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Elkezdődtek 

Phjongcshangban a 

12. Téli Paralimpiai 

Játékok hódeszka 

versenyei. A Románi-

át egyedül képviselő 

gyergyószentmiklósi 

Mihaiță Papară a 

snowboard cross ver-

senyszámban mutatko-

zott be hétfőn. 

Amint a  románia i  para-
limpiai bizottság közli,  
Papară túljutott a selejte-

ző próbán, majd a döntőben a 
horvát Bruno Bosnjakkal kellett 
megküzdenie. Ellenfele azon-
ban rövidebb idő alatt ért cél-
ba, és ő jutott be a legjobb 8 
közé. Mihaiță Papară így a 11. 
helyen zárta a versenyszámot, 
ami egyben 240 pontot jelent 
számára a nemzetközi rangsor-
ban. Amint azt a pénteki lapszá-
munkban megjelent írásunkban 
közöltük, Mihaiță Papară 13 éve 

autóbalesetben vesztette el az 
egyik lábát. Felépülésében so-
kat segített számára a sport, 
és ez vezetett oda, hogy ver-

senyszerűen hódeszkázzon. 
Egyedüli romániai versenyző-
ként ő vitte az ország zászlaját 
a 12. Téli Paralimpiai Játékok 

megnyitóünnepségén is. Ver-
senyzőnk 16-án, csütörtökön áll 
legközelebb rajthoz.

GERGELY IMRE

Tizenegyedik hely az első versenyszámban

Mihaiţă Papară bemutatkozott

A gyergyói parasportoló a verseny után. Szép teljesítmény 

Fontos három pont az Internek
A Kézdivásárhelyi KSE csa-

patát látta vendégül az Inter 
Gyergyó vasárnap késő délután a 
szárhegyi sportcsarnokban. Ha-
bár már fél perc után vezetést 
szereztek a vendégek, a találko-
zó végig nagy izgalmakat hozott 
mind a csapatok, mind a nézők 
számára. És végül nagyszerű 
győzelemnek örülhetett az Inter.

A tavaly még első osztályban 
szereplő KSE csapatát a füves 
pályán is szereplő labdarúgók al-

kotják, akik az őszi forduló so-
rán 9–5-ös győzelmet arattak az 
interesek fölött. Az elmúlt hétvé-
gi fordulónak a tabella harmadik 
helyéről vágtak neki, míg az Inter 
kilencedikként szállt harcba, így 
a papírformát tekintve a vendég 
alakulatnak állt a zászló.

Alig fél perccel a mérkőzés 
megkezdése után, egy szabad-
rúgás révén vezetést szereztek 
a kézdivásárhelyiek, s rövid időn 
belül kettőre növelték előnyüket. 

Interes helyzetekben sem volt hi-
ány, Țepeș bombái azonban nem 
találtak utat a kapuba, s a többi 
próbálkozás is sok esetben a ka-
pufán csattant. A pihenő előtt az-
tán Kostandi szépített, így 2–1-es 
állásnál szusszanhattak meg a 
csapatok.

A második félidőt mindkét 
együttes lendületesen kezdte, 
az oda-vissza játék során a né-
zők vagy a nagyobbnál-nagyobb 
gyergyói helyzeteket, vagy De-
ák kapus nagy védéseit tapsol-
hatták meg. Aztán a szurkolók 
legnagyobb örömére sikerült 
egyenlíteni Țepeș találatával. Az 
Inter ismét összegyűjtött öt hibát, 
de a hatodikat, ami büntetőt ered-
ményezett volna, ezúttal nem fúj-
ták be a játékvezetők. Az újabb 
interes találatot azonban igen: 
egy kavarodás után Péter András 
talált be a KSE kapujába. Vész-

kapussal próbálkoztak az utol-
só percekben a vendégek, de a 
gyergyói focisták sorra hatásta-
lanítani tudták az emberelőnyös 
rohamokat, ezzel megőrizték az 
egygólos előnyt, és egyben behúz-
tak egy fontos győzelmet.

Gyergyószentmiklósi Inter 
Gyergyó–Kézdivásárhelyi KSE 
3–2 (1–2). A gyergyói gólszerzők: 
Kostandi Mihai, Țepeș Andrei és 
Péter András.

További eredmények

A futsal 2. liga 16. fordulójá-
ban vasárnap még a következő 
eredmények születtek: Buzău 
For t ius–Déva i  Wes t  12–7 ,  
Buzău-i Luceafărul–Vicov-i Bu-
kovina 7–5. Korábbi, már közölt 
eredmények: Nagyváradi Leo-
nardo–Segesvári Pro-Tineret 
13–6,  Gyergyóremetei Kereszt-
hegy–Kolozsvári Clujana 1–12 és 
Piatra Neamţ-i Ceahlăul–Bras-
sói Colţea 3–6.

Az Inter ezzel a győzelmé-
vel egy helyet előbbre lépett a 
rangsorban, most a 8. helyen 
áll. A csapat számára újabb ke-
mény találkozó következik ezen 
a hétvégén, ugyanis a rangsorelső 
Kolozsvári Clujana otthonában 
lépnek pályára, vasárnap pedig 
a többnyire fiatalokból álló Inter 
2-nek a megyei teremlabdarúgó 
bajnokság döntőjében is helyt kell 
majd állnia.

PORTIK CSABA
Lassan elmondható: senki nem mehet biztosra az Inter Gyergyóval szemben

Közeledik a Brassó-
Progym elődöntő
Amennyiben tegnap este 
is győzött a MAC a Brassói 
Coronával vívott Erste Liga elő-
döntőben, úgy már be is fejező-
dött a párharc. Ha így történt, 
a brassóiak már csak a Progym 
elleni elődöntőre koncentrál-
hatnak. Amennyiben a kék-sár-
gák szépítettek, Budapesten 
folytatódik az Erste Liga elő-
döntő. A vasárnap esti 3. mecs-
csen Brassóban is a MAC nyert. 
Corona-MAC 1–3 (1–2, 0–0, 
0–1). Gólszerzők: Kirill Knyazev 
(3.perc), illetve Jared Brown (1. 
és 47.), Somogyi Balázs (16.).

Ismét második 
a FCSB
A rivális CFR-hez és a 
Craiovához hasonlóan a Buka-
resti FCSB is győzelemmel kezd-
te a labdarúgó 1. liga felsőházi 
rájátszását, miután vasárnap 
házigazdaként ez első félidő-
ben kétgólos előnye után végül 
2–1-re nyert az FC Viitorul ellen. 
Ezzel a fővárosi alakulat vissza-
vette második helyét a tabellán, 
továbbra is két ponttal lema-
radva a listavezető kolozsváriak 
mögött, illetve szintén kettővel 
megelőzve az oltyán csapatot. 
Labdarúgó 1. liga, rájátszás, 1. 
forduló: Felsőház, vasárnap: Bu-
karesti FCSB–FC Viitorul 2–1 (2–
0), gólszerzők: Budescu (32.), 
Momcilovic (39), illetve Mladen 
(75.). Az állás: 1 CFR 33 pont, 2. 
FCSB 31, 3. Craiova 29, 4. Viitorul 
22, 5. Astra 22, 6. Iași 20. Alsó-
ház: vasárnap: FC Voluntari–Te-
mesvári ACS Poli 1–0 (0–0), 
gólszerző: Cernat (90+4., bün-
tetőből), hétfő, lapzártánk után: 
Bukaresti Dinamo–Medgyesi 
Gaz Metan. Az állás: 1. Botoșani 
21, 2. Dinamo 20, 3. Voluntari 
17, 4. Chiajna 15, 5. Temesvár 14, 
6. Sepsi 11, 7. Gaz Metan 8, 8. 
Juventus 7. 

Csíki siker a megyei 
futsal-rangadón
Négygólos csíki győzelemmel 
zárult a teremlabdarúgó 1. Liga 
16. fordulójának Hargita me-
gyei rangadója. A csíkszeredai 
Imperial Wet vasárnap délután 
hazai pályán 6–2-re győzött az 
FK Székelyudvarhely ellen.
A csíkiak elsősorban a télen 
érkezett új idegenlégiósok mi-
nőségi játékának köszönhetik 
sima győzelmüket. Az Imperial 
Wet színeiben hét idegenlégiós 
lépett pályára, az udvarhelyi-
eknél csupán hazai teremlab-
darúgók játszottak. Csíkszere-
dai Imperial Wet–Futsal Klub 
Székelyudvarhely 6–2 (3–0). 
Gólszerzők: Alvaro (8. és 17. 
perc), Tankó levente (13.), 
Cesar (23.), Pinto (32.) és Nuno 
(35.), illetve Szécsi Barna (35.) 
és Máté József (36.).
A 16. forduló további eredmé-
nyei: Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
Futsal–Marosvásárhelyi City’us 
9–4, Galaci United–Resicai 
Muncitorul 13–2 és Poli Iași–
Dunărea Călărași 2–2. A Dévai 
Autobergamo–Temesvári 
Informatica mérkőzést tegnap, 
lapzártánk után rendezték. 
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A rangsor: 
1. Kolozsvár  39 pont 
2. Luceafărul  34 
3. Brassó  29
4. Kézdivásárhely  29
5. Piatra Neamt  26 
6. Vicov  24 
7. Fortius  24 
8. Inter Gyergyó  17  
9. Déva  17
10.  Nagyvárad  11 
11. Remetei Kereszthegy  8 
12. Segesvár  4




