
Dénes és Szakács Szabolcs. 

Homoródszentmárton: Bartos 
László – Szabó Attila, Gáspár 
Szabolcs, Bencze Richárd (Ba-
lázs László, 66.), Cujba Norbert 
(Nágó Tas Csongor, 78.), Kere-
kes Attila, Imre Árpád (Kovács 
István, 81.), Lakatos Sándor, 

Bencze Rajmond, Kulcsár Cson-
gor, Bodor Ernő; cserék Godra 
Tamás és Ambrus Ernő. Vezet-
ték: Pál Adrián – Incze Árpád 
és Fazakas Kálmán. Megfigye-
lő: Somolyák István.
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Emberhátrányban aratott győzelemmel szerezték meg a bajnoki címet

Otthon ünnepelhetett Siménfalva
Rangadót rendeztek az Udvarhely körze-

ti labdarúgó-bajnokság C csoportjának 

zárófordulójában. Siménfalvának legalább egy 

döntetlenre volt szüksége, hogy megőrizze éllo-

vas pozícióját.

Szőke Alpár (pirosban) és Szabó Attila (mögötte) küzd a labdáért. Előbbi ünnepelhetett a meccs végén
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Bernd Storck marad a ma-
gyar labdarúgó-válogatott szö-
vetségi kapitánya – hozták 
meg a döntést a Magyar Lab-
darúgó-szövetség csütörtöki 
elnökségi ülésén.

„Az elnökség úgy döntött, ad 
egy második esélyt Storcknak” 
– jelentette ki az M4 Sportnak 
adott exkluzív interjúban Csá-
nyi Sándor MLSZ-elnök, meg-
jegyezve, hogy az andorrai 
vereség után a német szakem-
ber felajánlotta lemondását, ő 
viszont azt kérte a trénertől, 
ezt kifelé ne kommunikálja, 
adjon szabad kezet az elnök-
ségnek, hogy felajánlása nél-
kül dönthessen.

Minden tisztségét 
megtartja

A sportvezető kiemelte,  
Storck nemcsak szövetségi 
kapitányi tisztségét, hanem 
sportigazgatói pozícióját is 
megtarthatja, ugyanis az után-
pótlás-válogatottak közül az 
U17-es csapat hosszú idő után 
szerepelhetett Európa-baj-
nokságon, míg az U19-es ép-
pen csak lemaradt róla. „A 
tavalyi felnőtt Európa-bajnok-
ságon jó mérkőzéseket ját-
szottunk, igazoltuk, hogy nem 
véletlenül voltunk ott a konti-
nenstornán” – mondta Csányi 
Sándor, majd emlékeztetett: 
Storcknak nagy szerepe volt 
abban, hogy a 2013 októberé-
ben Hollandia ellen elszenve-
dett 8–1-es vereség után talpra 

állt a magyar válogatott. Kö-
zölte továbbá, hogy mindezek 
ellenére nehéz döntést kellett 
meghoznia az elnökségnek, 
amely két szempont szerint 
mérlegelt: egyfelől a múltbéli 
teljesítményt vizsgálta, más-
felől azt, hogy mit várhat a 
következő hónapokban. Kifej-
tette, a rendkívül kínos an-
dorrai vereségben sok olyan 
tényező is szerepet játszott, 
amelyről a sajtó nem írt, pél-
dául hogy tíz stabil kerettag 
sérült volt a vb-selejtező előtt.

Olcsó jegyek kárpótlásul 
a szurkolóknak

„Kárpótolni fogjuk a druk-
kereket, a következő három 
hazai vb-selejtezőre egysége-
sen 1000 forintba fognak ke-
rülni a belépőjegyek. Akinek 
pedig bérlete van, annak visz-
szatérítjük a különbözetet” 
– jelentette be Csányi Sán-
dor, aki abban reménykedik, 
hogy a szurkolók nem for-
dulnak el a csapattól, visz-
szatérnek a lelátókra, mert 
támogatásuk nélkül nem lehet 
sikeres a magyar válogatott. A 
jövőre vonatkozó kérdésre azt 
válaszolta, szeretné, ha a ka-
pitány még intenzívebb kom-
munikációt folytatna a magyar 
csapatokkal, és még inkább 
figyelembe venné edzőkollé-
gái véleményét. A következő 
mérkőzéseken szeretne elő-
relépést látni a csapatépítés-
ben, mert a legfontosabb, hogy 

a magyar együttes kijusson a 
2020-ban többek közt Buda-
pesten megrendezendő Euró-
pa-bajnokságra.

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 világbajno-
ki selejtező mérkőzések már 
nem sikerültek jól, a magya-
rok gól nélküli döntetlent ját-
szottak a Feröer-szigeteken, 
majd hazai pályán 3–2-re alul-
maradtak Svájccal szemben. 
Az igazi mélyrepülés ezt köve-
tően kezdődött: míg Storckkal 
első tizenhét meccsén négy 
vereséget szenvedett a válo-
gatott, addig a legutóbbi négy 
találkozó mindegyikén kika-
pott, 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, szövetségi kapi-
tányi megbízatása 2018. júni-
us 30-áig szól. A világbajnoki 
selejtezősorozatban hat for-
duló alatt mindössze hét pon-
tot gyűjtött a magyar együttes, 
amely a harmadik helyről vár-
ja a folytatást.

Storck marad a kapitány Belgiumban edzősködik Bölöni

A belga élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban újonc Royal Antwerp 
vezetőedzője lett Bölöni László – adta hírül a klub hivatalos hon-
lapja. Bölöni számára Belgium nem ismeretlen közeg: 2008–2010 
között a Standard Liege szakvezetője volt, mely csapattal bajnok 
és kétszeres Szuperkupa-győztes lett.

Élvonalban maradt a Poli

A Temesvári ACS Poli hazai pályán aratott egygólos sikerét követő-
en idegenben is legyőzte az UTA csapatát a labdarúgó 1. Ligában 
való szereplésért rendezett osztályozón. Osztályozó, visszavágó: 
Aradi UTA–Temesvári ACS Poli 1–3 (1–2), gólszerzők Curtuiuș 
(5.), illetve Bărbuţ (16.), Drăghici (21.), Henrique (88.). A párhar-
cot Temesvár nyerte, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel. 
Az 1. Liga mezőnye a következő szezontól: Viitorul (címvédőként), 
FCSB, Bukaresti Dinamo, Kolozsvári CFR, CSU Craiova, Astra 
Giurgiu, Jászvásári CSM Poli, Medgyesi Gaz Metan, FC Voluntari, 
FC Botoșani, Concordia Chiajna, Temesvári ACS Poli, Bukaresti 
Juventus (frissen feljutott), Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (frissen 
feljutott).

Bronzérmes a magyar minifoci-válogatott

Bronzérmes lett a magyar minifoci-válogatott a csehországi Eu-
rópa-bajnokságon, miután a harmadik helyért vívott csatában 
legyőzte a hatszoros győztes Romániát. A rendes játékidő nem 
hozott gólt, a szétlövésben pedig a magyarok bizonyultak jobbnak. 
A döntőben az oroszok szintén szétlövéssel nyertek a házigazda 
ellen. Minifoci Európa-bajnokság, a 3. helyért: Magyarország–Ro-
mánia 0–0, szétlövéssel 3–2. Döntő: Oroszország–Csehország 
1–1, szétlövéssel 3–2.

Nyolcaddöntőben a magyar kosárlabdázók

Szombaton, a női kosárlabda Európa-bajnokság második fordu-
lójában a magyar válogatott nagy csatában legyőzte a cseheket, 
így már biztosan továbbjut csoportjából. Eredmények, A csoport, 
1. forduló: Spanyolország–Magyarország 62:48 (18:8, 12:13, 13:10, 
19:17), Ukrajna–Csehország 59:47, Magyarország–Csehország 
74:70 (24:20, 14:18, 17:12, 19:20), Spanyolország–Ukrajna 76:54. 
Az állás: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Magyarország 3 (122:132), 3. 
Ukrajna 3 (113:123), 4. Csehország 2. A magyar csapat ma 13.30-
kor az ukránokkal találkozik.




