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Ma este rendezik 
az Európa Liga-döntőt
Nyolc éven belül az ötödik 
– összességében a kilence-
dik – európai kupadöntőjé-
re készül az Atlético Madrid, 
míg az Olympique Marseille 
története ötödik nemzetközi 
fináléjában szerepel ma este 
a labdarúgó Európa Liga lyoni 
zárómérkőzésén.  A ma esti 
találkozót Björn Kuipers vezeti 
majd: a 45 éves holland bíró 
2013-ban dirigálta a Chelsea–
Benfica EL-döntőt, egy évvel 
később pedig a Real Madrid–
Atlético Madrid BL-finálét. 
A mérkőzés 21.45 órakor kez-
dődik.

Vasárnap dől el 
a bajnoki cím
Életben tartotta bajnoki esélyeit 
az FCSB a román labdarúgó 
1. Ligában. A felsőházi ráját-
szás utolsó előtti fordulójá-
ban, hétfőn este Felipe Teixeira 
86. percben szerzett góljával 
1–0-ra győzött a CSU Craiova 
vendégeként. Sikerével az 
FCSB egy pontra csökkentette 
hátrányát az éllovas Kolozs-
vári CFR mögött, így a bajnok 
kiléte az utolsó fordulóban dől 
el. Vasárnap 20.45 órától a CFR 
hazai pályán a Viitorult fogadja, 
győzelem esetén bajnoki címet 
ünnepelhet. A fővárosiak szin-
tén hazai pályán játszanak, az 
Astra együttesét fogadják. Ered-
mény, Felsőház (1-6. helyek), 9. 
forduló: Craiovai U–FCSB 0–1 
(0–0). Gólszerző: Filipe Teixeira 
(86. perc). A forduló korábbi, 
már közölt eredményei: Viitorul 
Ovidiu–Poli Iași 1–0 és Astra 
Giurgiu–Kolozsvári CFR 0–2. 
Az állás: 1. CFR 47 pont, 2. FCSB 
46, 3. Viitorul 35, 4. Craiova 35, 
5. Astra 33, 6. Iași 24.  .

Három győri az idény 
álomcsapatában
Két játékos és Ambros Martin 
edző került a női kézilabda 
Bajnokok Ligája szezonjának 
álomcsapatába a Győri Audi 
ETO KC-ből. A hétvégi buda-
pesti négyes döntő alkalmával 
nyilvánosságra hozott névsor-
ból kiderül, hogy a győriektől 
a szezon végén távozó tréner 
mellett a kapus Kari Aalvik 
Grimsbőt választották posztja 
legjobbjává, míg a legjobb védő 
a Final Fourról sérülése miatt 
lemaradó Tomori Zsuzsanna 
lett.  Íme, a női kézilabda BL 
2017/18-as idényének álom-
csapata: kapus – Kari Aalvik 
Grimsbö (Győri Audi ETO KC), 
balszélső – Siraba Dembele 
(Rosztov-Don), balátlövő 
– Cristina Neagu (Bukares-
ti CSM), irányító – Veronica 
Kristiansen (FC Midtjylland), 
beállós – Dragana Cvijic (szerb, 
HC Vardar), jobbátlövő – Ana 
Gros (szlovén, Metz Handball), 
jobbszélső – Julija Managarova 
(orosz, Rosztov-Don). Legjobb 
védőjátékos: Tomori Zsuzsanna 
(Győri Audi ETO KC), legjobb 
fiatal játékos: Tjasa Stanko 
(szlovén, RK Krim Mercator), 
legjobb edző: Ambros Martin 
(spanyol, Győri Audi ETO KC).

Az esemény kapcsán Varga 
Károlyt, az FK Csíkszereda 
és a Székelyföld Labdarú-

gó Akadémia szakmai igazgató-
ját kérdeztük.

– Hogyan sikerült Szé-
kelyföldre hozni ezt a mecs-
cset, kinek köszönheti ezt a 
mérkőzést Csíkszereda, és 
milyen hozadéka lehet en-
nek a találkozónak?

– A kezdeményező, i l let-
ve ötletgazda Szondy Zoltán, az 
akadémia elnöke volt. Az ő koor-
dinálásával, több egyeztetésre is 
sor került vezetői szinten, de ezen 
túlmenően a mérkőzés létrejötte 
szerintem azt is jelzi, hogy immá-
ron magyar és román oldalon is 
elismerik a régióban folyó szak-
mai munkát, amit bizonyít az is, 
hogy az elmúlt időszakban jó né-
hány játékosunk lépett pályára a 

két ország korosztályos váloga-
tottjaiban. Véleményem szerint a 
mérkőzés legfőbb üzenete az le-
het, hogy a reményeink szerint 
szép számban kilátogató székely-
földi fiatalok a saját szemükkel is 
láthatják, hogy kitartó és kemény 
munkával immáron nekik is elér-
hető a hőn áhított címeres mez.

– Van székelyföldi játékos 
a két keretben? A Székely-
föld Labdarúgó Akadémia 
fiatal labdarúgói közül ki 
kapott meghívást a magyar 
vagy a román válogatottba?

– Nagy örömmel és büszkeséggel 
mondhatom, hogy mindkét váloga-
tottban képviselve lesz Székely-
föld, a román csapatban Albu Attila 
és Szín Ferenc, míg a magyar olda-
lon Csala Róbert és Gergely Botond 
képviselheti a régiót (a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia keretéből a 
magyar válogatottba behívott Ger-
gely Botond gyergyószentmiklósi – 
a szerkesztő). 

– Ön szerint mire számít-
hat a közönség, a 15 éves 
futballistáktól mi az elvá-
rás?

– Én is kíváncsian várom az 
összecsapást, ahol vélhetően 
képet kaphatunk majd, hogy 
hol tart a két ország utánpótlá-
sa. Ebben a korban már mind 
technikailag, mind taktikailag 
olyan képzettséggel kell rendel-
kezniük a fiataloknak, ami ma-
gas szintű csapatjátékot tesz 
lehetővé, így azt gondolom, min-
den adott ahhoz, hogy a kiláto-
gató nézők egy színvonalas és 
izgalmas összecsapást tekint-
hessenek meg a csíkszeredai 
stadionban.

DOBOS LÁSZLÓ

Norvégia 3–0-ra legyőzte Dél-
Koreát a dániai jégkorong-világ-
bajnokság csoportkörének utolsó 
előtti játéknapján, ezzel eldőlt, 
hogy a skandináv csapat jövőre 
is a legjobbak között szerepel-
het, a dél-koreaiak viszont nem. 
Fehéroroszország mellett Dél-
Korea esik ki a legjobbak közül, 

és szerepel jövőre a divízió 1/A 
világbajnokságon, többek között a 
magyar válogatott társaságában.  
A Kanada-Lettország mérkőzés 
60 perc után 1-1-re állt, aztán a 
hosszabbítás 44. másodpercében 
eldöntötték a meccset a juharle-
velesek. Egyuttal a legjobb négy 
közé jutásukat is bebiztosították. 

Tegnap este, lapzártánk után 
rendezték a csoportkör utolsó 
mérkőzéseit. Ezek eredményé-
től függetlenül az A csoportban 
Svédország, Oroszország és 
Csehország már biztosította to-
vábbjutását a negyeddöntőbe. 
Ebben kedden még Szlovákia és 
Svájc reménykedhetett. A B cso-

portban az Egyesült Államok, 
Finnország és Kanada a biztos 
továbbjutó, a negyedik negyed-
döntős pedig a lapzártánk után 
zajlott lett-dán meccs győztese. 

Gyergyószentmiklósi labdarúgó a magyar utánpótlás-válogatottban

Focitörténelmi pillanat 

Varga Károly, az FK Csíkszereda és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója

Sporttörténelmi pillanat 

következik el ma délután: 

18 órától nemzetközi 

barátságos labdarúgó 

mérkőzést rendeznek a 

csíkszeredai stadionban, 

Románia és Magyaror-

szág U15-ös korosztályú 

válogatottja játszik egy-

más ellen.
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Kanada megszenvedett Lettországgal

Nem adták könnyen a bőrüket a lettek

A-csoport (Koppenhága): 
Svájc–Svédország 3–5 (0–2, 
1–1, 2–2) és Oroszország–
Szlovákia 4–0 (2–0, 0–0, 
2–0), Csehország-Ausztria 
4–3 (2–1, 1–0, 1–2). A rangsor-
ban: 1. Svédország 17 pont, 2. 
Oroszország 16, 3. Csehország 
12, 4. Svájc 9, 5. Szlovákia 8, 6. 
Franciaország 6, 7. Ausztria 4, 
8. Fehéroroszország 0.
B-csoport, Herning:
Németország–Finnország 3–2 
(0–1, 2–0, 0–1, 1–0) – hosz-
szabbítás után, Kanada-Lettor-
szág 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0) 
és Dél-Korea–Norvégia 0–3 
(0–1, 0–0, 0–2).
A rangsorban: 1. Egyesült Ál-
lamok 16, 2. Finnország 13, 3.  
Kanada 11, 4. Dánia 11, 5. Lett-
ország 10, 6. Németország 7, 7. 
Norvégia 6, 8. Dél-Korea 0.
A csoportok első négy-négy he-
lyezettje bejut a negyeddöntőbe.




