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8.30 Sznúker, Mestertorna, 
Sanghaj, Kína, 1. forduló 
(Eurosport 1) 

16.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, 
London, Egyesült Királyság 
(Digi Sport 2, Telekom Sport 2)

18.15 Női kézilabda, Virágok Ligája, 
10. forduló: Dunărea Brăila–Zi-
lahi HC (Digi Sport 2, Telekom 
Sport 3)

19.45 Rögbi, barátságos mérkőzés, 
Lyon: Franciaország–Új-Zéland 
(Eurosport 1)

20.00 Férfi kézilabda, Bölények Li-
gája, 11. forduló: Konstancai 
Dél-Dobrudzsa KC–Dunărea 
Călărași (Digi Sport 3, Telekom 
Sport 2)

21.00 Férfi kosárlabda, Euroliga: 
Maccabi Tel Aviv–Anadolu 
Isztambul (Digi Sport 2)

21.00 Labdarúgás, barátságos 
mérkőzés: Románia–Hollandia 
(PRO TV)

21.15 Labdarúgás, barátságos mérkő-
zés: Magyarország–Costa Rica 
(M4 Sport)

21.45 Labdarúgás, világbajnoki 
pótselejtező, visszavágó: 
Írország–Dánia (Digi Sport 1)

22.00 Labdarúgás, barátságos 
mérkőzés: Anglia–Brazília 
(Digi Sport 3)

22.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, 
London, Egyesült Királyság 
(Digi Sport 2, Telekom Sport 2)

Sportesemények a televízióban

Kolozsváron, a 

györgyfalvi tekearé-

nában rendezték meg 

múlt hétvégén a felnőtt 

tekebajnokság döntő-

jét. A Marosvásárhelyi 

Elektromaros Romgaz 

női csapata kiváló 

eredménnyel zárta a 

megmérettetést.

A szombati és vasárnapi 
küzdelmeken összesen 
négy versenyszámot bo-

nyolítottak le: az egyéni klasz-
szikust, a sprintet, a párost és 
a vegyespárost. Az Orosz István 
és Seres József által felkészí-
tett marosvásárhelyi együttes-
ből tizenegyen szálltak harcba, 
közülük nyolcan dobogóra áll-
tak. Volt, aki többször is. A nők-
nél Doina Victorița Baciu az első 
versenyszámban a legjobbnak 
bizonyult, a klasszikus egyéni 
próbán 608 fát döntött le. A má-
sodik helyen is az Elektromaros 
Romgaz sportolója végzett, 

Duka Tilda épp csak lemaradt 
csapattársa teljesítményétől, 
ugyanis ő 605 fát döntött le.

Két bronzérmet szereztek a 
sprint próbán a marosvásár-
helyiek. Doina Victorița Baciu 
és Gyéresi Anna állt fel a dobo-
gó legalsó fokára. A páros ver-
senyszámban a Conpet Petrolul 
Ploiești versenyzői végeztek az 
első helyen, az Elektromaros 
Romgaztól a Doina Victorița 

Baciu–Alexandrina Bornert 
és a Ciobanu Maria-Gál Be-
atrix Tímea duó a harmadik 
lett. A vegyespáros küzdel-
meket ugyancsak a ploiești-i 
Luminița Dogaru, illetve a Ko-
lozsvári CFR tekézője, Ioan 
Figlea nyerte. Gyéresi Anna 
társával (a Jászvásári CFR ver-
senyzőjével, Ioan Cercellel) 
a második, Adela Iulia Ban 
társával (a Kolozsvári CFR-s 

Merza Róberttel) a harma-
dik lett.

A férfiak versenyében Boér 
László bronzérmet szerzett az 
egyéni klasszikus versenyszám-
ban (633 fát döntött le). Így ösz-
szesen nyolc vásárhelyi dobogós 
helyezés született: egy arany-, 
két ezüst- és öt bronzérem ke-
rült az Elektromaros Romgaz 
versenyzőinek a nyakába.

PÁL GÁBOR

Minden versenyszámban érmet szereztek a tekések

Nyolcan álltak fel a dobogóra

Az érmes vásárhelyi tekézők. Büszkék lehetnek teljesítményükre

FOTÓ: MAROSVÁSÁRHELYI ELEKTROMAROS ROMGAZ

Kitiltották 
a Sportcsarnokból
Óriási tartozásaik miatt há-
rom marosvásárhelyi klubot 
is kitiltottak a ligeti Sport-
csarnokból. A létesítmény a 
Maros Megyei Sport és Ifjúsá-
gi Igazgatóság fennhatósága 
alá tartozik, és az intézmény 
vezetőtanácsa korábban úgy 
döntött, hogy határidőt szab 
az elmaradások törlesztésé-
re. Sem a Marosvásárhelyi 
City’us (teremlabdarúgás, 
1. liga) sem az Olimpic, sem 
pedig a Mureșul (utóbbi kettő 
a másodosztályú kézilabda-
bajnokságban szerepel) nem 
tudott fizetni a megszabott 
határidőig. 
„Próbáltuk békés úton, szép 
szóval rábírni őket, mindent 
megtettünk. De mi is felelős-
séggel tartozunk a minisz-
térium és az Állami Számve-
vőszék felé, ha nem tudunk 
elszámolni ezekkel a tartozá-
sokkal. Nem volt más válasz-
tásunk, jogi útra tereltük az 
ügyet, mivel nem tartották be 
a fizetési kötelezettségeiket” 
– nyilatkozta a Punctul.ro-
nak az igazgatóság vezetője, 
Iulian Rus.
A cikkből kiderül, hogy a 
City’us összesen 20 ezer 
lejjel, a Mureșul 16 ezerrel, 
az Olimpic pedig 7 ezerrel 
tartozik. Egyedül a Maros 
Kosárlabda Klub tudott tör-
leszteni az adósságából, be-
tartotta a határidőt, de még 
így is 13 ezer lejjel tartoznak 
a Tigrisek.

Sorozatban negyedik világ-
bajnokságára jutott ki a svájci 
labdarúgó-válogatott. A magya-
rokkal azonos csoportban sze-
replő svájciak a pótselejtező 
belfasti első meccsén 1–0-ra 
nyertek, majd vasárnap késő 
este a rendkívül küzdelmes és 
a végletekig kiélezett bázeli 
visszavágón gól nélküli döntet-
lent játszottak az északírekkel.
A horvát labdarúgó-válogatott 

gól nélküli döntetlent játszott 
a görög csapat vendégeként a 
jövő nyári, oroszországi világ-
bajnokság pótselejtezőjének 
visszavágóján, és 4–1-es ösz-
szesítéssel jutott ki a tornára. 
A horvátok az 1998-as vb óta – 
amelyen bronzérmet nyertek 
– csak a 2010-es tornára nem 
jutottak ki. Labdarúgás, Eu-
rópai vb-pótselejtező, vissza-
vágók. Svájc–Észak-Írország 

0–0, továbbjutott Svájc, 1–0-
s összesítéssel. Görögország–
Horvátország 0–0, továbbjutott 
Horvátország, 4–1-es összesí-
téssel.

Az Olaszország–Svédország 
(az első mérkőzésen: 0–1) ösz-
szecsapás lapzárta után fejező-
dött be, az Írország–Dánia (az 
első találkozón: 0–0) mérkőzést 
pedig ma 21.45 órától rendezik  
Dublinban.

Marosoroszfalun csaptak 
össze a Maros megyei labda-
rúgó 4. liga előző két szezon-
jának nyertesei. A címvédő 
hazaiak végül 2–1-re legyőz-
ték Marosludas együttesét, így 
megőrizték 3. helyüket a rang-
listán – a ludasiak a negyedikek 
maradtak. Az éllovas Maros-
vásárhelyi MSE kiütéses sikert 
aratott Dános ellen, 11–2-re 
verte vendégét. A második he-
lyen álló szovátaiak sem hibáz-
tak, ugyancsak vendéglátóként 
múlták felül Nyárádtőt. Így te-
hát nem történt változás az él-
mezőnyben, az MSE továbbra is 
vezet 32 ponttal (egy meccsel vi-
szont többet játszott, mint az ül-
dözői), őt követi Szováta 28-cal, 
majd Marosoroszfalu 25-tel és 
Marosludas 22-vel. A következő 
fordulóban csökkenhet a vásár-
helyiek előnye, ugyanis szabad-
naposak lesznek.

Véget ért a pontvadászat őszi 
idénye a 5. liga Északi és Közép 
csoportjában is (a déliben már 
egy héttel korábban elmentek 
téli pihenőre a csapatok). Előb-
biben Nyárádremete, utóbbi-

ban pedig Harasztkerék vezeti 
a táblázatot.

A 6. liga másodikja és harma-
dikja mérkőzött meg egymás-
sal vasárnap. Nyárádgálfalva 
és  Somosd  osztozkodtak  
a pontokon, így a velük azo-
nos pontszámmal (de jobb gól-
aránnyal )  rendelkező Jedd 
meglépett, ugyanis legyőzte 
Uzdiszentpéter együttesét. Eb-
ben a csoportban idén még ren-
deznek egy fordulót.

Maros megyei labdarúgó-bajnokságok, 
hétvégi mérkőzések:
4. liga, 12. forduló:
Marosvásárhelyi MSE–Dános  11–2 (6–1)
Nyárádszereda–Nagysármás  11–0 (3–0)
Marosoroszfalu–Marosludas  2–1 (1–0)
Dicsőszentmártoni Unirea–Mezőméhes  0–2 (0–2)
Szováta–Nyárádtő  5–2 (3–2)
Kutyfalva–Marosvásárhelyi Atletic  1–3 (1–3)
Náznánfalva–Ákosfalva  2–4 (0–1)
A Marosvásárhelyi Gaz Metan szabadnapos volt.
5. liga, Északi csoport, 11. forduló:
Marosfelfalu–Lövér  2–2
Nyárádremete–Alsóköhér  2–1
Bátos–Alsóidecs  6–4

Mezőkirályfalva–Abafája  7–2
Szászrégeni Înfrățirea–Görgénysóakna  2–2
Magyaró szabadnapos volt.
Az élmezőny:
1. Nyárádremete  25 pont
2. Bátos  24
3. Alsóköhér  21
4. Szászrégen  20
5. Görgénysóakna  19.
5. liga, Közép csoport, 11. forduló:
Tuson–Segesvári Pro Tineret  1–1
Harasztkerék–Galambod  5–0
Mezőrücs–Balavásár  2–7
Kerelőszentpál–Gernyeszeg  1–5
Cikmántor–Csittszentiván  1–3
Kerelő szabadnapos volt.
Az élmezőny:
1. Harasztkerék  28 pont
2. Csittszentiván  20
3. Balavásár  19 (37–23-as gólkülönbség)
4. Segesvár  19 (31–20)
5. Gernyeszeg  14.
6. liga, 10. forduló:
Nyárádgálfalva–Somosd  2–2
Jedd–Uzdiszentpéter  5–2
Csíkfalva–Mezőpanit  5–2
Koronka–Kibéd  2–0
Küküllőszéplak–Mikefalva  0–3
Székelybere–Egrestő  3–1.

Svájc és Horvátország kijutott a vébére

A címvédő nyerte a rangadót Márquez negyedszer világbajnok

A címvédő Marc Márquez a harmadik helyen ért célba a 
gyorsaságimotoros-vb szezonzáró futamán, a Valenciai Nagy-
díjon, ezzel öt éven belül negyedszer nyerte meg a világbajnok-
ságot. Az egyetlen versenyző, aki letaszíthatta volna a trónról, 
Andrea Dovizioso volt, aki azonban kiesett.
Az eredmények. Moto3: 1. Jorge Martín (spanyol, Honda), 2. 
Joan Mir (spanyol, Honda), 3. Marcos Ramírez (spanyol, KTM). A 
vb végeredménye: 1. Mir 341 pont, 2. Romano Fenati (olasz, Hon-
da) 248, 3. Arón Canet (spanyol, Honda) 199. Moto2: 1. Miguel 
Oliveira (portugál, KTM), 2. Franco Morbidelli (olasz, Kalex), 3. 
Brad Binder (dél-afrikai, KTM). A végeredmény: 1. Morbidelli 
308 pont, 2. Thomas Lüthi (svájci, Kalex) 243, 3. Oliveira 241. 
MotoGP: 1. Dani Pedrosa (spanyol, Honda), 2. Johann Zarco 
(francia, Yamaha), 3. Marc Márquez (spanyol, Honda). A vb vég-
eredménye: 1. Márquez 298 pont, 2. Andrea Dovizioso (olasz, 
Ducati) 261, 3. Maverick Vinales (spanyol, Yamaha) 230.

Vettel nyert, Hamilton negyedik

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német piló-
tája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat, amelyen a 
negyedik vb-címét két hete bebiztosító Lewis Hamilton, a Mer-
cedes brit versenyzője a boxutcából rajtolva negyedik lett. A 30 
éves Vettelnek ez az idei ötödik, és pályafutása 47. futamgyőzel-
me, Sao Paulóban 2010 és 2013 után harmadszor győzött. Vettel 
mögött Hamilton csapattársa, a finn Valtteri Bottas ért célba má-
sodikként, Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pilótája pedig harma-
dikként. A vb két hét múlva, az Abu-Dzabi Nagydíjjal fejeződik be.




