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Javában zajlik a marosvásárhelyi sportélet meg-

mentésére szolgáló városi sportklub megalaku-

lása. Jelenleg a különböző sportágak felosztásán 

dolgoznak, majd júniustól ezek belső struktúrájá-

nak kialakítása lesz a cél, hogy végül megkezdjék 

tényleges működésüket. 

Miután az elmúlt időszak-
ban Marosvásárhely rep-
rezentatív sportklubjai 

súlyos anyagi nehézségekkel 
küszködtek és csődbe mentek, 
a helyi önkormányzat képvise-
lői azon tevékenykednek, hogy – 
az ország számos más helyén jól 
bevett gyakorlat szerint – a vá-
rosi sportklub megalakulásával 
fellendítsék a nem is olyan régen 
még „virágzó” vásárhelyi sport-
életet.

Lehetőség mindenkinek

Az újonnan létrehozandó egye-
sület irányításával Szászgáspár 
Barnabást, a Maros KK korábbi 

edzőjét bízták meg, akit a sport-
szeretők által nagyon várt projekt 
helyzetéről kérdeztük. Elmondá-
sa szerint a következőkben a kü-
lönböző sportágak képviselői-
vel külön beszélgetéseket folytat-
nak, azok pedig bemutathatják 
jövőbeli elképzeléseiket a minél 
hatékonyabb együttműködés ér-
dekében. Szászgáspár leszögez-
te, mindenki előtt lehetőség adó-
dik, hogy a városi sportklubhoz 
tartozzon, illetve számukra az 
önkormányzati támogatás mel-
lett az is lényeges, hogy a magán 
szektort mint partnert is maguk 
mellé állítsák. Továbbá, úgy vé-
li, különösen fontos, hogy azokat 
a sportolókat, akik most ifjúsági-

ak, a jövőben ne engedjék el a vá-
rostól, hanem tudják megtartani 
őket, hogy felnőttként saját város-
ukat, a marosvásárhelyi városi 
sportklubot képviseljék.

Biztosan haladnak az 
előkészületekkel

„A múltat el kell felejtenünk, 
mindent a nulláról kezdünk. Mi-
után tönkrement, próbáljuk újra-

éleszteni a vásárhelyi sportéletet 
a törvény nyújtotta lehetőségek 
alapján” – hangsúlyozta a sport-
ember. Közölte, immár hivatalo-
san végezhetik a tevékenységü-
ket, mivel megkapták a szüksé-
ges engedélyt a városi sportklub 
megalakulásához. „Lassan, de 
biztosan haladunk az előkészü-
letekkel, és úgy véljük, hogy jú-
nius elejére felosztásra kerülnek 
a sportágak, majd elkezdődhet 

ezek igazgatótanácsainak kiala-
kítása, amelyekben profi szak-
emberek kapnak helyet” – rész-
letezte Szászgáspár, aki végeze-
tül elmondta, hogy ezt követően 
utolsó lépésként, legkésőbb au-
gusztusra minden sportág bemu-
tatja az ősszel kezdődő szezon-
ra vonatkozó sportolói keretét és 
célkitűzését.
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Szászgáspár Barnabás: a múltat el kell felejtenünk, mindent a nulláról kezdünk

Alakulóban a városi vportklub

 Szászgáspár Barnabás egy éven belül szeretné visszajuttatni a kosárlabdacsapatot oda, ahol a helye van

Lejátszották a nyolcaddöntőket a kupábanA világelitbe juthatnak
Szerdán lejátszották a labda-

rúgó Románia-kupa Maros me-
gyei szakaszának nyolcaddöntős 
párharcait. Az esélyesebb 4. li-
gás csapatok közül Marosludas és 
Marosoroszfalu könnyedén nyert, 
a Marosvásárhelyi MSE viszont 
csak hosszabbítás után jutott to-
vább az ötödosztályú Harasztke-
rék ellen, Szováta pedig megle-
petésre kiesett a szintén 5. ligás 
Csittszentiván pályáján. A kupaso-
rozat mérkőzései után hétvégén a 
csapatok újra a bajnokságban lép-
nek pályára: a 4. liga 21. forduló-
jában rangadót rendeznek, a má-
sodik helyezett Marosoroszfalu 
a mögötte két ponttal lemaradó 
Szovátát fogadja.

Labdarúgó Románia-kupa, Maros megyei szakasz, 
nyolcaddöntő: 
Mezőceked–Nagysármás             2–2, 5–7, tizenegyesekkel 
Magyarsáros–Dicsőszentmártoni Unirea  1–3
Kerelőszentpál–Marosludas  1–7 
Harasztkerék–Marosvásárhelyi MSE  1–1, 1–5, hosszabbítás 
után 
Marosoroszfalu–Magyaró  4–1 
Görgénysóakna–Szováta  2–1 
Csittszentiván–Náznánfalva  2–0 

Somosd–Segesvári Pro Tineret – elmaradt
Maros megyei labdarúgó-bajnokságok, hétvégi mér-
kőzések:
4. liga, 21. forduló:
Szombat 11.00:
Marosludas–Dános
Nagysármás–Marosvásárhelyi MSE 
Marosvásárhelyi Gaz Metan–Náznánfalva
Nyárádszereda–Kutyfalva
Marosoroszfalu–Szováta
Nyárádtő–Marosvásárhelyi Atletic
Mezőméhes–Ákosfalva  0–3 (játák nélkül) 
A Dicsőszentmártoni Unirea szabadnapos
5. liga, Északi csoport, 15. forduló:
Szombat 16.00:
Marosfelfalu–Nyárádremete
Vasárnap 16.00:
Mezőkirályfalva–Szászrégeni Înfrăţirea
Abafája–Bátos
Lövér–Magyaró
Alsóköhér–Alsóidecs
Görgénysóakna szabadnapos 
5. liga, Közép csoport, 15. forduló:
Szombat 16.00:
Balavásár–Csittszentiván
Vasárnap 16.00:
Tuson–Kerelőszentpál
Segesvári Pro Tineret–Cikmántor
Galambod–Kerelő
Harasztkerék–Mezőrücs

Gernyeszeg szabadnapos
5. liga, Déli csoport, 12. forduló:
Vasárnap 16.00:
Radnót II.–Mezőceked 
Vámosgálfalva–Mezőtóhát
Küküllődombó–Marosludas II.
Magyarsáros–Maroskece
Marosugra–Mezőzáh 
6. liga, 15. forduló:
Vasárnap 16.00:
Somosd–Mikefalva
Jedd–Egrestő
Nyárádgálfalva–Székelybere
Csíkfalva–Küküllőszéplak
Koronka–Uzdiszentpéter
Mezőpanit–Kibéd

A román női teniszválogatott 
Svájcot látja vendégül hétvégén 
Kolozsváron a Fed Kupa Világ-
csoportjába való feljutásért. A 
találkozót szombaton és vasár-
nap rendezik a 9 ezer férőhelyes 
Szamos-parti multifunkcioná-
lis sportcsarnokban. Szombaton 
két egyéni összecsapást játsza-
nak, vasárnap a párossal kezdik, 
majd – amennyiben szükséges 
– további két egyéni mérkőzést 
rendeznek. A párharc valamelyik 
fél harmadik győzelméig tart. A 
román csapatból ezúttal nem hi-
ányzik a világelső Simona Halep, 

aki természetesen első számú 
játékosnak számít, a második 
egyéni játékosi helyért azonban 
hárman is versenyben vannak: 
Sorana Cîrstea (WTA 34. helye-
zett), Irina Begu (38.) és Mihaela 
Buzărnescu (40.). Érdekesség, 
hogy a román válogatott minden 
tagja jobb helyezést foglal el a vi-
lágranglistán, mint a legjobban 
jegyzett svájci, vagyis a magyar 
származású Bacsinszky Tímea, 
aki a 46. helyezett, mellette pe-
dig csapattársai Viktorija Golubic 
(WTA 115.), Jil Teichmann (135.) 
és Patty Schnyder (149.) lesznek. 
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Idegenben tizenkét góllal kapott ki a City’us

A Korondon elszenvedett tizenegy gólos (14–3) vereség után szerdán 
Csíkszeredában tizenkét góllal, 14–2-re kapott ki az Imperial Wettől a 
Marosvásárhelyi City’us a teremlabdarúgó 1. liga alsóházi rájátszásá-
nak második mérkőzésén. A két kiütéses vereséget követően a foly-
tatásban a vásárhelyiek a Resicabányai Muncitorul–Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi Futsal párharc (az első találkozót Sepsiszentgyörgy nyerte, 
a másodikat hétvégén játsszák) győztesével találkoznak a bajnokság 
utolsó, egyenes kiesést jelentő helyének elkerüléséért.

Hazai mérkőzések 
a 3. ligában
Mindkét Maros megyei együt-
tes hazai pályán játszik, jobban 
rangsorolt ellenfelekkel szem-
ben a labdarúgó 3. liga 5. cso-
portjának 23. fordulójában: a 
szombaton 17 órától kezdődő 
mérkőzéseken a Szászrégeni 
Avântul a Magyarigeni 
Performanţát, a Radnóti SK a 
Tasnádi Unireát fogadja.

Változott a sporttörvény

Eltörölték a sporttörvényből azt az ötszázalékos maximális küszö-
böt, amellyel a helyi önkormányzatok éves költségvetésükből támo-
gathatják a sportot – jelentette be közleményben a Román Labda-
rúgó-szövetség. A szervezet hangsúlyozta, hogy az elmúlt három év 
alatt folyamatosan annak érdekében lobbizott, hogy – a jogszabályo-
kat egyértelművé téve – ösztönözzék és egyszerűsítsék a helyi pol-
gármesteri hivatalok és megyei tanácsok sportfinanszírozási lehető-
ségeit. Az említett ötszázalékos küszöbbel viszont épp az ellenkező 
hatást érték el, hiszen a megkötés több esetben csökkenti azt az ösz-
szeget, amit addig a helyi sportéletre költöttek. Az új, elfogadott kor-
mányrendelet révén kibővítették a sporttevékenységre köthető szer-
ződések skáláját is, továbbá egyszerűbbé tették a versenyzői enge-
délyek kibocsátását és az iskolai sportegyesületek finanszírozását.




