
Megállapodtak a folytatásról: Béres Lóránt klubelnök és a játékosok rövid távú célt tűztek ki 

8 SPORTVásárhelyi Hírlap  2017. december 7., csütörtök

11.15 Műkorcsolya, Japán Nagydíj, 
Nagoja, Japán, páros, 
egyéni, döntők 
(Eurosport 2)

15.00 Sznúker, Brit bajnokság, 
York, Egyesült Királyság, 
nyolcaddöntő 
(Eurosport 1)

17.15 Férfi kézilabda, Románia-kupa, 
nyolcaddöntő: Nagybányai 
Minaur–Bukaresti Dinamo 
(Digi Sport 2, Telekom Sport 2) 

20.00 Férfi kosárlabda, Euroliga, cso-
portkör, 11. forduló: 
Zalgiris Kaunas–
Panathinaikosz Athén 
(Digi Sport 4) 

21.45 Férfi kosárlabda, Euroliga, 
csoportkör, 11. forduló: 
Olimpia Milan–Khimki 
Moszkva (Digi Sport 4)

Labdarúgás, Európa Liga, 
csoportkör, 6. forduló:
20.00 D csoport: Rijeka–Milan 

(Telekom Sport 2)
20.00 D csoport: Austria Bécs–AEK 

Athén (Telekom Sport 3)
22.05 G csoport: Bukaresti FCSB–

FC Lugano (Telekom Sport 1, 
Pro TV) 

22.05 H csoport: Arsenal–BATE 
Boriszov (Telekom Sport 2)

22.05 J csoport: Zorja–Bilbao 
(Telekom Sport 3)

Női kézilabda Világbajnokság, 
Németország, csoportkör, 4. forduló:
15.00 B csoport: Magyarország–Len-

gyelország (Telekom Sport 1)
19.00 A csoport: Románia–Angola 

(Telekom Sport 1)
21.30 A csoport: Spanyolország–

Franciaország 
(Telekom Sport 4)

Sportesemények a televízióban

Tovább súlyosbodott 

a Marosvásárhelyi 

Maros KK anyagi hely-

zete, miután két volt 

játékosa a klub fize-

tésképtelenségének 

megállapítását kérte. A 

szerdai sajtótájékozta-

tón Béres Lóránt klub-

elnök bejelentette, a 

hónap végéig hagynak 

határidőt maguknak 

megoldásokat talál-

ni, ellenkező esetben 

készek lemondani az 

elnöki tisztségről. 

A Maros KK elnöke meg-
erősítette, hogy megfel-
lebbezték a törvényszéki 

döntést a klub fizetésképtelen-
ségével kapcsolatban, és bíz-
nak benne, hogy az elmaradt 
fizetését követelő két játékos-
sal, Dragoș Andreijel és Daniel 
Popescuval sikerül közös meg-
egyezésre jutni, azután pedig 
valamelyest rendeződhetnek a 
dolgok.

Az újonnan kialakult nehéz 
helyzet miatt a vezetőség tár-
gyalásokat folytatott a keret já-
tékosaival, akik közül egyesek 
megértették és tovább folytat-
ják a csapattal, mások pedig a 
távozást választották, mint a 
szerb Aleksander Mladenovic 
és Milivoje Mijovic, illetve az 
amerikai Deven Mitchell. Így 

csak két idegenlégiós maradt, 
a két svéd, Jonathan Person és 
Dino Pita, akik a klub saját ne-
velésű belföldi játékosaival kie-
gészülve alkotják azt a keretet, 
amellyel a klub vezetősége re-
méli, hogy sikerül kihozni a leg-
többet.

Béres Lóránt hangsúlyozta, 
Vlad Amariei alelnökkel közö-

sen, illetve a játékosok bele-
egyezésével nagyon rövidtávú 
célt tűztek ki, miszerint a de-
cember végi határidőig még biz-
tosan együtt dolgoznak. Ez idő 
alatt a vezetőség újabb megol-
dásokat próbál találni, hogy leg-
alább egy havi fizetést adjon a 
játékosoknak, akik a legutóbbi, 
egy hónappal ezelőtti bejelen-

tés óta semmilyen pénzt nem 
kaptak. Ellenkező esetben Bé-
res és Amariei készek lemon-
dani elnöki tisztségükről és 
másra hagyni az irányítást, a já-
tékosok pedig szabadon távoz-
hatnak, azonban remélik, hogy 
nem jutnak ebbe a helyzetbe, 
és továbbra is hiszi, hogy sike-
rül megmenteniük a sokak által 
kedvelt marosvásárhelyi kosár-
labdát.

„Továbbra is van remény, hi-
szen aláírt szerződéseink van-
nak szponzorokkal, amelyek 
azonban eddig nem teljesítet-
ték vállalt kötelezettségeiket, 
mert ha megtették volna, most 
nem jutottunk volna idáig. Je-
lenleg örvendünk annak, hogy 
van csapatunk, és a követke-
ző két hétben javulhat a hely-
zetünk” – mondta Béres Lóránt, 
aki szerint igenis van lehető-
ség a klub megmentésére, hi-
szen korábban, amikor átvette 

az elnöki tisztséget, különböző 
cégek és kosárlabda szerető te-
hetős üzletemberek segítségé-
vel a  2,4 millió lejes tartozást 
a mostani 1,5 millióra sikerült 
csökkenteniük.

Végül a csapat teljesítmé-
nyével kapcsolatban Béres úgy 
nyilatkozott, amennyiben a já-
tékosok anyagi szempontból 
biztonságban érzik magukat, 
várhatóak lesznek a jó eredmé-
nyek a bajnokság folytatásában. 
A soron következő nyolcadik 
bajnoki fordulóban a ranglistán 
rájátszást érő helyeken kívül, a 
kilencedik helyen található Ma-
ros KK szombaton 19.30 órától 
a remekül menetelő, második 
BCM U Pitești együttesét fogad-
ja, amelyet a szezonnyitó Romá-
nia-kupában itthon már sikerült 
legyőznie, de a jelenlegi nehéz 
helyzetben meglepetésnek szá-
mítana, ha ezt megismételné.
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Maros KK: három idegenlégiós távozott, saját nevelésű játékosokra hagyatkoznak

Határidő a hónap végéig
FOTÓ: HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Román továbbjutás, magyar győzelem

Kiesett az Atletico, a Bayern nyerte a derbit

Harmadik mérkőzését is 
megnyerte a román női kézilab-
da válogatott a németországi Vi-
lágbajnokság A csoportjában, 
miután a hétfő esti rangadón ki-
egyenlített és fordulatos csatá-
ban 19–17-re (9–7) felülmúlta 
Spanyolországot. Az újabb érté-
kes győzelem a nyolcaddöntőbe 
való továbbjutást jelentette a to-

vábbra is csoportelső román 
együttes számára, amely még 
a csoportkörben csütörtökön 
Angolával, pénteken Francia-
országgal találkozik a minél 
előkelőbb helyezéséért. Két ve-
reség után megszerezte első 
sikerét a seregszemle B cso-
portjában a magyar válogatott 
is, amelynek könnyű dolga volt 

Argentína ellen, így simán, 33–
15 (18–7) arányban nyert, és ez-
zel feljött a negyedik helyre, 
egyben versenyben maradt a to-
vábbjutásért. A magyar együttes 
csütörtökön sorsdöntő mérkő-
zést játszik Lengyelországgal, 
amelyet kötelező legyőznie, 
a csoportkört pedig pénteken 
Csehország ellen zárja. 

Búcsúzott a Bajnokok Li-
gája további küzdelmeitől az 
Atletico Madrid, miután a cso-
portkör hatodik fordulójának 
keddi játéknapján csak 1–1-es 
döntetlent játszott idegenben 
a Chelsea-vel, a csoportgyőz-
tes Roma pedig nehezen, de 
legyőzte a Qarabagot. Hozta a 
kötelezőt hazai pályán a cso-
portját megnyerő FC Barcelo-
na és a Manchester United is, 
a Bayern München pedig visz-
szavágott az első fordulóban 
elszenvedett 3–0-ás vereségé-
ért a Paris Saint-Germainnek 

és otthon 3–1-re legyőzte a 
franciákat, akik azonban még-

is megtartották első helyüket a 
csoportban.

Hazai győzelem kell a csoportelsőséghez

A csütörtöki játéknapon befejeződik a labdarúgó Európa Liga 
csoportköre is: a hatodik forduló G csoportjában éllovas és már 
korábban továbbjutott Bukaresti FCSB 22.05 órától (élőben a 
Telekom Sport 1-en és a Pro TV-n) a svájci FC Luganót fogadja a 
fővárosi Nemzeti Arénában, ahol esetleges győzelmével biztosan 
megnyeri a csoportot, ellenkező esetben azonban lecsúszhat a 
második helyre, ha a másik mérkőzésen a Viktoria Plzen legyőzi a 
Hapoel Beer-Sevát.  

A csoport: 
Manchester United–CSZKA Moszkva  2–1 (0–1) 
Benfica–Basel  0–2 (0–1)
A végeredmény: 1. Manchester 15 pont, 2. Basel 12, 
3. CSZKA 9, 4. Benfica 0
B csoport: 
Bayern München–Paris Saint Germain  3–1 (2–0) 
Celtic–Anderlecht  0–1 (0–0)
A végeredmény: 1. Paris SG 15 pont, 2. Bayern 15, 
3. Celtic 3, 4. Anderlecht 3

C csoport: 
AS Roma–Quarabag  1–0 (0–0) 
Chelsea–Atletico Madrid  1–1 (0–0)
A végeredmény: 1. Roma 11 pont, 2. Chelsea 11, 3. 
Atletico 7, 4. Qarabag 2
D csoport: 
Barcelona–Sporting  2–0 (0–0) 
Olympiakosz–Juventus  0–2 (0–1)
A végeredmény: 1. Barcelona 14 pont, 2. Juventus 
11, 3. Sporting 7, 4. Olympiakosz 1

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló:

Sepsiszentgyörgyön a nyolcasdöntő

Sepsiszentgyörgyön rendezik a női és férfi kosárlabdázók Romá-
nia-kupájának nyolcas döntőjét – derült ki a hét elején a sportági 
szövetség fővárosi székházában, ahol a február 23. és 25. közötti 
esemény negyeddöntőit is kisorsolták. Eszerint a férfiaknál a 
bajnokságban és a kupában is címvédő Kolozsvári U-BT a BCM U 
Pitești ellen játszik az elődöntőbe jutásért, a további párharcok-
ban Galaci Phoenix–Nagyváradi CSM, Nagyszebeni CSU–Temes-
vári BC és Temesvári Timba–Bukaresti Steaua mérkőzések lesz-
nek. A nőknél a házigazda, bajnok Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC a 
Kolozsvári U-val találkozik, továbbá Brassói Olimpia–Temesvári 
SCM, Aradi ICIM–CSBT Alexandria és Szatmárnémeti CSM–Gyu-
lafehérvári CSU összecsapásokat rendeznek az elődöntőért.




