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14.30 Országúti kerékpár, Tirrén-Adria 
körverseny, Olaszország, 7. sza-
kasz (Eurosport 1)

16.45 Északi összetett, Világkupa, 
Trondheim, Norvégia, egyéni 
(Eurosport 2)

17.30 Labdarúgás, Románia-kupa, ne-
gyeddöntő: FC Botoșani–
CSM Poli Iași (Digi Sport 1, 
Telekom Sport 1) 

18.00 Női kézilabda, Románia-kupa, ne-
gyeddöntő: Dunărea Brăila–Besz-
tercei CSM (Digi Sport 2, Telekom 
Sport 2)

19.00 Labdarúgás, Magyar Kupa, ne-
gyeddöntő: Újpest FC–MTK Buda-
pest (M4 Sport)

20.00 Tenisz, WTA-torna, Indian Wells, 
Amerikai Egyesült Államok, 
nyolcaddöntő (Digi Sport 2)

21.45 Férfi kosárlabda, Euroliga, cso-
portkör, 26. forduló: Olimpia 
Milan–Real Madrid (Digi Sport 4)

21.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája, 
nyolcaddöntő, visszavágó: Man-
chester United–Sevilla (Telekom 
Sport 1, Pro TV)

21.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája, 
nyolcaddöntő, visszavágó: Roma–
Sahtar Donyeck (Telekom Sport 2)

Sportesemények a televízióban

Több mint húsz fiatal 

sportoló mérte össze 

erejét hétvégén Maros-

vásárhelyen, a Tudor 

negyedben található 

Crossfit edzőteremben 

a Mureș Lifting elne-

vezésű súlyemelő ver-

seny keretében.

A kezdőknek és a tapasztal-
tabb versenyzőknek egy-
aránt szánt megmérette-

tésen három erdélyi sportklub 
versenyzői vettek részt, Ma-
rosvásárhelyről, Szovátáról és 
Besztercéről. Két korcsoport-
ban (9 és 12, illetve 12 és 15 év 
közöttiek) és számos súlykate-
góriában zajlottak a küzdelmek 
a sportág két fogásnemében, a 
szakításban és a lökésben, a 
végső rangsor pedig az össze-
sített eredmények alapján ala-
kult ki.

A  marosvásárhelyi  súly-
emelő sportklub vezetőedző-
je, Selcuzan Csiki Sándor em-
lékeztetett rá, hogy a legutób-
bi versenyt ebben a sportágban 
közel tíz éve, a 2009–2010-es 
idényben rendezték, amikor fel-
számolták az utolsó súlyeme-
lő sportegyesületet a városban. 
Elmondása szerint ezzel a ren-

dezvénnyel céljuk volt megis-
mertetni a tavaly alakult klubju-
kat a marosvásárhelyiekkel és 

minél több, nemcsak gyerek, de 
felnőtt figyelmét is ez az olimpi-
ai sportág felé fordítani. „Kívül-
ről durva sportágnak tűnik, de 
lényegében kevésbé megterhelő 
mint például a birkózás vagy az 
ökölvívás, a sérülés esélye pe-
dig minimális” – mondta a ma-
rosvásárhelyi edző.

Selcuzan Csiki Sándor kö-
zölte, más irányzatot képvisel-
nek mint az ország többi súly-
emelő egyesületei, mivel test-
vér-kapcsolatot ápolnak egy dá-
niai sportklubbal, így a sportág 
északi módszerei alapján vég-
zik az edzéseket. Megtudtuk, 

jelenleg a klubhoz húsz gyerek 
tartozik, akik közül tizenket-
ten versenyeken is megméret-
tetik magukat. A marosvásár-
helyi klub idén lemarad az or-
szágos bajnokságól, de amint 
Selcuzan Csiki Sándor mond-
ta, jövőre két-három sportolóval 
a bajnoki döntőbe szeretnének 
jutni. Mindaddig azonban eb-
ben az évben a megyei bajnok-
ságon, illetve több zonális ver-
senyen képviseltetik magukat, 
mint Szovátán, Kolozsváron és 
Besztercén.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Közel tíz év elteltével tartottak újra súlyemelő megmérettetést Marosvásárhelyen

Északi módszert alkalmaznak

Megküzdöttek a súlyokkal a fiatal versenyzők

Vásárhelyi aranyérem rúdugrásban
A Marosvásárhelyi Szász Al-

bert Sportiskola atlétája, Daci-
an Costea bajnoki címet szerzett 
rúdugrásban (3,90 méteres ered-
ménnyel) az ifjúsági korosztály 

Bukarestben tartott nagyszabású 
országos bajnokságának – ame-
lyen száz klub versenyzői vettek 
részt – döntőjében. Szabó Ferenc 
edző tanítványai közül ugyaneb-

ben a versenyszámban, de a lá-
nyok megmérettetésén Bóni Boró-
ka az ötödik helyen végzett, míg a 
fiúknál Darius Făgăraș a hatodik 
lett 60 méteres gátfutásban.

Nyílt párharc 
Manchesterben
Folytatódnak a labda-
rúgó Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjének visszavá-
gói: a keddi játéknap rangadó-
ján 21.45 órától a Manchester 
United a Sevillát fogadja, mi-
után az andalúziai első mér-
kőzés gól nélküli döntetlennel 
zárult, így hasonlóan szoros 
összecsapásra lehet számíta-
ni. A másik keddi párharcban 
a hazai pályán egygólos (2–1) 
előnybe került Sahtar Donyeck 
az AS Roma otthonában pró-
bálja meg kiharcolni a megle-
pő továbbjutást.

Visszavette második 
helyét a FCSB
A rivális CFR-hez és a 
Craiovához hasonlóan a Bu-
karesti FCSB is győzelemmel 
kezdte a labdarúgó 1. liga fel-
sőházi rájátszását, miután va-
sárnap házigazdaként ez el-
ső félidőben kétgólos előnye 
után végül 2–1-re nyert az FC 
Viitorul ellen. Ezzel a fővá-
rosi alakulat visszavette má-
sodik helyét a tabellán, to-
vábbra is két ponttal lemarad-
va a listavezető kolozsváriak 
mögött, illetve szintén kettő-
vel megelőzve az oltyán csa-
patot. Labdarúgó 1. liga, ráját-
szás, 1. forduló: Felsőház, va-
sárnap: Bukaresti 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. Alsóház: 
vasárnap: FC Voluntari–Te-
mesvári ACS Poli 1–0 (0–0), 
gólszerző: Cernat (90+4., 
büntetőből), hétfő, lapzár-
tánk 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. 

Aradon botlott 
a Hermannstadt
Döntetlennel, 1–1-gyel zá-
rult vasárnap a másodosz-
tályú labdarúgó-bajnokság 
UTA–Hermannstadt össze-
csapása, aminek következ-
tében a nagyszebeni együt-
tes lecsúszott az Afumaţi el-
len 2–1-re győztes, éllovas 
Dunărea Călărași mögé a ta-
bella második helyére. A 2. li-
ga hétvégi 24. fordulójának 
további eredményei: Nagy-
váradi Luceafărul–FC Argeș 
3–2, Suceava–Târgoviște 
1–1, Miroslava–Bukares-
ti Metaloglobus 1–1, Pandurii 
Târgu Jiu–Mioveni 2–1, Te-
mesvári ASU Poli–Clinceni 
2–2, Temesvári Ripensia–
Brăila 2–1. A Snagov és a 
Balotești játék nélkül, 3–0-ás 
eredménnyel nyerték  mecs-
cseiket a bajnokságtól vissza-
lépett Marosvásárhelyi ASA és 
a Szatmárnémeti Olimpia el-
len. A tabella élén Călărași (53 
pont), Hermannstadt (50), 
Târgoviște (46), Afumaţi (41), 
Clinceni (39) a sorrend.
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A Rosztov az ellenfél

Végig hátrányban játszva a Fe-
rencváros 27–23-ra kikapott va-
sárnap a német Bietigheim ven-
dégeként a női kézilabda Bajno-
kok Ligája középdöntőjének 6. 
fordulójában. A fővárosi alakulat 
a harmadik helyen zárta a 2. fő-
csoportot és a negyeddöntőben 
az orosz Rosztov-Donnal mér-
kőzik meg. A Győri ETO a mon-
tenegrói Buducnost Podgorica, 
a Bukaresti CSM a francia Metz 
ellen játszik. A párharcokat áp-
rilis 6. és 8., illetve 13. és 15. kö-
zött rendezik. A 2. főcsoport 
végeredménye: 1. Vardar Szkop-
je 18 pont, 2. Metz 14, 3. Ferenc-
város 12, 4. Buducnost 8, 4. 
Thüringer 4, 5. Bietigheim 4. 

A győztesek listája súlykategóriánként

28 kg: Narcis Papoţi (Beszterce), 32 kg: Mihai Macovschi (Maros-
vásárhely), 32 kg: Magyari Szabolcs (Szováta), 36 kg: Biró Csa-
ba (Szováta), 40 kg: Biró Zoltán (Szováta), 44 kg: Robert Halaţiu 
(Marosvásárhely), 48 kg: Răzvan Moldovan (Marosvásárhely), 
52 kg: Liviu Sándor, Bogdan Macovschi (Marosvásárhely), 56 kg: 
Alexandru Vodă, Gabriel Hora (Marosvásárhely), 62 kg: Horváth 
Alpár (Szováta), 69 kg: Szép Dávid (Szováta), 75 kg: Nagy Radu 
(Beszterce), Szentannai Antonio (Marosvásárhely), női 40 kg: Anca 
Papoţi (Beszterce), női 44 kg: Dana Berki (Beszterce), női 53 kg: 
Valeria Pavelea (Beszterce),női 58 kg: Iulia Doboș (Beszterce).




