
Júliusban adják át hivatalo-
san Sepsiszentgyörgy új mul-
tifunkcionális sportcsarnokát. 
A szomszédságába labdarú-
gó-utánpótlásnevelő közpon-
tot és fedett mobil jégpályát 
terveznek. A háromezer férő-
helyes Sepsi Aréna 19,3 millió 
eurós beruházás eredménye-
ként jött létre, az ország egyik 
legmodernebb és legszebb léte-
sítménye. A háromszéki város 
Csíkszereda felőli bejáratá-
nál található aréna kivitelezési 
költségének nyolcvan százalé-
kát az országos befektetési tár-
saság, a fennmaradó összeget 
pedig a helyi önkormányzat fi-
nanszírozta. A csarnok nagy-
terme kosárlabda-, kézilabda-, 

teremlabdarúgó- és jégkorong-
mérkőzésekre is alkalmas, a 
lelátók közül pedig három moz-
gatható. A város polgármeste-
re, Antal Árpád bejelentette: a 

hivatalos átadás július közepén 
lesz, amikor majd nyílt napokat 
rendeznek, hogy a sepsiszent-
györgyiek bejárhassák az im-
pozáns építményt.

„A következő, 2017–18-as 
idényben már nem lesz 
keretünk tagja Goce 

Ojleszki és Milorad Kukoszki. 
Mindkét sportoló szerződése le-
járt, a felek úgy döntöttek, nem 
kezdenek el egy újabb megál-
lapodást” – jelent meg a hír az 
SZKC honlapján. Goce Ojleszki 
két évet töltött Udvarhelyen, míg 
Kukoszki az előző szezon elején 
érkezett a csapathoz, mindket-
ten hazájukban folytatják pá-
lyafutásukat. 

Nyolcra emelkedett a szé-
kelyudvarhelyi kézilabdacsapa-
tot elhagyók száma, előzetesen 
beszámoltunk Petar Jokanovics 
(Red Boys Differdange, Luxem-
burg), Mitar Markez (Gyöngyö-
si KK), Josip Peric (Dunărea 

Călărași), Vitalij Komogorov 
(Bukaresti Dinamo), Chike 
Onyejekwe és Szász András 
(mindketten Bukaresti CSM) tá-
vozásáról.

Átalakulóban a KC kere-
te, öten szerződést hosszab-
bítottak (Tálas Huba, Goran 
Kuz manoszki, Andrei Mi hal-
cea, Cristian Ghiță és Mak-
szim Baranau), továbbá két új 
játékos, az ukrán Vjacseszlav 
Sza dovij balátlövő és a horvát 
Antonijo Kovacevic balszélső 
érkezését is bejelentették.

A hivatalos oldalon megjegy-
zik, hogy a klub továbbra is több 
sportolóval tárgyal, így hama-
rosan fény derül az újabb érke-

zőkre, illetve hogy ki lesz a KC 
új edzője.

Csúfos vereséggel búcsúztak

A román férfi kézilabda-vá-
logatott ismét elszalasztotta 
a lehetőségét, hogy kijusson 
egy világversenyre. A 2018-
as Európa-bajnokság selejte-
zőjének ötödik fordulójában 
Craiován simán kikapott Fehér-
oroszországtól, majd vasárnap 
egygólos vereséget szenvedett 
Lengyelországban, így nem ju-
tott ki a kontinenstornára. A 
csoportból Szerbia és Fehér-
oroszország kvalifikált a hor-
vátországi kontinenstornára.

Pedig a román csapat nagy-
szerűen kezdett a 2-es selejte-
zőcsoportban, az FC Barcelonát 
is edző Xavi Pascual Fuertes 
irányításával idegenben Fe-
héroroszországot, míg hazai 
pályán Lengyelországot is le-
győzte. A szerbek elleni mérkő-
zéseken azonban alulmaradt, a 
kvalifikáció szempontjából leg-
fontosabb összecsapáson pedig 
csúfosan kikapott a fehéroro-
szoktól (22–32). A román fér-
fi kézilabda-válogatott legutóbb 
1996-ban szerepelt Európa-baj-
nokságon.

Európa-bajnokság, selejte-
ző, 2-es csoport, 5. forduló: Ro-
mánia–Fehéroroszország 22–32 

(11–19), Szerbia–Lengyelor-
szág 34–34 (19–19). 6. forduló: 
Lengyelország–Románia 32–
31 (19–13). A fehérorosz–szerb 
mérkőzés lapzártánk után ért 
véget. A csoport állása: 1. Fehér-
oroszország 7 pont, 2. Szerbia 7, 
3. Románia 4, 4. Lengyelország 4.

Sima magyar továbbjutás

A magyar férfi kézilabda-vá-
logatott 12 góllal, 35–23-ra nyer-
ni tudott Lettországban, így 
bebiztosította Eb-részvételét. A 
magyar csapat kissé nehezen 
lendült játékba, de a második 
félidőben a szinte állandóan ka-
pus nélkül támadó lettek ellen 
üres kapus gólok sorát szerezve 
végleg sikerült felőrölnie a házi-
gazdák ellenállását. 

„Nagy öröm mind annyiunk-
nak, hogy a magyar válogatott 
elérte célját, kijutott az Euró-
pa-bajnokságra. Büszke vagyok 
fiatal, igen tehetséges játéko-
sainkra, akik fokozatosan be-
épülnek a rutinosabbak közé. A 
meccs elején persze hibáztak, 
de amint elmúlt az idegessé-
gük, megmutatták, mit tudnak. 
Ez a siker, hogy továbbjutot-
tunk, jó a csapatnak, és nagyon 
fontos a magyar kézilabdának 
is” – összegzett Xavier Sabaté 
szövetségi kapitány.

A Hollandia elleni utolsó se-
lejtező mérkőzés tegnap este 
lapzártánk után ért véget. 

Európa-bajnokság, selejtező, 
1-es csoport, 5. forduló: Lett-
ország–Magyarország 23–35 
(9–15), Hollandia–Dánia 24–36 
(10–18). A csoport állása: 1. Dá-
nia 9 pont, 2. Magyarország 7, 3. 
Hollandia 4, 4. Lettország 0.
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Ojleszki és Kukoszki távozik

Ojleszki két évig erősítette a Székelyudvarhelyi KC-t

Az Aréna háromezer férőhelyes lesz

Újabb két játékos 

távozásáról számolt 

be a Székelyudvarhelyi 

KC hivatalos oldala, 

Goce Ojleszki balszél-

ső és Milorad Kukoszki 

védekező kézilabdázó 

sem hosszabbította 

meg szerződését a 

klubbal. A két mace-

dónnal nyolcra emel-

kedett azok száma, 

akik a nyártól már nem 

az SZKC-t erősítik.

A házigazda orosz labdarú-
gó-válogatott kétgólos győzel-
met aratott Új-Zéland csapata 
felett a jövő évi világbajnokság 
főpróbájának tartott Konföde-
rációs Kupa szombati nyitómér-
kőzésén.

A 750 millió dollárból felépült 
szentpétervári stadionban kö-
zel két órával a meccs kezdete 
előtt húszperces zenés-táncos 

megnyitót is tartottak, amelyen 
Vlagyimir Putyin orosz elnök 
mellett Gianni Infantino, a nem-
zetközi szövetség (FIFA) elnö-
ke is rövid beszédet mondott. Az 
eseményt rendkívül szigorú biz-
tonsági készültség mellett ren-
dezték meg, az ünnepség alatt 
például nem engedték, hogy a 
még kint tartózkodó szurkolók 
elfoglalják helyüket a lelátón.

A tornán a világbajnok né-
meteken és a házigazdán kí-
vül a hat konföderáció – Afrika, 
Ázsia, Dél-Amerika, Európa, 
Észak- és Közép-Amerika, va-
lamint Óceánia – bajnokai sze-
repelnek.

Eredmény, A csoport, 1. for-
duló: Oroszország–Új-Zéland 
2–0 (1–0), gólszerzők Boxall (31. 
perc, öngól), Szmolov (69.). 

Hokimeccsekre is alkalmas a Sepsi Aréna

Hazai siker a nyitányon

Sportesemények a televízióban
13.00 Tenisz, WTA-torna, Birmingham, Egyesült Királyság (Digi Sport 2)
13.30 Női kosárlabda, Európa-bajnokság, A csoport, 3. forduló: 
Ukrajna–Magyarország (M4 Sport)
18.00 Labdarúgás, Konföderációs Kupa, Oroszország: Ausztrália–Németország 
(TVR 2, TVR HD, M4 Sport)
19.00 Labdarúgás, U21-es Európa-bajnokság: Szlovákia–Anglia (Digi Sport 1)
21.00 Labdarúgás, U21-es Európa-bajnokság: Lengyelország–Svédország 
(Digi Sport 1)

ARCHÍV FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Háromgólos előnyben a KSE az osztályozón

Esős időben rendezték meg szombaton Maroshévízen a román 
labdarúgó 3. Ligába jutásért zajló osztályozó első mérkőzését, ahol 
Hargita megye bajnoka, a Maroshévízi Pro Mureșul Kovászna megye 
legjobbja, a Kézdivásárhelyi SE együttese ellen lépett pályára. A ta-
lálkozón a vendégek akarata érvényesült, 3–0-s győzelmet arattak. 
3. Liga, osztályozó: Maroshévíz–KSE 0–3 (0–0), gólszerzők Kurtuly 
(74.), Babei (87., 90.), kiállítva Bor (75.), Maximiuc (84.) – mindket-
ten Pro Mureșul. Maroshévíz: Petrescu – Bor, Dolhescu, Maximiuc, 
Ungureanu, Crăciun (Covrig, 80.), Kercsó, Tararache T., Újlaki, 
Tararache S., Ciocania (Stan, 75.). Kézdivásárhely: Bunduc – Oláh 
(Fozocoș, 68.), Bukur, Tankó (Vulcan, 87.), Tompa, Albu (Gáll, 39.), 
Gazda, Cășineanu, Gajdó G. (Gajdó T., 82.), Babei, Kurtuly. A visszavá-
góra szombaton, június 24-én 17.30-tól kerül sor Kézdivásárhelyen.

Ezüst- és bronzérmek vívásban

Magyarország a hatodik, Románia pedig a kilencedik helyen vég-
zett a grúziai vívó Európa-bajnokság éremtáblázatán. A magyarok 
közül második lett a kardozó Szilágyi Áron, továbbá harmadikként 
zárt – szintén kardban – Pusztai Liza, illetve párbajtőrben Szász-
Kovács Emese, valamint a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi 
Csanád, Decsi Tamás összeállítású kardcsapat. A románok közül 
a kardvívó Bianca Pascu, valamint az Amalia Tătăran, Veres Gréta, 
Raluca Sbîrcia és Adela Danciu összetételű női párbajtőrcsapat is 
bronzérmes lett.




