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A bérleteket továbbra is ta-
valyi áron, azaz 250 lejért 
lehet beszerezni szep-

tember 5-ig, utána már 40 lejjel 
drágábbak lesznek. A női bér-
letárak viszont 15 lejjel nőttek 
és szeptember 5. után ugyan-
csak 40 lejjel kell többet fizet-
ni értük. A bérletek esetében 
csak a VIP-bérlet ára növeke-
dett, a tavalyi 1200 lej helyett 
most 1500 lejt kell ezért fizetni.

A legnagyobb változások a 
jegyáraknál történtek. Külön 
lesznek jegyek az alapszakasz-
ra, a rájátszásra és a döntőre. Az 
Erste Ligára öt lejjel nőttek az 
árak: 15, 20 és 25 lejes belépő-
ket árusítanak. A román bajnoki 
mérkőzésekre is nőttek a jegy-
árak, ezek 10, 15 és 20 lejesek 
lesznek. Az elmúlt idényben for-
galmazott támogatói jegy meg-
szűnik, helyét a VIP-jegy veszi át, 
ez meccsenként 100 lejbe kerül.

Számításaink szerint érde-
mes bérletet vásárolni, hiszen 
csupán az Erste Ligában 22-24 
meccs lesz az alapszakaszban 
és a középszakaszban. Ezekre a 
találkozókra a jegyek 330-360 lej-

be kerülnének, a bérletet viszont 
250 lejért meg lehet vásárolni. A 
bérletek az Erste Liga mellett a 
román bajnoki meccsekre is ér-
vényesek. Íme, a bérlet és jegy-
árak a 2017/18-as idényre.

Bérletárak

Teljes díjszabású bérlet (A, B, 
C, D, E, G, H szektorok): szep-
tember 5-ig 250 lej, szeptember 
5. után: 290 lej.

Kedvezményes díjszabású 
bérlet (nappali tagozatos diá-
kok 26 évig és az idősebb kor-
osztály, akik 1957. december 
31. előtt születtek) – A, B, C, 
D, E, G, H szektorok: szeptem-
ber 5-ig: 170 lej; szeptember 5. 
után: 190 lej.

Bérlet nőknek (csak az A, B, 
C, D, E, G, H szektorokba): szep-
tember 5-ig: 150 lej; szeptember 
5. után: 190 lej

Öregfiúbérlet (35 évnél idő-
sebb, Csíkszereda első osztályú 
felnőtt jégkorongcsapatainak 
volt tagjai, akik minimum egy 
idényt lejátszottak a felnőtt baj-
nokságban): 175 lej.

VIP-bérlet (F szektor, kárpito-
zott székek, VIP bejárat, extra 
szolgáltatások), F szektor, bü-
fé: 1500 lej.

Bérlethez szükséges adatok: 
név, CNP (személyi szám), fény-
kép, kívánt hely (szektor, sor, 
szék). A bérletek a Sportklub 
által a Vákár Lajos Műjégpá-
lyán szervezett Erste Liga és 

román bajnoki mérkőzésekre 
érvényesek.

Jegyárak

VIP-jegy: minden meccsre 
100 lej.

Szurkolói jegy az Erste Ligá-
ra: alapszakasz: 15 lej; ráját-
szás: 20 lej; döntő: 25 lej.

Szurkolói jegy a román baj-
nokságra: alapszakasz: 10 lej; 
rájátszás: 15 lej; döntő: 20 lej. A 
hölgyek esetében minden típusú 
jegy 5 lejjel olcsóbb lesz. A bér-
letek árusítása Nagyboldogasz-
szony napján, augusztus 15-én 
kezdődik. Megvásárolni hétköz-
naponként 9-15 óra között lehet a 
Vákár Lajos Műjégpályán.

Módosultak a jegyárak a Sportklub mérkőzéseire

Keddtől árusítják a hokis bérleteket

Szurkolók a Vákár Lajos Műjégpályán. Érdemes időben bérletet vásárolni

Apróbb változtatásokat eszközölt a Csíkszere-

dai Sportklub jégkorongcsapatának vezetősége 

a tavalyi jegy- és bérletárakon. A bérletárak 

többsége maradt a tavalyi szinten, a jegyárak 

viszont növekedtek.

Hétvége a futballpályákon 
Román 1. Liga, 6. forduló
Ma: Temesvár–Viitorul (21.00 órától).
Szombat: Concordia–Juventus (18.30) és FCSB–Astra (21.00).
Vasárnap: Craiova–Botoșani (18.30) és Poli Iași–Dinamo (21.00).
Hétfő: Voluntari–Medgyes (18.30) és Sepsi OSK–Kolozsvár (21.00). 
A mérkőzéseket a Digi Sport 1, a Dolce Sport 1 és a Look TV közvetíti.

Magyar OTP Bank Liga, 5. forduló
Szombat: Honvéd–Újpest (19.00 óra/ M4 Sport), Vasas–Mezőkö-
vesd (19.00), Ferencváros–Paks (19.00), Diósgyőr–Puskás Akadémia 
(19.00), Szombathely–Balmazújváros (19.00) és Videoton–Debrecen 
(21.30/ M4 Sport).

KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

Vereséget szenvedett a Sep-
si OSK a román labdarúgó 1. 
Liga 5. fordulójának tegnap ké-
ső délutáni mérkőzésén. Íme, 
az eredmények.   Medgye-
si Gaz Metan–Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 2–1 (2–0) 
/ gólszerzők: Curtean (30.) és 

Manole (45.), illetve Hadnagy At-
tila (90.)/.  FCSB (volt Buka-
resti Steaua)–Poli Iași 1–1 
(0–1) / g: Gnohere (56. perc, bün-
tetőből), illetve Almada Soares 
„Platini’’ (9.)/.  A hétközi forduló 
korábbi, már közölt eredményei: 
Botoșani–Temesvár1–0, Astra–

Concordia Chiajna 1–0, Buka-
resti Juventus–Craiovai U 0–1 és 
Viitorul Ovidiu–FC Voluntari 0–0. 
A Kolozsvári CFR–Bukaresti Di-
namo mérkőzés lapzárta után fe-
jeződött be. Az élmezőnyben: 1. 
Botoșani 13 pont, 2. FCSB 11, 3-4. 
Kolozsvár és Astra 10-10.

Kikapott Medgyesen a Sepsi OSK

A súlylökő Márton Anita ezüst-
érmet nyert szerdán késő este a 
londoni atlétikai világbajnoksá-
gon. A tavaly olimpiai harmadik 
versenyző nagyszerű utolsó do-
bással, 19,49 méterrel zárt má-
sodikként a 19,94-gyel győztes 
kínai Kung Li-csiao mögött.

„Nagyon össze kellett szed-
nem magam, nehéz verseny volt, 
végig szakadt az eső, és hideg 
volt. Jól kezdtem, majd javítot-
tam másodikra, de utána sajnos 
technikailag nem úgy mentek a 
lökések, ahogy szerettem volna, 
és a szakadó esőben a súlygolyó 

is csúszott” – értékelt Márton 
Anita az M4 Sportnak. Hangsú-
lyozta: tudta, hogy képes 19 mé-
ter fölött dobni, mert jó formában 
érkezett Londonba. „Az utolsó 
dobásnál úgy voltam vele, hogy 
mindent bele, nincs veszteni-
valóm. Azért idén nem volt jel-
lemző a versenyzésemre, hogy 
utolsóra lökjem a legnagyobbat” 
– nyilatkozta Márton.

Márton Anita a magyar csa-
pat második érmét szerezte a 
vb-n, Baji Balázs hétfőn harma-
dik lett 110 méter gáton. Íme, a 
6. versenynap dobogósai.

NŐK: Súlylökés: 1. Kung 
Li-csiao (Kína) 19,94 m, 2. 
Már ton  An i ta  (Magyaror -
szág) 19,49, 3. Michelle Carter 
(Egyesült Államok) 19,14. 400 
m: 1. Phyllis Francis (Egyesült 
Államok) 49.92 mp, 2. Szalva 
Eid Naszer (Bahrein) 50.06, 3. 
Allyson Felix (Egyesült Álla-
mok) 50.08.

FÉRFIAK. 400 m gát: 1. 
Karsten Warholm (Norvégia) 
48.35 mp, 2. Yasmani Copello 
(Törökország) 48.49, 3. Kerron 
Clement (Egyesült Államok) 
48.52.

Márton Anita ezüstérmes Londonban

Tízcsapatos lesz a román te-
remlabdarúgó 1. Liga 2017/18-
as idénye. Amint korábban már 
megírtuk, a 18 fordulós alap-
szakaszt rájátszás követi, ahol 
az első hat helyezett a dobogós 
helyezésekért, a 7-10. helyen 
végző együttesek pedig a ki-
esés elkerüléséért harcolnak 
majd. Rögtön az első fordu-

lóban egy székelyföldi csatát 
láthatnak a nézők, az újonc 
csíkiak a háromszéki gárdát 
látják vendégül. A Csíkszere-
dai Imperial Wet–Sepsiszent-
györgyi Sepsi Futsal Spicom 
mérkőzést augusztus 24-én 19 
órától rendezik az Erőss Zsolt 
Arénában. A belépők 5 lejbe 
kerülnek – adta hírül a csí-

ki klub. Íme, az 1. forduló mű-
sora: Csíkszeredai Imperial 
Wet–Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
Futsal Spicom, Resicabányai 
Muncitorul–FK Székelyudvar-
hely, Dévai Autobergamo–CSM 
Poli Iași, United Galați–Ma-
rosvásárhe ly i  C i ty ’us  és  
Dunărea Călărași–Temesvári 
Informatica.

Megvan az Imperial–Sepsi időpontja Még lehet nevezni a körzetibe

Ma zárul a benevezési határidő a Csík körzeti labdarúgó-baj-
nokságba, még ma be lehet iratkozni a román labdarúgó 5. Liga 
Hargita megyei csoportjaiba. A bajnokság őszi műsorát a tervek 
szerint augusztus 18-án, a csapatok képviselőjének jelenlété-
ben sorsolják majd ki. Augusztus 27-ére Románia-kupa mérkő-
zéseket terveznek, a bajnoki rajt pedig szeptember 3-án lesz. A 
2017/18-as idényben minden 5. ligás csapat minden találkozón 
két ifjúsági játékost kell szerepeltessen – a mérkőzések egész 
ideje alatt. Új csapatok jelentkezését is várják.

Kiesett a Románia-kupából az SZFC

Két góllal maradt alul Háromszéken a Papolc vendégeként a 
Székelyudvarhelyi FC, így már az első körben kiesett a labda-
rúgó Románia-kupából. Fiatal, kevésbé tapasztalt játékosokkal 
utazott el Zágonba a Székelyudvarhelyi FC, ahol a helyi 4. ligás 
csapat ellen lépett pályára. Az eredmény: Papolci FC–Szé-
kelyudvarhelyi FC 4–2 (3–1). A vendégcsapat gólszerzői: 
Csíki Dénes (18. perc, büntetőből) és Czimbalmos Zalán (73.). 
SZFC: Sebestyén Attila – Csíki Dénes, Claudiu Gâlia, Szabó Gé-
za, Pálfi Richárd (Dobai Norbert, a 63. perctől), Péter Mózes, 
Schram Péter (Demény Norbert, 88.), Tankó Előd, Balázsi Attila, 
Csifó István, Czimbalmos Zalán. A Székelykeresztúri Egyesülés 
játék nélkül jutott tovább, ellenfele, a Marosvásárhelyi Juvenes 
nem vállalta a párharcot. AZ FK Csíkszereda a tervek szerint a 
következő fordulóban kapcsolódik be a kupaküzdelembe. A kö-
vetkező fordulót augusztus 23-ára tervezték.




