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Csapatban és egyéniben is 
jól szerepeltek a SIC-Szépvíz 
Karate-Do Sportklub képviselői 
a Kézdivásárhelyen megtartott 
Shotokan Karate Országos-baj-
nokságon. A felső-háromszéki 
vetélkedőn 31 klub közel 350 ver-
senyzője vett részt. Szatmáry 
Domokos Zsolt szépvízi tanítvá-
nyai közül a Biró Szakács Zalán, 
Kuna Lőrinc és Vándor Tamás 
alkotta kata-csapat ezüstér-
mes lett, míg Kuna Lőrinc WKF- 
és shobu ippon kumitében, Fico 
Zsófia pedig WKF kumitében 
lett bronzérmes.

Március 23-án és 24-én ran-
gos vendége lesz a szépvízi kara-
te-klubnak: kétnapos edzőtábort 
tart Székelyföldön az olasz Ro-
berto Clemenza többszörös világ- 
és Európa-bajnok harcművész. A 
pénteki (március 23.) nyílt edzés 
helyszíne a szépvízi sportcsar-
nok, a szombatinak (március 

24.) pedig a csíkszeredai, Már-
ton Áron és Segítő Mária gimná-
ziumok mögötti, Kós Károly utcai 
sportcsarnok ad helyet. Mindkét 
helyszínen 16.30 és 19.30 óra kö-
zött zajlik majd a nyílt edzés és 

bemutató. Az eseményre minden 
érdeklődőt szeretettel várnak 
életkortól, övfokozattól, gyako-
rolt stílustól függetlenül. Bővebb 
információkat a 0745-566 356-os 
telefonszámon lehet kérni.
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Miskolcon kezdődött el 
múlt héten a Csíkszere-
dai Sportklub – Miskol-

ci DVTK Jegesmedvék párharc, 
az észak-magyarországi össze-
csapások hazai sikerrel zárul-
tak, de egyik mérkőzésen sem 
játszottak alárendelt szerepet 
a csíkiak. Az első mérkőzésen 
egy vitatott, korcsolyával rúgott 
találattal nyertek a hazaiak, a 
másodikon pedig csak az utol-
só játékrészben tudta bebiztosí-
tani győzelmét a Jegesmedvék 
együttese. A miskolci meccse-
ket a Jegesmedvék 6-5-re és 4-2-
re nyerték, a harmadik, tegnap 

esti, Csíkszeredában megrende-
zett mérkőzés lapzárta után fe-
jeződött be. A párharc az egyik 
csapat negyedik győzelméig tart. 
Ha tegnap este a Sportklub nyert, 
akkor még lesz meccs Miskol-
con is, ha a Jegesmedvék győztek 

tegnap este, akkor akár ma este 
befejeződhet a sorozat.

Döntős a MAC

Döntőbe  ju to t t  a  közép-
szakasz győztes MAC a jég-

korong Erste Ligában, mivel 
negyedszer is nyert a Brassó el-
len. Az elődöntős párharc hét-
fő késő esti mérkőzésén a MAC 
hat góllal bizonyult jobbnak 
vendéglátójánál.  Eredmény, 
elődöntő, 4. mérkőzés: Brassói 

Corona–Budapesti MAC 0–6 (0–
2, 0–3, 0–1). 

A párharcot a MAC nyerte, 
4:0-ás összesítéssel. A buda-
pestiek 4–0-ra, 5–3-ra, 3–1-re 
és 6–0-ra nyerték a Corona el-
leni elődöntős meccseiket.

Csíkszeredában folytatódik az Erste Liga elődöntője

Döntős ellenfélre vár a Budapesti MAC

Fantasztikus hangulatot teremtettek a szurkolók tegnap este a Vákár Lajos Műjégpályán

Ma este újra megmér-

kőzik a Vákár Lajos 

Műjégpályán a Csík-

szeredai Sportklub 

és a Miskolci DVTK 

Jegesmedvék csapata 

a jégkorong Erste Liga 

elődöntőjében. A másik 

ágon befejeződött a 

párharc, a MAC „söp-

réssel”, 4:0-ás össze-

sítéssel búcsúztatta a 

Brassói Coronát.

Eseménydús időszak a szépvízi karatésoknál

Érmes szépvízi sportolók Kézdivásárhelyen

Már csak a helyosztók maradtak hátra a magyar U18-
as korosztályú jégkorongbajnokságban, a 13 csa-
patos pontvadászatban Székelyföldet a Györgypál 
Tamás és Janovits Endre edzők által felkészített Csík-
szeredai ISK képviselte. Eredmények, elődöntő: Bu-

dapesti MAC–Újpesti TE 5–0 és Székesfehérvári 
ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia–
Csíkszeredai ISK 4–1 (1–0, 3–0, 0–1). A csíki 
csapat gólszerzője Silló Huba volt. A helyosztókat a 
tervek szerint hétfőn, március 19-én rendezik.

Kikaptak az elődöntőben az U18-asokBarcelona–Chelsea rangadó a BL-ben

Ma este a Besiktas–Bayern München és a Barcelona–
Chelsea mérkőzésekkel zárul a labdarúgó Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntője. A német együttes ötgólos előnnyel várja a tö-
rökországi visszavágót, a Barcelona–Chelsea párharc második 
összecsapása döntetlen állásról kezdődik. Íme, a ma esti műsor: 
Besiktas (török)–Bayern München (német) /az első mérkőzés 
eredménye: 0–5)/ és FC Barcelona (spanyol)–Chelsea (angol) 
/1–1/. A 19.00 órakor kezdődő Besiktas–Bayern mérkőzést a Te-
lekom Sport 1 és Look Plus közvetíti élőben, míg a 21.45-kor kez-
dődő Barcelona–Chelsea összecsapást az M4 Sport, a Telekom 
Sport 1 és a Look TV sugározza.

Elhunyt sízőkre emlékeznek Hargitafürdőn

Szombaton, március 17-én délelőtt fél 10-től rendezik meg 
Hargitafürdőn az In memoriam alpesi síversenyt, amelyen az elmúlt 
évtizedekben elhunyt csíki alpesi sízőkre emlékeznek. Műlesikló fu-
tamokat terveztek, helyszín a Miklós-sípálya, a versenyt a gyermek-, 
az ifjúsági és a felnőtt, leigazolt sízők számára írták ki, benevezni a 
helyszínen a verseny előtt lehet. Az emlékversenyt Bónis Ferenc, An-
tal K. Róbert, Ambrus Szabolcs, Szabó Kevend János, Petrikó Zoltán, 
Elekes András és Mátyás István emlékére szervezik.

Sportiskolások alpesi síversenye Felsőbányán

Máramaros megyében, a felsőbányai Șuior-sípályán elkezdődött a 
sportiskolások alpesi síbajnoksága, amelyen a Csizmás Judit és ifj. 
Bíró Tibor tanár-edzők által felkészített fiatal csíki sízők is rajthoz 
álltak. Első nap az óriásműlesiklás szerepelt műsoron, íme, a Csíksze-
redai ISK képviselőinek helyezései. Gyermek-korosztály (2004-
ben és 2005-ben születettek): Balog Kriszta – 3. hely, Balog Kincső 
– 7. hely. Kadet-korosztály (2002/03): Antal Gyöngyvér – 4. hely. 
Ifjúságiak (2001 előtt születettek): Kovács Edina – 4. hely, Holló 
Kálmán – 1. hely, Gábor Gellért – 3. hely.
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