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A z idei Sportgála előrendez-
vényeként szerdán délben 
felavatták Marosvásárhely 

sportmúzeumát, amely a Ligeti 
Sportcsarnok bejáratánál kapott 
helyet. A kiállítótérben korábbi és 
jelenlegi sikeres marosvásárhelyi 
sportolókhoz tartozó kupákat, ér-
meket és sportszereket tekinthetnek 
meg az érdeklődők. Ilyen például 
Simon László egykori birkózó vi-
lágbajnoki öve, az ASA labdarúgó-
jának, Fazakas Árpádnak a meze, 
vagy a karatés Székely Ildikó ver-
senyruhája.

Az esti Sportgálán a köszöntő-
beszédek után bemutatták a Maros 
Megyei Sport- és Ifj úsági Igazgató-
ság kiadványát, a marosvásárhelyi 
sport elmúlt száz évét összefogla-
ló könyvet. Ezután következett a 
sporttáncbemutatókkal színesített 

díjátadó, amelyen a két műsorveze-
tő, Kádár Zoltán és Vlad Amariei rá-
diós szerkesztők több kategóriában 
szólították színpadra a sportolókat, 
hogy átvegyék elismeréseiket.

Maros megye idei legjobb sporto-
lójának Constantin Cristian Hîrgăut, 
a Marosvásárhelyi Mureșul evezősét 
választották. Claudia Balint edző 
tanítványa két aranyérmet nyert a 
román küldöttség színeiben a szep-
temberi fehéroroszországi ifj úsági 
evezős Európa-bajnokságon. A felnőtt 
versenyzők között a kínai harcművé-
szetekhez tartozó, vusu sportágát 
képviselő Apostolache-Kiss Andrea 
érte el a második helyezést, aki idén 
Moszkvában Európa-bajnok lett. A 
harmadik díjat a lábteniszező Varó 
Norbert érdemelte ki, ő aranyérmet 
nyert a román válogatottal a francia-
országi világbajnokságon.

A legjobb ifj úsági korosztályú 
sportolók között a Marosvásárhe-
lyi Iskolás Sportklub birkózója, 
Georgiana Lircă győzött, aki idén 

országos és Balkán-bajnoki címet 
szerzett, illetve ezüstérmes lett a 
serdülők Európa-bajnokságán. 

A megye legjobb csapatának a 
felnőttek között a Marosvásárhelyi 
Elektromaros női tekéseit választot-
ták, akik idén ezüstérmet nyertek 
a Bajnokok Ligájában, míg az ifj ú-

ságiaknál az Olimpic női kézilab-
dázói bizonyultak a legjobbaknak, 
ők ezüstérmesek lettek az országos 
bajnokságon. 

Evezős az év sportolója
Sportgálán díjazták Maros megye legjobbjait
• A Maros Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgató-
ság szervezésében szerdán este tartották meg 
az idei Sportgálát, amelyen a megye legjobbjait 
díjazták. A nagyszabású eseménynek a koron-
kai Boema Ballroom rendezvényterme adott 
otthont.

A győztes, Constantin Cristian 
Hîrgău és edzője, Claudia Balint

▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K

Négy kört kell teljesíteni a futsalvébére
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elkészítette a 2020-as terem-
labdarúgó-világbajnokság selejtezőinek csoportbeosztását. Idén új 
rendszerű, négy körből álló selejtezősorozat kezdődik. Magyarország 
a 4-es csoportba került, melynek küzdelmeit Olaszországban rendezik. 
A házigazdák mellett két előselejtezős csapat lesz az ellenfele. A román 
együttest az 5-ös csoportba sorolták, és házigazdája lesz a tornának. 
Az első kalapból Kazahsztánt húzták melléjük, a kvartett másik két tag-
ja két előselejtezős csapat lesz. Európából összesen 49 válogatott neve 
került be az urnákba, ennyien versengenek a hat kijutó helyért – a vébé 
mezőnye huszonnégy csapatos. A  világbajnokságot 2020. szeptember 
12. és október 4. között Litvániában rendezik, a magyar és a román válo-
gatott selejtező tornájára 2019. október 22–27. között kerül sor.

Hét ország csapatai a legjobb 16 között
Teljessé vált a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének mezőnye. Azt köve-
tően, hogy tavaly csak az öt topligából (spanyol, angol, német, olasz, 
francia) kerültek csapatok a legjobb 16 közé, most ismét szélesebb lett 
a kör. Nyolcaddöntősök országonként: Anglia – 4 (Liverpool, Manches-
ter City, Manchester United, Tottenham); Spanyolország – 3 (Barcelona, 
Atlético Madrid, Real Madrid); Németország – 3 (Bayern München, Dort-
mund, Schalke); Olaszország – 2 (Juventus, Roma); Franciaország – 2 
(PSG, Lyon); Hollandia – 1 (Ajax); Portugália – 1 (Porto). Bajnokok Ligája, 
csoportkör, 6.  forduló, E csoport: Benfica–AEK Athén 1–0 (0–0), Ajax–
Bayern 3–3 (0–1). A csoport végeredménye: 1. Bayern 14 pont, 2. Ajax 
12, 3. Benfica 7, 4. AEK 0. F csoport: Manchester City–Hoffenheim 2–1 
(1–1), Sahtar–Lyon 1–1 (1–0). A végeredmény: 1. City 13 pont, 2. Lyon 8, 
3. Sahtar 6, 4. Hoffenheim 3. G csoport: Real–CSZKA 0–3 (0–2), Plzen–
Roma 2–1 (0–0). A végeredmény: 1. Real 12 pont, 2. Roma 9, 3. Plzen 7, 
4. CSZKA 7. H csoport: Valencia–Manchester United 2–1 (1–0), Young 
Boys–Juventus 2–1 (1–0). A csoport végeredménye: 1. Juventus 12 pont, 
2. Manchester United 10, 3. Valencia 8, 4. Young Boys 4. A következő kör 
sorsolását hétfőn, december 17-én délben tartják meg Nyonban.

• RÖVIDEN 

H at mérkőzéssel folytatódik hétvé-
gén a román felnőtt jégkorong-

bajnokság alapszakasza. A Gyergyói 
HK kedden és szerdán Kézdivásár-
helyen győzte le a Bukaresti Steauát, 
szombaton, vasárnap pedig hazai pá-
lyán folytathatja a jó sorozatot: a két 
csapat a gyergyószentmiklósi műjég-
pályán játszik újabb bajnoki találko-
zókat. A szerdai eredmény: Bukaresti 
Steaua–Gyergyói HK 2–12 (0–3, 1–5, 
1–4). A Brassói Corona Galacra látogat, 

a Csíkszeredai Sportklub pedig a se-
reghajtó Sportul Studențesc együttesét 
fogadja. A vasárnapi Sportklub–Spor-
tul mérkőzésen (11 óra) kívül a többi 
találkozó 18.30-kor kezdődik. 

Még egy orosz aláírt 
a Sportklubhoz

Fiatal csatár érkezését jelentették be 
a Csíkszeredai Sportklub közösségi 
oldalán. A 22 esztendős, szentpéter-

vári születésű Nikita Rejn érkezett a 
bajnokcsapathoz. A csatár megfordult 
már Ausztriában, Svédországban, 
Szlovéniában és Finnországban. Leg-
utóbbi együttese az Erste-ligás Vien-
na Capitals II. volt. Itt 16 mérkőzésen 
12 pontot jegyzett: 5 gól és 7 gólpassz 
formájában. A sportoló már Csíkszere-
dában tartózkodik, túl is van az első 
edzéseken. Várhatóan a Sportul Stu-
dențesc elleni román bajnoki meccse-
ken be is mutatkozhat. (Dobos László)

A z év elején megszűnt Székelyud-
varhelyi KC volt kézilabdázója, 

Goran Kuzmanoszki fennakadt egy 
doppingvizsgálaton. A történtekről 
közösségi oldalán tájékoztatta isme-
rőseit, a szurkolókat és a média kép-
viselőit.

A macedón kézilabdázó a 2010/11-
es idényben érkezett a Székelyud-
varhelyi KC-hoz, és nyolc évet töltött 
az együttesnél. Több szezonon át 
csapatkapitány volt, nagyban hoz-
zájárult a klub sikereihez (három 
dobogós helyezés, Challenge Ku-
pa-győzelem). Az SZKC megszűnése 
után családjával még fél évet Székely-
udvarhelyen élt, majd hazautazott, és 

a szülővárosához közeli csapathoz, a 
HC Eurofarm Rabotnik Bitolához írt 
alá. A gárda nemrég bejutott az EHF 
Kupa csoportkörébe, Kuzmanoszki 
azonban valószínűleg már nem lesz 
ott a keretben, ugyanis – mint Face-
book-oldalán közölte – doppinggya-
núba keveredett. A leírtak alapján 
olyan szert találtak a szervezetében, 
amit súlycsökkentésre használnak. 
A sportoló valóban szedett olyan ké-
szítményt, ami erre szolgál, viszont 
– ahogy fogalmazott – ezt egy ellen-
őrzött helyről szerezte be. A szer le-
írásában pedig nem szerepelt semmi 
olyan összetevő, ami doppingnak mi-
nősül, csupán természetes anyagok-

ból állt. Kuzmanoszki kiemeli, hogy 
több mint húszéves karrierje során 
tizennégyszer volt doppingvizsgá-
laton, ezeken pedig mindig negatív 
volt a mintája. „A kérdés nem az szá-
momra, hogy miért használtam ezt a 
szert, hanem az, hogy miért van ez 
a táplálékkiegészítő a piacon, illetve 
hogy miért nem tüntetik fel valódi 
összetevőit. Miért hallgatták el, hogy 
tartalmaz egy olyan komponenst, 
ami káros lehet az egészségre. Ez ha-
talmas igazságtalanság, hiszen ezt a 
hibát nem önszántamból követtem el, 
hanem valaki más okozta. Ez arra sar-
kall, hogy végére járjak az ügynek” – 
fogalmazott a játékos. (Józsa Csongor)

Egy híján harminc
Székelyudvarhelyen rendezik 
meg a huszonkilencedik kiadá-
sához érkezett Erdélyi Labdarú-
gó Diákkupát, a benevezett húsz 
csapat szombaton és vasárnap 
a városi sportcsarnokban harcol 
a vándorkupáért. A szervezők 
öt csoportot hoztak létre, a 
sorsolást pénteken este 8 órától 
tartják a Siculus Ifjúsági Ház 
konferenciatermében. Szomba-
ton reggel 8 órától késő estig 
tartanak a csoportmérkőzések, 
vasárnap pedig szintén 8 órától 
az egyenes kiesési szakasz 
következik, a díjátadó a tervek 
szerint 17 óra körül kezdődik.

Gyergyószéki 
rangadó
A Gyergyószentmiklósi Inter és 
a Gyergyóremetei Kereszthegy 
összecsapása zárja a teremlab-
darúgó 2. Liga 2018–2019-es 
szezonjának 9. fordulóját és 
egyben az őszi menetelést. A 
szombaton 14 órakor kezdődő 
mérkőzés rendhagyó abból a 
szempontból, hogy a helyszín 
a gyergyói Basilides Tibor 
Sportcsarnok lesz. Az Internél 
komoly hagyománya van már, 
hogy valamilyen jótékonysági 
akcióhoz csatlakoznak. Ez most 
is így lesz. Arra kérik a szurkoló-
kat, hogy belépő fejében tartós 
élelmiszert vigyenek magukkal. 
Az összegyűlt adományokat az 
Együtt egymásért, szentmik-
lósiakért akció szervezőihez jut-
tatják el, onnan pedig rászoruló 
családokhoz kerülnek.
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Doppinggyanúba keveredett Kuzmanoszki

Újabb Gyergyó–Steaua hokimeccsek




