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Hét együttes részvéte-
lével bonyolították le a 
2016–2017-es női kézi-

labda-bajnokságot: Felcsík, 
a Marosvásárhelyi Active 7, 
Szé kely keresztúr, a Székely-
udvarhelyi Bányai, a Székelyud-
var helyi SZNKK, valamint 
Szent egyháza és Zetelaka 
együttesei neveztek be.

Három csapat között végig ki-
élezett harc folyt az elsőségért. 
Az újonc Székelyudvarhelyi 
SZNKK várta kedvezőbb hely-
zetből a zárómeccseket, hiszen 
hazai pályán játszhatott és há-
rom pont előnnyel rendelkezett 
a bajnokság élén. A címvédő 
Marosvásárhelyi Active 7-nek 
kevés esélye maradt a végső győ-
zelemre, mivel a március végén 
rendezett székelykeresztúri 
tornán döntetlent játszott az 
udvarhelyiekkel. Így eldőlni lát-
szott a bajnoki cím sorsa, ugyan-
is korábban, az első fordulóban 
(Zetelakán) az udvarhelyiek le-
győzték a vásárhelyieket.

Újoncként bajnokok

Az SZNKK végül nem hibá-
zott, és megnyerte a pontva-
dászatot. A legjobb játékosnak 
Simma Noémit (SZNKK), míg a 
legjobb kapusnak Lőrincz Rékát 
(Zetelaka) választották meg, a 
gólkirályi címet pedig Bíró Zita 
(Active 7) érdemelte ki.

„Az egyik legkiegyensúlyo-
zottabb bajnokságon vagyunk 
túl, hiszen az utolsó teremtor-
nán dőlt el, hogy ki lesz az el-
ső. Dicséretes, hogy a fiatal 
udvarhelyi csapat bajnoki cí-
met tudott szerezni, de mind a 
Marosvásárhelyi Active 7, mind 
pedig Zetelaka csapata ellen 
nagyot kellett küzdenie. Egy új 

színfoltot hozott az SZNKK, be-
nevezésével erősödött is a baj-
nokság” – összegezte az idényt 
Benedek Árpád Csaba főszerve-
ző, a Hargita Megyei Kézilabda-
szövetség elnöke.

Indulnának az országos 
bajnokságban

Természetesen a bajnoki cí-
met megszerzett együttesnél 
örülnek az eredménynek. „Kere-
tünk egy részét az ifjúsági 1-es 
játékosok alkotják. Mivel a kor-
osztályos országos bajnokság-
ra nem gyűlt össze az Iskolás 
Sportklub csapata, itt szerepel-
tek, a megyeiben. Ahhoz képest, 
hogy ez egy amatőr bajnokság, 
voltak színvonalas mérkőzések. 
Két-három csapat kimagasló-
an jól játszik, vannak tapasztal-
tabb játékosok. Összességében 
egy színvonalas megmérettetés 
volt, aminek úgy indultunk ne-
ki, mintha a Bajnokok Ligájában 
kellene szerepelnünk. El is ér-
tük a célunkat, megnyertük. Le a 
kalappal az összes csapat előtt. 
Mindenki építkezik, évről évre 
jobb teljesítményt nyújtanak” – 
értékelt Mester Zsolt, az SZNKK 
edzője, csapatvezetője.

Azt is megtudtuk, hogy ha lesz 
rá lehetőség, jövőre az SZNKK-
val beneveznének a női orszá-
gos bajnokság A divizíójába 
(másodosztályos bajnokság), 
de ehhez további támogatásra 
van szükségük. Erősebb a me-
zőny, több meccset kell játsza-
ni – közölte Mester Zsolt, aki 
köszöni a csapatnak a kitartó 
munkát, a támogatóknak pedig 
a segítséget.

A győztes SZNKK kerete: 
András Anett, Chiratcu Andrea, 
Katona Beáta, Kalapács Kinga, 

Kosztin Eszter, Lukács Erika, 
Miklós Nóra, Nagy Erika, Ördög 
Andrea, Péter Szidónia, Sándor 
Alíz, Simma Noémi. Szakmai 
stáb: Dózsa Angéla, Claudiu 
Nedelcu, Nagy Sándor, Szabó 
Levente, Mester Zsolt.

Tovább fejlődnének

Egy másik újonc együttes 
mérkőzést  ugyan nem tudott 
nyerni, de kitartóan küzdött a 
végsőkig. Nem másról van szó, 
mint a székelyudvarhelyi Bá-
nyai János Szakközépiskola 
sport szakos diákjairól. Bartos 
László testnevelő tanár meg-
keresésünkre elmondta, tulaj-
donképpen azért neveztek be, 
mert heti nyolc órán gyakorol-
ják a kézilabdázást, de nem volt 
alkalmuk élesben is kipróbál-
ni képességeiket. „Semmilyen 
bajnokságban nem szereplünk, 

pedig egy mérkőzés többet ér 
tíz edzésnél” – vélekedett.

„9–12. osztályos diákok al-
kotják a keretet, és főképp olyan 
játékosok, akik nincsenek le-
igazolva semmilyen csapatnál. 
Negyven lány közül válogattuk 
ki azt a tizenkettőt, aki részt 
vett a bajnokságban. Ha közü-
lük valaki annyit fejlődik, át-
adjuk az SZNKK-nak vagy az 
Iskolás Sportklubnak” – tette 
hozzá. Elmondása szerint na-
gyon sokat fejlődött a csapatjá-

ték, és jövőre is részt vennének 
a megyei bajnokságban.

Női kézilabda, Hargita me-
gyei bajnokság, utolsó fordu-
ló, Székelyudvarhelyi torna, 
eredmények: Székelyudvarhe-
lyi SZNKK–Zetelaka 37–29, Ma-
rosvásárhelyi Active 7–Felcsík 
34–23, Székelyudvarhelyi Bá-
nyai–Szentegyháza 19–32, 
Bányai–Felcsík 11–31, Active 
7–Zetelaka 30–22, SZNKK–Ke-
resztúr 31–18.

PÁL GÁBOR

Udvarhelyi csapat nyerte a megyei kézilabda-bajnokságot

Bajnok az SZNKK
Véget ért a Hargita megyei női kézilabda-bajnok-

ság. A múlt hét végén megrendezett utolsó for-

dulót követően átadták a díjakat, az elsőnek járó 

trófeát a Székelyudvarhelyi SZNKK vehette át.

Mindössze egy mérkőzésén játszott döntetlent az SZNKK, a többit megnyerte

FOTÓ: PÁL ÁRPÁD

Javított eredmény

A Hargita Megyei Labdarúgó-egyesület székelyudvarhelyi szakbi-
zottsága elnézést kér az Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokság 
B csoportjában szereplő Alsóboldogfalva csapatától egy tévesen 
közölt eredmény miatt. A 21. fordulóban megrendezett Bogárfal-
va–Alsóboldogfalva mérkőzésen a hiányos játékvezetői lap szerint 
4–0 lett a végeredmény, de utólag kiderült, hogy 4–1-re végződött 
a találkozó.

Hétvégi program a focipályákon

Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokság, 22. forduló, A csoport: 
vasárnap 14 órától Szentegyháza–Felsőboldogfalva, Malom-
falva–Fiatfalva, Farkaslaka–Udvarhelyi Sporting, Betfalva–
Zetelaka, Lövéte–Agyagfalva, Székelyszentlélek–Szentábrahám; 
Nagygalambfalva szabadnapos lesz. B csoport: vasárnap 17 
órától Alsóboldogfalva–Parajdi SE, Székelyvarság–Bogárfalva, 
Bögöz–Kápolnásfalu, Farcád–Nagygalambfalva II., Székelyderzs–
Gagy, Hodgya–Csekefalva, Zetelaka II.–Korondi Ifjúság. C cso-
port: szombaton 16 órától Kobátfalva–Kányád; vasárnap 11 
órától Homoródszentpál–Kissolymos, Homoródszentpéter–
Siménfalva, Máréfalva–Alsósófalva, Parajd SK–Oklánd, 
Zeteváralja–Homoródszentmárton; a Betfalvi Ifjúság szabadna-
pos. 4. Liga, rájátszás, 5. forduló, 1–4. hely: szombaton 17 órától 
Székelykeresztúri Egyesülés–Szépvízi MŰ; vasárnap 18 órától 
Maroshévízi Pro Mureșul–FK Csíkszereda II.. 5–7. hely: szom-
baton 14 órától Homoródalmási Homoród–Gyergyószárhegyi 
Bástya. 8–10. hely: szombaton 13 órától Balánbányai Bányász–
Gyergyócsomafalvi Délhegy SK.

A bajnokság végeredménye
1. SZNKK 12 11 1 0 476–313 34
2. Active 7 12 10 1 1 433–248 31
3. Zetelaka 12 8 0 4 403–291 24
4. Szentegyháza 12 5 0 7 296–375 15
5. Keresztúr 12 4 0 7 328–339 12
6. Felcsík 12 3 0 9 280–348 9
7. Bányai 12 0 0 12 183–465 0

Bajnok az SZFC 2006-os csapata
Hargita megyei bajnoki címet 

szerzett a Székelyudvarhelyi 
FC 2006-os korosztályú csapa-
ta, ám a fiatalok nem sokat ün-
nepelhetnek, hiszen a hét végén 
már a zónadöntőben kell helyt-
állniuk. Sebestyén Attila edző 
tanítványai két ponttal előz-
ték meg az FK Csíkszeredát, 
tizennyolc mérkőzésükből ti-
zenhatot megnyertek, egy-egy 
döntetlenjük és vereségük van 
még. Az SZFC II. a bajnokság 
hetedik helyén végzett. 

„Az 1-es csapat 95 száza-
lékban kiegyensúlyozottan 
teljesített, egy meccs volt a sze-
zonban, amikor nagyon gyen-
gén játszott, akkor Baróttól 
ki is kapott. Az egész idény-
ben egymásért küzdöttek a fi-
úk, nagyon jó a csapategység” 
– összegzett Sebestyén Atti-
la edző.

A megyei bajnokok bejutottak 
a zónadöntőkbe, melyek egyi-
két szombaton és vasárnap az 
SZFC műgyepes pályáján ren-

dezik, hat csapat harcol majd 
a továbbjutást érő első helyért. 
Sebestyén szerint a házigazda 
halálcsoportba került, ellenfe-
le a Brassói Corona (szombaton 
12 órától) és a Szászrégeni Best 
Kids (vasárnap 12 órától) lesz. 
A másik csoportban Zlatna, a 
Nagyszebeni Interstar és a Sep-
siszentgyörgyi OSK szerepel. 
A csoportelsők döntőt játsza-
nak (vasárnap 16 órától), a győz-
tes pedig bejut az ország legjobb 
nyolc csapata közé.

Idén elmaradt a címvédés a 
hagyományos romanapi foci-
tornán, ám ezúttal sem tudták 
legyőzni az előző két kiírást 
megnyert udvarhelyi sajtóválo-
gatottat (sorukban három mun-
katársunkkal, Pál Árpáddal, Pál 
Gáborral és Zátyi Tiborral). A 
negyedik alkalommal megren-

dezett tornát a központi romák 
csapata nyerte meg, második 
helyen a városi önkormányzat 
munkatársai végeztek. A har-
madik pozíciót a sajtósok fog-
lalták el, míg a negyediken a 
Budvár-negyedi romák zártak.

Eredmények: Sajtóváloga-
tott–Városi romák 3–3, Városi 

romák–Városháza 2–1, Sajtóvá-
logatott–Budvár-negyedi romák 
0–0, Városháza–Budvár-negyedi 
romák 1–0, Sajtóválogatott–Vá-
rosháza 0–0, Városi romák–
Budvár-negyedi romák 9–2. 
Végeredmény: 1. Városi romák 7 
pont, 2. Városháza 4, 3. Sajtó 3, 4. 
Budvár-negyedi romák 1.

A központi romák nyerték a focitornát




