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Leszakadt a FCSB

Botlott az FCSB labdarú-
gócsapata a Liga 1 ötödik 
fordulójában: a bukaresti 
piros-kékek 1–1-es döntet-
lent játszottak otthon a Iași 
együttesével, ezért két pontra 
leszakadtak a 13 ponttal lista-
vezető Botoșani-tól. A szerdai 
játéknap másik két találkozó-
ja már nem okozott meglepe-
tést: Giurgiui Astra–Chiajna 
10, Bukaresti Juventus–
Craiova 0-1. 
A Liga 1 csütörtöki mérkőzé-
seit lapzártánk után rendez-
ték, hétvégén pedig már a 
hatodik fordulóban lépnek 
pályára a csapatok, a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK 
pedig épp a Kolozsvári CFR-t 
fogadja majd. A párosítás, 
péntek: Temesvári ACS Poli–
Viitorul (21 óra); szombat: 
Chiajna–Juventus (18.30), 
FCSB–Astra (21); vasárnap: 
Craiova–Botoșani (17.30), 
Iași–Dinamo (20); hétfő: 
Voluntari–Medgyes (18.30), 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK–Kolozsvári CFR (21).   

Száz Vidi-drukker 
mehet Belgrádba
Száz vendégdrukker láthatja a 
helyszínen a labdarúgó Euró-
pa Liga-selejtező 4. fordulójá-
nak belgrádi, zárt kapus első 
mérkőzését. A székesfehérvá-
ri klub honlapjának tájékoz-
tatása szerint első körben 
kizárólag azok a drukkerek 
juthatnak jegyhez, akik a most 
zajló kupasorozatban már 
elkísérték a csapatot a három 
idegenbeli EL-selejtező közül 
legalább egyre. A Partizan elle-
ni belgrádi mérkőzést csütör-
tökön 22 órától rendezik meg. 

Megjelent a friss 
FIFA-világranglista
Magyarország egyet előrelép-
ve az 56. helyen áll a Nem-
zetközi Labdarúgó Szövet-
ség (FIFA) világranglistáján, 
amelynek élére ismét Brazília 
került. A FIFA honlapján csü-
törtökön nyilvánosságra ho-
zott legfrissebb rangsorban 
Románia a 42. helyen maradt. 
FIFA-ranglista (zárójelben az 
előző helyezés): 1. (2.) Brazília 
1604, 2. (1.) Németország 
1549 pont, 3. (3.) Argentína 
1399, 4. (5.) Svájc 1329, 5. (6.) 
Lengyelország 1319, 6. (4.) 
Portugália 1267, 7. (7.) Chile 
1250, 8. (8.) Kolumbia 1208, 
9. (10.) Belgium 1194, 10. (9.) 
Franciaország 1157, ... 42. (42.) 
Románia 713, ... 56. (57.) Ma-
gyarország 616.

Négy cserét 
engednek
Négyre nő a cserelehetőségek 
száma a labdarúgó Romá-
nia-kupa mérkőzéseken és az 
osztályozókon  – döntötte el a 
Román Labdarúgó Szövetség 
(FRF) végrehajtó bizottsága. 
A döntés értelmében a 
2017/18-as idényben a csapa-
tok egy negyedik cserét is el-
végezhetnek a kupameccsek 
hosszabbításában. A labdarú-
gás szabályzatának módosítá-
si jogáért felelős International 
Board már korábban elfo-
gadta, hogy a négycserés 
rendszert első körben kísérleti 
jelleggel életbe léptessék. 
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Két napon át ünnepel a 
gyergyószentmiklósi labdarú-
gás. Immár hagyomány, hogy 
minden év augusztusában, még 
a bajnokságok megkezdése 
előtt, összegyűlnek mindazok, 
akiknek fontos a város fociélete.

 Ideértendők a legfiatalabbak, 
azaz azok a kisgyermekek, aki-
ket szüleik kísérnek első edzé-
seikre, és a legidősebbek is, 
akik akár 50-60 éve viselték 
a város csapatának mezét. Ez 
utóbbiak számára azért is kü-
lönleges ez a nap, mert aki még 
teheti, és kedve van hozzá, új-
ra lábára húzza a stoplist, és fo-

cizik még egy jóízűt az egykori 
csapattársakkal. 

A fociünnep mindig alkalmat 
ad arra, hogy a gyepen és fehér 
asztal mellett is felidézzék a ré-
gi időket, de a római katolikus 
temetőben a Minden idők spor-
tolója számára állított kopjafánál 
emlékezzenek az egykori, már 
elhunyt csapattársakra is. Az 
eseményre várják mindazokat, 
akik valamikor a Jövő színeiben 
fociztak, akár az egykori B ligá-
ban, a C-ben vagy a megyeiben 
– mondta el Buslig Gyula, szerve-
ző. Az öregfiúk-mérkőzés szom-
baton 10.30-tól lesz, a 10.15-kor 

sorra kerülő megnyitót követően. 
Az öregfiúk-meccs után 11.15-től 
Jövő FC csapatai közös fénykép-
re állnak össze, a legkisebbektől 
a legnagyobbakig.

Pályán az utánpótlás

Fontos a múlt, a szebb idők-
re való emlékezés, de legalább 
ennyire fontos, hogy népszerű-
sítsék a jelen és a jövő labda-
rúgását. Felnőtt csapata nincs 
a városnak, de hogy egyszer 
majd lehessen, ahhoz az kell, 
hogy az utánpótlás nagy odafi-
gyelést kapjon. A fociünnepnek 

ezért ők is főszereplői. A 2003-
as születésű korosztálynak 4 
csapatos nemzetközi tornát 
rendeznek. Magyarországról 
érkezik az Eger és a budapes-
ti REAC csapata, a házigaz-
da Gyergyói Jövő harmadik 
ellenfele Maroshévíz együttese 
lesz. A gyergyóiak mérkőzései: 
szombaton 11.30-tól Jövő FC-
Maroshévíz, 17 órától Jövő FC - 
Eger SE, és vasárnap 12.30-tól 
Jövő FC- REAC.

Mérkőzéseket játszik a 2007-
es és a 2005-ös korosztály is.

A 2007-eseknél Gyergyó-
szent miklóst a Jövő két csapa-
ta képviseli, rajtuk kívül pedig 
Maroshévíz és Csíkszentsimon 
alkotják a szombati torna mező-
nyét. A gyergyóiak programja: 

9.00: Jövő FC I–Jövő FC II. 
13.00: Jövő FC II–Szentsimon. 

13.00: Jövő FC I–Maroshévíz, 
15.30: Jövő FC I–Szentsimon. 

Vasárnap 9 órától rajtol a 
2005-ösök tornája, ahol szintén 
Maroshévíz és Csíkszentsimon 
csapatai lesznek az ellenfelek. 
A Jövő programja: 9.00: Jövő 
FC-Maroshévíz, 14 órától Jövő 
FC–Csíkszentsimon találko-
zót rendeznek. Puskás István 
és Rokaly Attila Jövő-vezetők 
is kiemelik: „A fociünnep kitű-
nő lehetőség, hogy gyerekével, 
unokájával megszerettesse a 
labdarúgást, és kérdéseire vá-
laszt kapjon személyesen az 
edzőktől, vezetőktől”. Felhívá-
suknak ez talán a legfontosabb 
mondata, hiszen toborozó is 
az esemény, kisgyermekeket 
is várnak, akik ezután szeret-
nének még elindulni a labdarú-
gás útján.

G. I.

Focitoborzó és emlékidézés hétvégéje

Az utánpótlás-csapatok is nagyobb figyelmet kapnak a fociünnepen

Tíz éves a szárhegyi 

enduro terepmotoro-

zás – hirdeti a felhívás 

– ennek tiszteletére 

szerveznek versenyt 

vasárnap. A güdüci 

terepmotorpályán és a 

környékbeli nehéz he-

gyi terepeken a szerve-

zők várakozása szerint 

60-70 motoros méri 

össze majd tudását és 

járgányaik sebességét.

Évfordulós, ünnepi jelle-
get kap a szárhegyi fa-
lunapok keretében zajló 

verseny, hiszen tíz éve szer-
veznek enduro futamokat Szár-
hegyen, Güdücön. Az évek alatt 
jobbnál jobb endurós futamok 
zajlottak itt, többek közt kelet-
európai futamot is szerveztek 
számos külföldi résztvevővel. 
A hard enduro szakág merede-
kebb hegyek, völgyek, vízmo-

sások végigmotorozását jelenti, 
miközben számos farönk, szél-
törés és egyéb, komoly technikát 
igénylő akadályokkal találkozik 
a motoros. Ezek az adottságok 
mind megvannak a környéken. 
Vasárnap két megmérettetés is 
vár a versenyzőkre. Előbb dél-
előtt 9-től egy előfutamon kell 
helytálljanak. A 7-8 kilométeres 
pályát úgy alakították ki, hogy 
az a motorosnak és nézőnek is 
komoly élményt nyújtson a ne-

hézségével és változatosságával, 
és az ezzel járó látványosság-
gal. Ez igazán nézőbarát, hiszen 
a motorospályán és ennek köz-
vetlen közelében zajlik, így köny-
nyen megközelíthető és közelről 
láthatók az események. 

Öt kategóriában zajlik a verseny 

Az enduroversenyen indulók 
sorrendje az előfutamokon el-
ért eredmény alapján alakul ki, 

több kategóriába nevezhetnek 
az indulók, felkészültségüktől, 
tapasztalatuktól függően. 

12-kor rajtol a C és C1 osz-
tályú kategória futama, A C-be 
a kezdők nevezhetnek 12 éves 
kortól, de akár felnőttek is, akik 
most ismerkednek a terepmo-
torozással. A C1 osztályban 
azok versenyezhetnek, akik 
már több tapasztalattal ren-
delkeznek, de még nem vállal-
ják az extrémebb kihívásokat. 
15 kilométert kell teljesítsenek.

13 órakor lesz a rajt a legta-
pasztaltabbak, azaz a A és B 
kategória, illetve a veteránok 
számára, akik már 35 kilomé-
tert motoroznak. 

A benevezéshez nem kell elő-
zetes jelentkezés, a verseny-
zőket vasárnap reggel 8 órától 
várják a güdüci motorospályán 
a beiratkozáshoz. Bárki kipró-
bálhatja, hogy mire is képes a 
terepmotorja nyergében, nem 
szükségesek a hivatalos or-
szágos futamokon feltételnek 
számító leigazolások – mondja 
Gáspár Domokos, a falunapok k 
keretében sorra kerülő verseny 
szervezője.

A versennyel kapcsolatosan 
további információk szerezhe-
tők a 0744–573 175 vagy a 0756–
662 385-ös telefonszámokon.

GERGELY IMRE

Újabb motorosversenyre hívják a versenyzőket és nézőket

Enduro-jubileum Güdücön

Izgalomban, látványban nem lesz hiány a vasárnapi viadalon




