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Nagyon jól sikerült a csíki-
ak szereplése, noha a +100 
kg-os súlycsoportban indu-

ló Szőcs László szerint nehezen 

vették rá magukat a részvétel-
re, mivel januárban kezdik a jövő 
évi felkészülést, és ez volt az idei 
9. versenyük. Szőcs mellett Csík-

szeredából Sinka Szabolcs (73 kg) 
és Iulian Sorin Ciceu (60 kg) vet-
tek részt Budapesten a felnőtt 
III. osztályú országos bajnok-
ságon, ahol közel 200 sportoló 
indult, sokan közülük fiatalok. 
Szőcs László és Sinka Szabolcs 
aranyérmes lett, utóbbi öt el-
lenfelét győzte le. Iulian Sorin 
Ciceu bronzérmet szerzett.

Csíki cselgáncsozók a magyarországi felnőtt bajnokságon

Veteránok újabb érmei

A csíki érmesek. Balról: Sinka Szabolcs, Iulian Sorin Ciceu és Szőcs László

Arany- és bronzérmeket hoztak a csíkszeredai 

veterán cselgáncsozók Budapestről, a magyaror-

szági felnőtt III. osztályú országos bajnokságról.

FORRÁS: SZŐCS LÁSZLÓ

Az Északi-sarkkörön túli Yllas 
adott otthont a sítájfutók első vi-
lágkupa-futamának is múlt hé-

ten, de itt szervezték az idény 
első világranglista (WRE-World 
Ranking Event) futamát is. Az 

Ensilumen Rastit nevű verse-
nyen a férfiaknál 60, a nőknél 
30 sportoló állt rajthoz, köztük 
a VSK Csíkszereda két sportoló-
ja, Simion Suciu és Szép Zoltán. 

A 12 kilométeres középtá-
von a norvég Lars Moholdt di-
adalmaskodott, két svéd, Linus 
Rapp és Erik Rost előtt. A VSK 
sportolói közül Simion Suciu a 
36., Szép Zoltán az 53. helyen 
ért célba. A hosszútávú verse-
nyen, amely 27 kilométer volt, 
hatalmas küzdelem folyt a győ-
zelemért, végül az orosz Szer-
gej Gorlanov egy másodperccel 
megelőzte a finn Jyri Uusitalot, 
harmadik helyen a norvég Lars 
Moholdt végzett. A VSK sítájfutói 
közül Suciu a 23. helyen ért cél-
ba, míg Szép a 37. lett, így mind-
ketten értékes világranglista 
pontokkal gazdagodtak.

Finnországban a VSK sítájfutói

A Mikulás is jelen volt a finnországi versenyen

FORRÁS: SZÉP ZOLTÁN

A klubedzők között a Re-
al Madridot irányító Zinedine 
Zidane, a szövetségi kapitányok-
nál pedig a németek szakveze-
tője, Joachim Löw lett a legjobb 
2017-ben a labdarúgás történe-
tével és statisztikáival foglal-
kozó nemzetközi szervezetnél 
(IFFHS).  Zidane toronymaga-
san, 256 pontos különbséggel 
előzte meg a második helye-
zett olasz Massimiliano Allegrit, 
a Juventus trénerét. A francia 

szakember idén spanyol baj-
nokságot és európai szuperku-
pát nyert, a Bajnokok Ligájában 
pedig címet védett együttesé-
vel. Sikerével ő lett az első, aki 
játékosként és edzőként is ki-
érdemelte az év legjobbjának 
járó elismerést. A dobogó har-
madik fokára Allegri honfitársa, 
a Chelsea-vel angol bajnok Anto-
nio Conte került. A lista egyetlen, 
nem Európában dolgozó edzője a 
River Plate-et irányító Marcello 

Gallardo a tizedik helyet szerez-
te meg. A szövetségi kapitányok 
versenyében az idei Konföderá-
ciós-kupán diadalmaskodó Jo-
achim Löw 299 pontot kapott, a 
második helyen záró, hazája vá-
logatottját irányító brazil Tite 
125-öt. A németek munkájáért 
2006 óta felelő Löw 2014 után 
másodszor kapta meg a díjat. 
A harmadik helyen a spanyolo-
kat vezető Julen Lopetegui vég-
zett 62 ponttal.

Zidane és Löw az év edzői

Első hely versenytáncban
Az elmúlt hétvégén Brassóban, a Kronstadt-kupával díjazott országos 
táncversenyen vettek részt a csíkszeredai Real Dance Sporttáncklub 
táncosai. Péterfi Enikő (középen) tanítványai, Szabó Tamás és Silló 
Csenge a 12-15 évesek között kezdő kategóriában, cha-cha-cha tánc-
ban első, míg angol keringőben második helyezést értek el. A klub sze-
retettel vár minden érdeklődőt a 15. Adventi Táncfesztiválra, amelyet 
december 8-án 18 órától tartanak Csíkszeredában, a Segítő Mária Ró-
mai Katolikus Gimnázium dísztermében.

FORRÁS: REAL DANCE

Az AS Roma hazai pályán 
nyert a Qarabag el len, az 
Atlético Madrid pedig döntetlent 
játszott a Chelsea vendégeként, 
így az olasz csapat csoportel-
sőként jutott tovább a Bajnokok 
Ligája C-csoportjából, a madri-
diak pedig az Európa Ligában 
vigasztalódhatnak. A már ko-
rábban továbbjutott csapatok 
csatájában a Bayern München 
3–1-es győzelmével visszavá-
gott a Paris Saint-Germainnek, 
amelytől szeptemberben – még 
Carlo Ancelotti irányításával 
– 3–0-ra kikapott Franciaor-
szágban. Győzelme ellenére a 
Bayern csoportmásodikként 
került be a legjobb 16 közé, így 
várhatóan nehéz ellenfelet kap 
a nyolcaddöntőben. Bajnokok 
Ligája, csoportkör, 6. forduló:

A-csoport: Manchester Uni-
ted (angol) – CSZKA Moszkva 
(orosz) 2–1 (0–1), Benfica (por-
tugál) – FC Basel (svájci) 0–2 
(0–1). A csoport végeredmé-
nye: 1. Manchester United 15 
pont, 2. Basel 12, 3. Moszkva 9, 
4. Benfica 0.

B-csoport: Celtic Glasgow 
(skót) – RSC Anderlecht (bel-
ga) 0–1 (0–0), Bayern München 
(német) – Paris Saint-Germain 
(francia) 3–1 (2–0). A csoport 
végeredménye: 1. PSG 15 pont, 
2. Bayern 15, 3. Celtic 3, 4. An-
derlecht 3. 

C - c s o p o r t :  A S R o m a 
(olasz)–Qarabag (azeri) 1–0 
(0–0), Chelsea (angol)–Atlético 
Madrid (spanyol) 1–1 (0–0). A 
csoport végeredménye: 1. Ro-
ma 11 pont, 2. Chelsea 11, 3. 
Atlético 7, 4. Qarabag 2.

D-csoport: Olimpiakosz 
P i reusz ( görög ) – Juvent us 
(olasz) 0–2 (0–1), FC Barcelona 
(spanyol)–Sporting (portugál) 
2–0 (0–0). A csoport végered-
ménye: 1. Barcelona 14 pont, 
2. Juventus 11, 3. Sporting 7, 4. 
Olimpiakosz 1.

A kvartettek első két helye-
zettje jutott a nyolcaddöntőbe, 
míg a harmadikok átkerültek 
az Európa Liga kieséses sza-
kaszába. Pontazonosság esetén 
az egymás elleni eredmények 
rangsoroltak.

Kiesett az Atlético Madrid

A már továbbjutott Bukares-
ti FCSB a csoportelsőségért 
játszik a labdarúgó Európa-li-
ga csoportkörének utolsó for-
dulójában. A fővárosiak ma 
este a svájci Luganot fogad-
ják a G-csoportban. A mai mű-
sor: A-csoport (20 óra): Slavia 
Prága (cseh)–Asztana (kazah), 
Villarreal (spanyol)–Macabbi 
Tel-Aviv (izraeli). B-csoport 
(20)  Young Boys (svájci ) –
Skënderbeu (albán), Dinamo Ki-
jev (ukrán)–Partizan Belgrád 
(szerb). C-csoport (20): Isz-
tambul Basaksehir (török)–
Sporting Braga ( portugál), 
Hoffenheim (német)–Ludogorec 
(bolgár). D-csoport (20): HNK 
Rijeka (horvát)–Milan (olasz/
Digi Sport1), Austria Wien (oszt-
rák)–AEK Athén (görög/Digi 
Sport2). E-csoport (20): Apollon 
Limasszol (ciprusi)–Everton 
(angol), Atalanta (olasz)–Lyon 
(francia/Digi Sport3). F-cso-

port (20):  FC Köbenhav n 
(dán)–Seriff Tiraszpol (mol-
dovai) Zlín (cseh)–Lokomotiv 
Moszkva (orosz). G-csoport 
(22.05): FCSB–Lugano (svájci/
ProTV), Hapoel Beer-Seva (iz-
raeli)–Viktoria Plzen (cseh). 
H-csoport (22.05): Arsenal 
(angol)–BATE Boriszov (fehér-
orosz/RTL II), Crvena zvezda 
(szerb)–1. FC Köln (német/Digi 
Sport 1). I-csoport (22.05): 
Vitória Guimaraes (portugál)–
Konyaspor (török), Marseille 
(francia)–Red Bull Salzburg (oszt-
rák/Digi Sport 3). J-csoport 
(22.05): Hertha BSC (német)–
Östersund (svéd), Zorja Luhanszk 
(ukrán)–Athletic Bilbao (spanyol/
Digi Sport 2). K-csoport (22.05): 
Vitesse (holland)–Nice (francia), 
Zulte Waregem (belga)–Lazio 
(olasz). L-csoport (22.05): Re-
al Sociedad (spanyol)–Zenit 
(orosz), Vardar Szkopje (mace-
dón)–Rosenborg (norvég).

Az elsőségért játszik az FCSB


