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Pár mérkőzés kihagyás után 
visszakerült a játékvezetői 
lapra Cristian Ghiță, továb-

bá Tálas Huba csapatkapitány 
sem hiányzott, akit nem tiltot-
tak el a piros lapos kiállítását 
követően.

A találkozó első perceiben 
az SZKC diktálta az iramot, 
majd a hazaiak zsinórban há-
rom gólt dobtak, emiatt Dragan 
Djukicnak, az SZKC edzőjének 
a 11. percben 6–4-es hátrány-
ban időt kellett kérnie. A rövid 
pihenőt követően hamar ren-
dezte a sorokat, pár perc alatt 
egyenlített is csapata. A veze-
tést azonban nem tudta meg-
szerezni, hiszen a HC Vaslui 
ismét ellépett az eredményjel-
zőn, a 23. percben 12–9-re veze-
tett. A játékrészből hátramaradt 
időben a házigazdákon volt a 
sor, hogy megtorpanjanak, a 
szünetig csupán egyszer tud-
tak betalálni, míg a vendégek 
fokozatosan ledolgozták hátrá-
nyukat, és 14–13-as vezetésnél 
mentek az öltözőkbe.

Térfélcsere után már a KC 
diktálta az iramot, fokozato-
san ellépett, a 37. percben már 
néggyel vezetett (14–18). A vé-
dekezés javult, így belefért, 
hogy támadásban kimaradt pár 
helyzet, az előny így is nőtt (45. 
perc: 17–22). A hazaiak fejben 
szétestek, az utolsó tíz perc-
ben teljesen feladták a harcot. 
A KC pedig nyugodt kézilabdát 
játszva növelte előnyét, szinte 
ötpercenként szerzett gólt (54. 
perc:19–27). A mérkőzés végét 
jelző sípszóig csak a KC talált 
be, végül tizenkettővel nyert.

Győzelmének köszönhetően 
az SZKC feljött a táblázat har-
madik helyére. A következő 
fordulóban ismét csütörtökön 
játszik, 18.15-kor a Konstancai 
Dél-Dobrudzsa KC-t fogadja.

Férfi kézilabda Bölények Li-
gája, 7. forduló: HC Vaslui–Szé-
kelyudvarhelyi KC 19–31 (13–14), 
gólszerzők Baranau 5, Kovacevic, 
Dragas 4–4, Mihalcea, Ghiță, 
Kuzmanoszki, Krivokapic, 
Szadovij 3–3, Vilovski 2, Tá-

las 1; hétméteresek 1/0, illet-
ve 3/3; kiállítások 6, illetve 4 
perc. SZKC: Da Rosa – Kovacevic, 
Szadovij,  Vilovski, Szőke, 
Krivokapic, Baranau. Játszott 
még: Saldacenka – Tálas, Csog, 
Dragas, Kuzmanoszki, Ghiță, 

Mihalcea, Fekete, Balázs. To-
vábbi eredmények: Konstancai 
Dél-Dobrudzsa KC–Tordai  
Potaissa 29–27 (16–13), Temes-
vári Poli–Jászvásári Poli 37–20 
(16–11), Nagybányai Minaur–Bu-
karesti Steaua 19–21 (10–12), CSU 

Suceava–CSM Focșani 19–19 
(8–11). A Bukaresti CSM–Buka-
resti Dinamo mérkőzés lapzár-
tánk után ért véget, a Dunărea 
Călărași–Fogarasi VSK találkozót 
ma rendezik (18 óra).
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A második félidőben szárnyalt a KC

Harmadik idegenbeli találkozóján első győzel-

mét szerezte meg tegnap este a Székelyud-

varhelyi KC, a férfi kézilabda Bölények Ligája 7. 

fordulójában a HC Vaslui otthonában szoros első 

félidőt követően kiütéses győzelmet aratott.

A szerdán aratott kiütéses 
győzelmet követően (8–0 a 
Kisbecskereki Fortuna ellen) 
jó morállal készül a Székely-
udvarhelyi Vasas Femina a női 
labdarúgó 1. Liga ötödik fordu-
lójára, Székely János edző ta-
nítványai vasárnap 11 órától 
a Bukaresti Fair Play otthoná-
ban játszanak. A fővárosi együt-

tes eddig hat pontot szerzett, 
hazai pályán legyőzte a Real 
Craiovát, idegenben pedig a CSS 
Târgoviștét, illetve kikapott a 
Kolozsvári Olimpia és a Temes-
vári CFR vendégeként, jelenleg 
negyedik a táblázaton. A Vasas 
Femina három bajnokit játszott 
az új idényben, négy pontjával a 
hetedik helyről várja a hét vé-

gi folytatást. Női labdarúgó 1. 
Liga, 5. forduló: szombaton 16 
órától Kolozsvári Olimpia–Ma-
rosvásárhelyi ASA; vasárnap 11 
órától Kisbecskereki Fortuna–
CSS Târgoviște, Borgóprundi 
Heniu–Universitatea Alexand-
ria, Bukaresti Fair Play–Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina, 
Real Craiova–Temesvári CFR.

Bukarestben játszanak a lányok

Szegedi siker Lengyelországban

A MOL-Pick Szeged hat góllal nyert a lengyel Wisla Plock ottho-
nában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája szerdai mérkőzésén. A 
magyar csapat egy vereség és egy döntetlen mellett harmad-
szor nyert a csoportkörben. A szegediek november 5-én a német 
Rhein-Neckar Löwen ellen folytatják BL-szereplésüket. A Telekom 
Veszprém vasárnap 20 órától ugyancsak Lengyelországban ját-
szik, a Vive Kielce vendége lesz, míg a Bukaresti Dinamo 18 órakor 
a spanyol Abanca Ademar Leont fogadja. Férfi kézilabda Bajnokok 
Ligája, 5. forduló, A csoport: Orlen Wisla Plock–MOL-Pick Szeged 
27–33 (12–15).

Idegenben játszik az SZNKK

Az ötödik fordulóval folytatódik szombaton a női kézilabda A diví-
zió 2-es szériája. A Székelyudvarhelyi NKK 11 órától a táblázaton 
jelenleg harmadik helyezett Naţional Râmnicu Vâlcea otthonában 
játszik. A hétközi fordulóban, szerdán az udvarhelyi csapat hazai 
pályán 37–31-re kapott ki a Nagyváradi VSK-tól, míg a bajnokság 
legjobbjai közé tartozó ellenfele 38–17-re győzött a Kézdivásárhe-
lyi KSE otthonában.

Kiütötte ellenfelét a CSM

Első félidei nagyszerű játékának köszönhetően sima győzelmet 
aratott a Bukaresti CSM a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkö-
rének második fordulójában. Cristina Neaguék szerdán este a len-
gyel Vistal Gdynia otthonában tizenegy góllal győztek. A következő 
fordulóban, október 22-én a dán Nykobing Falster Handbolklub ven-
dégei lesznek. A címvédő Győri Audi ETO KC vasárnap 16 órától a 
francia Brest Bretagne Handball otthonában játszik, míg az FTC-Rail 
Cargo Hungaria szombaton 19 órakor a Larvik együttesét fogadja 
Dabason. Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, A csoport, 2. 
forduló: Vistal Gdynia–Bukaresti CSM 23–34 (9–18).

Visszavágók az EHF Kupában

A férfi kézilabda EHF Kupa selejtezőjének második fordulóját rende-
zik a hét végén. A Bukaresti CSM nagyon nehéz helyzetben van, hiszen 
hazai pályán négygólos vereséget szenvedett az SKA Minszk együtte-
sétől, a visszavágót vasárnap 17 órától rendezik a fehérorosz főváros-
ban. A Konstancai Dél-Dobrudzsa KC mindkét mérkőzést hazai pályán 
rendezheti, szombaton és vasárnap egyaránt 18 órától a norvég BSK 
Hanball Elite együttesével játszik. A Csurgói KK kilencgólos előnyből 
várja a szombat este nyolc órakor kezdődő, Dubrava elleni idegenbeli 
visszavágót, míg a Balatonfüredi KSE már múlt hét végén továbbjutott 
a harmadik körbe.

Szerdán este elrajtoltak a 
teremlabdarúgó UEFA Futsal 
Kupa selejtezői. A 8-as cso-
port  házigazdája,  a Dévai  
Autobergamo győzelemmel 
kezdett, 5–2-re verte a máltai 
St. Andrews együttesét. Teg-
nap este a bosnyák Mostar 
csapata volt a dévaiak ellenfe-
le, szombaton pedig az azer-
bajdzsáni Araz Naxçivan ellen 
zárják a csoportkört. Mivel ez a 
kvartett a B zónában található, 
a következő körbe csak a cso-
portgyőztes jut tovább. A Győri 
ETO Olaszországban lépett pá-
lyára az FC Barcelona ellen, a 
magyar bajnoknak esélye sem 

volt a végső címre pályázó ka-
talán csapattal szemben. Mi-
vel a 4-es csoport az A zónában 
van, innen az első három helye-
zett jut tovább. Az ETO tegnap 
este a házigazda Luparensével 
találkozott, szombaton pedig a 
cseh Chrudim ellen zárja a cso-
portkört.

UEFA Futsal Kupa, 8-as cso-
port: Dévai Autobergamo–St. 
Andrews 5–2 (3–0), a dévai gól-
szerzők Stoica (8.), Fl. Matei 
(10), M. Matei (11.), Csoma 
(22.), Tonița (26.); Araz–Mos-
tar 5–2 (3–1). 4-es csoport: Bar-
celona–Győri ETO 7–0 (2–0), 
Luparense–Chrudim 2–2 (1–1).

Folytatódik a futsalbajnokság

A hatodik fordulót rende-
zik a teremlabdarúgó 1. Ligá-
ban. A játéknap rangadóját, a 
címvédő Déva és az FK Szé-
kelyudvarhely összecsapását 
jövő csütörtökre halasztot-
ták. Teremlabdarúgó 1. Liga, 6. 
forduló: Sepsi Futsal–Temes-
vár (péntek, 18 óra), Jászvá-
sár–City’us (szombat, 16.30), 
Csíkszeredai Imperial Wet–
Resicabánya (vasárnap, 18 óra), 
Galac–Dunărea Călărași (hét-
fő, 18.30), Dévai Autobergamo–
FK Székelyudvarhely (október 
19., csütörtök, 18 óra).

Dévai győzelem, győri vereség

A Hunyadi János 385. Tüzér-
ségi Zászlóalj és a polgármes-
teri hivatal idén is megszervezi 
az Október 25. Kupát. Ezúttal is 
három sportágban (sakk, aszta-
litenisz és minifoci) méri össze 
tudását a Kerekerdő, a Város-
háza, a Korond, a Rendőrség, a 

Helyi Rendőrség, a Csendőrség, 
a Cekend, a SRI, a Tűzoltók, a 
Roseal, az Iskolás Sportklub és 
a Sajtó csapata.

A sakkversenyt kedden 10–16 
óra között, míg az asztalitenisz-
versenyt (egyéni és páros) szer-
dán 10–16 óra között rendezik 

meg az ISK sporttermében. A 
minifoci-bajnokság csütörtökön 
reggel kezdődik a városi sport-
csarnokban. A díjátadó ünnep-
ség jövő pénteken 13 órakor 
kezdődik. A sporteseményre 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.

Október 25. Kupa
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