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Újabb hétközi fordulót ren-
deznek a férfi kézilabda Bö-
lények Ligájában, a hetedik 
játéknapon, ma este fél héttől 
a hazai pályán százszázalékos 
HC Vaslui otthonába látogat a 
Székelyudvarhelyi KC.

Az előző szezonig mindig 
kellemes emléknek számított 
a vaslui-i kiszállás, hiszen az 
SZKC rendre győztesen hagyta 
el a pályát. Tavaly viszont ez a jó 
széria megszakadt, a házigazda 
nagyszerű második félidei játé-
kának köszönhetően simán ott-
hon tartotta a pontokat. 

Egyébként a HC Vaslui idén 
mindhárom hazai meccsét 
megnyerte, legyőzte a Bukares-
ti CSM-et, a Jászvásári Polit és 
a CSM Focșani-t is. Ez nem jó 
előjel a KC-nak, hiszen az ud-
varhelyi együttes idén még nem 
szerzett idegenben pontot, Tor-
dán és Nagybányán is simán 
alulmaradt. A táblázaton egy 
pont választja el egymástól a 
két együttest, nagyon szoros 
mérkőzésre van kilátás.

Pályára léphet Tálas

Kedden ülésezett a Román 
Kézilabda-szövetség fegyel-

mi bizottsága, és döntést ho-
zott Tálas Huba ügyében. Az 
SZKC csapatkapitánya és be-
ál ló ja  az  e lőző fordulóban 
rendezett, Dunărea Călărași 
elleni mérkőzés 9. percében a 
Georgescu–Moldoveanu játék-
vezetői páros szerint lekönyö-
költe ellenfelét, emiatt egyből 
piros és kék lapot kapott. A 
fegyelmi bizottság kielemez-
te az esetet, és nem tiltotta el 
a játékost, csupán 800 lejes 
pénzbüntetést rótt ki rá. Egy-
mérkőzéses eltiltást kapott vi-
szont Pavlo Gurkovszki, aki 
harminc másodperccel a mér-
kőzés vége előtt letaglózta Mi-
los Dragast, a játékvezetők kék 
lappal kiállították, a megítélt 
büntetőt értékesítve egyenlített 
Maxim Baranau.

Az utazók közül csupán a rég-
óta maródi Djordje Golubovic 

és Adrian Gabriel Voinea ma-
rad ki, a sérülés miatt pár mér-
kőzésről hiányzott Cristian 
Ghiță bekerült a keretbe. A 
találkozón, amit egyetlen té-
vétársaság sem közvetít, a ma-
rosvásárhelyi Claudiu Belean 
és Valentin Călina játékvezetői 
kettős fújja majd a sípot.

Férfi kézilabda Bölények Li-
gája, 7. forduló: Konstancai Dél-
Dobrudzsa KC–Tordai Potaissa 
29–27 (16–13), Temesvári Poli–
Jászvásári Poli (ma, 17.30, TVR 
HD), Nagybányai Minaur–Bu-
karesti Steaua (ma, 17.45, Digi 
Sport 2, Telekom Sport 2), CSU 
Suceava–CSM Focșani (ma, 
18), HC Vaslui–Székelyudvar-
helyi KC (ma, 18.30), Bukares-
ti CSM–Bukaresti Dinamo (ma, 
19.30, Digi Sport 2, Telekom 
Sport 2), Dunărea Călărași–Fo-
garasi VSK (péntek, 18).

Mester Zsolt tanítványai 
szerdán délután a vá-
rosi sportcsarnokban 

fogadták a határ mentieket a 
női kézilabda A divízió 4. fordu-
lójában. Mintegy kétszáz néző 
látogatott ki az összecsapásra. 
A találkozó előtt egyik csapat 
sem rendelkezett nyert mecs-
csel, de a váradiaknak sike-
rült egy pontot szerezniük az 
FC Argeș otthonában. Nagyon 
rosszul kezdődött a meccs a 
hazaiak számára, a vendé-
gek az első félidőben elhúztak 
tíz góllal. Térfélcsere után be-
indult az SZNKK, ledolgozott 
hátrányából. Nem tartott so-
káig a lendület, a korábbi válo-
gatott játékost is soraiban tudó 
vendégek visszaállították a kü-
lönbséget. A meccs végén még 
megpróbált felzárkózni az ud-
varhelyi csapat, de csak hatra 
tudta lefaragni hátrányát, és el-

veszítette negyedik meccsét is 
(31–37). Legközelebb Râmnicu 
Vâlceán lép pályára az SZNKK, 
szombaton délelőtt 11 órakor a 
Național fogadja.

„Tudtuk, hogy rutinos játé-
kosokkal érkezik az ellenfél. 
Éppen ezért megpróbáltunk na-
gyobb ritmust diktálni, hogy a 
kemény felépítésű kézilabdázó-
ik ne tudjanak annyira érvénye-
sülni. Rengeteg labdát eladtunk, 
ami a tapasztalatlanságunk-
nak tudható be. Elidegeskedtük 
a meccset. Hiába támadtunk ki, 
ha egy emberünk nem azt csi-
nálja, amit kéne, akkor az ellen-
fél büntet. Sok ifjúsági meccset 
is játszunk, nincs időnk pihenni, 
és a regenerálódás is nehezebb. 
Összességében nem kesergek, 
hiszen az a célunk, hogy minél 
több tapasztalatot szerezzünk” 
– értékelt a szerdai meccs után 
Mester Zsolt.

Női kézilabda, A divízió, B 
csoport, 4. forduló: Székely-
udvarhelyi NKK–Székely-
udvarhelyi NKK 31–37 
(14–22); az udvarhelyiek gól-
szerzői Chiratcu Andrea, Ke-

rekes Éva és Lukács Erika 6–6, 
Sándor Aliz 4, Bálint Noémi, 
Fekete Anna Dóra, Munteanu 
Krisztina és Ördög Andrea 2–2, 
Nagy Erika 1. Játszott még: Bá-
lint Anna, Simma Noémi, Bá-

lint Boglárka és Bíró Anita. 
Edző: Mester Zsolt. Kiállítá-
sok: 8 és 12 perc. Hetesek: 6/6, 
illetve 7/5.

PÁL GÁBOR

Egy nagyon rossz első félidőt követően össze-

szedte magát a Székelyudvarhelyi NKK, de hát-

rányát már nem tudta ledolgozni a Nagyváradi 

VSK-val szemben. 

Küzdöttek, de nem tudták tartani a lépést

Elrontották az első félidőt

Sportesemények a televízióban
8.00 Tenisz, ATP-torna, Sanghaj, nyolcaddöntő 
(Digi Sport 2, Telekom Sport 2)
10.00 Tenisz, WTA-torna, Hongkong, nyolcaddöntő 
(Digi Sport 3)
14.15 Labdarúgás, U17-es világbajnokság, India, csoportkör, 3. forduló: 
Törökország–Paraguay (Eurosport 2)
15.00 Országúti kerékpár, török körverseny, 3. szakasz (Eurosport 1) 
17.00 Tenisz, WTA-torna, Linz, nyolcaddöntő (Eurosport 1)
17.45 Férfi kézilabda, Bölények Ligája, 7. forduló: 
Nagybányai Minaur–Bukaresti Steaua (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)
19.30 Férfi kézilabda, Bölények Ligája, 7. forduló: 
Bukaresti CSM–Bukaresti Dinamo (Digi Sport 2, Telekom Sport 1)
20.00 Férfi kosárlabda, Euroliga, csoportkör, 1. forduló: 
Anadolu Isztambul–Real Madrid (Digi Sport 4)
21.30 Férfi vízilabda, OB I., 3. forduló: Vasas Plaket–Kaposvári VK 
(M4 Sport)
22.00 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, A csoport, 5. forduló: 
Rhein Neckar Löwen–PPD Zagreb (Digi Sport 3, Telekom Sport 2)
22.00 Férfi kosárlabda, Euroliga, csoportkör, 1. forduló: 
Unicaja Malaga–Fenerbahce Isztambul (Digi Sport 4)

Kemény fizikumú játékosokkal érkezett a nagyváradi csapat

Tálas játszhat ma Vaslui ellen

Toborzót tart a Székelyudvarhelyi KC

A kézilabdaklub 2010-ben született fiúk jelentkezését várja ok-
tóber 14-én, szombaton 9 órától a Móra Ferenc Általános Iskola 
tornatermében. A gyerekekkel Kuti László edző foglalkozik, a 
sportfelszerelés használata kötelező. Különböző tesztek, játékok 
lesznek terítéken, a fiatalokat elkísérhetik a szülők is. További in-
formációk a trénertől kérhetők, a 0744-652542-es telefonszámon.
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Kisorsolták a labdarúgó Ro-
mán Kupa legjobb harminckét 
csapatának párosításait. Akár-
csak egy évvel korábban, a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK ellenfele 
ismét a CSU Craiova lesz. Össze-
sen három 1. ligás összecsapás 
lesz a kupasorozat következő 
körében: FC Botoșani–Kolozsvá-
ri CFR, Concordia Chiajna–Astra 
Giurgiu és Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK–CSU Craiova. Ok-
tóber 24–26. között rendezik a 

mérkőzéseket, a gyengébben 
rangsorolt csapatok otthoná-
ban. Egy meccsen dől el a to-
vábbjutás.

Labdarúgás, Román Kupa, leg-
jobb 32 csapat, párosítások: FC 
Botoşani–Kolozsvári CFR, Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK–CSU 
Craiova, Temesvári ASU Poli–
Temesvári ACS Poli, FC Argeş–
Jászvásári Poli CSM, Concordia 
Chiajna–Astra Giurgiu, Kolozs-
vári Sănătatea–FCSB, Resica-

bányai CSM–FC Viitorul, Bákói 
Aerostar–Bukaresti Dinamo, 
Dacia Unirea Brăila–Bukares-
ti Juventus, Petrolul Ploieşti–
CS Mioveni ,  Nagyszebeni  
Hermannstadt–FC Voluntari, Bu-
karesti Metaloglobus–Medgyesi 
Gaz Metan, Unirea Slobozia–Ma-
rosvásárhelyi ASA, CS Afumaţi–
A r a d i  U T A ,  A c a d e m i c a  
Clinceni–Chindia Târgovişte, 
Kolozsvári Universitatea–Ştiinţa 
Miroslava.

Ismét Craiova lesz az ellenfél

A női labdarúgó 1. Liga 2. for-
dulójából elhalasztott mérkőzést 
pótolt tegnap délután a Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina. 
Székely János tanítványai 
nyolcgólos győzelmet arattak a 
Kisbecskereki Fortuna felett.

Repülőrajtot vett a csapat, 
húsz perc játék után Panova 
mesterhármasának köszön-
hetően már 3–0-ra vezettek, a 
szünetig Bíró is duplázott, így 
gyakorlatilag már az első félidő-
ben eldőlt a mérkőzés kimene-
tele. Térfélcsere után is csak a 
Vasas Femina akarata érvénye-
sült a pályán, Marinescu két, il-
letve Kolesnicsenko egy góljával 
végül 8–0-ra győzött.

„Amit az edzésen begyakorol-
tunk, azt a pályán is viszontlát-
tam. Szombaton Kolozsvár ellen 
is jól játszottunk, ezt pedig foly-
tattuk most Kisbecskerek ellen. 
Jó volt a lányok hozzáállása, így 
kiváló morállal megyünk Buka-
restbe. Csak gratulálni tudok a 
csapatnak” – összegzett Szé-

kely János edző. A mérkőzé-
sen Panova sérülést szenvedett, 
míg Kajtár Linda kapus ujjprob-
lémák miatt nem lépett pályá-
ra, így Sándor Barbara debütált 
a felnőtt csapatban.

A hét végén már az ötödik for-
duló mérkőzéseit rendezik, a Va-
sas Femina vasárnap 11 órától a 
Bukaresti Fair Play vendége lesz.

Női labdarúgó 1. Liga, 2. for-
duló: Székelyudvarhelyi Va-
sas Femina–Kisbecskereki 
Fortuna 8–0 (5–0), gólszer-
zők Panova (10., 15., 20.), Bí-
ró (24., 37.), Marinescu (52., 
72.), Kolesnicsenko (77.). Vasas 
Femina: Sándor Barbara – Krall 
Tímea, Geréd Erika, Péter Ka-
ta, Dávid Márta, Benő Kriszti-
na, Nadezsda Kolesnicsenko, 
Anamaria Vlădulescu, Mădălina 
Marinescu, Biró Enikő, Mar-
garita Panova. Játszott még: 
Berkeczi Emőke, Tamás Tímea, 
Tóásó Andrea. 2. Liga: Piros 
Security–Vasas Femina II. 
4–0 (4–0).

Kiütéses győzelmet arattak




