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Csíkszeredában három év-
vel ezelőtt Szász László, 
Kincső édesapja honosí-

totta meg a fallabdát, megépí-
tette a taplocai, Nagymező utcai 
fallabdaközpontot, megalapí-
totta a Transylvanian Tennis@
Squash Klubot.

Szász László a nemzetközi 
szövetség vezetősége előtt tett 
squashedzői vizsgát, később 
ezt az edzői minősítést lánya is 
megszerezte. A 17 éves Kincső 
három éve fallabdázik, előtte 
jó eredményeket ért el tenisz-
ben, de amióta beleszeretett az 
új sportágba, naponta készül ki-
tűzött célja elérésére, arra, hogy 
jövőre bekerüljön a legjobb öt kö-
zé az ifjúságiak (U19) világrang-
listáján, és profi squashjátékos 
legyen. „A legjobb squashisko-
lákba, a legerősebb edzőtábo-
rokba, a legjobb edzőkhöz vittük 
el Kincsőt, ahol jó alapot ka-
pott. Ha jó az alap, akkor biz-
tos alapokon áll a ház” – mesélte 
Szász László. Tanultak pakisz-
táni edzőtől, de jó a kapcsolat a 
magyarországi squashvilággal, 
ők járnak Csíkba edzőtáboroz-
ni, Kincsőt pedig rendszeresen 
meghívják az anyaországi ver-
senyekre. Magyarországon 
komolyabb múltja van a fallab-
dának, 35 éve űzik ezt a szép, de 
nagyon nehéz sportot.

Hasonlít a teniszhez

A fallabda vagy squash 
(szkvas) a teniszben használa-
toshoz hasonló ütőkkel és gumi-
labdával, erre a célra kialakított, 
speciális üvegfalakkal rendel-
kező teremben játszott sportág. 
Hasonlít a tollaslabdára is, né-
zőpont kérdése. Általában két 
játékos játssza, de páros mérkő-
zések is vannak. A pálya 9,75 m 

hosszú és 6,4 m széles. A fallab-
dázók felszerelése a teniszező-
kéhez hasonlít. Az öltözék nincs 
megszabva, bármilyen ruhá-
ban lehet játszani, de mivel ezt a 
sportot teremben űzik, a cipőre 
nagyon oda kell figyelni, ez a leg-
fontosabb elem. A cipő talpa vilá-
gos színű kell legyen, a parkettát 
meg kell óvni a károsodástól. Az 
ütő is eltérő, hosszúkásabb a fe-
je és sokkal keskenyebb, mint a 
teniszben. Súlyra is sokkal köny-
nyebb és kisebb az ütési felület. 
A szabályokat könnyen meg le-
het tanulni, az adogatásnál a lé-
nyeg az, hogy a labda el kell érje 
a főfalat, a pont pedig azé, aki-
nek sikerül olyat ütnie, hogy a 
másik ne tudja visszaadni. Egy 
meccs három nyert szettből áll. 
Van egyéni és csapatverseny is.

Kincső idén érettségizik

Tegnap délután kilátogat-
tunk a csíkszeredai squash-
központba, Szász Kincső éppen 
hazaért az iskolából. A Már-
ton Áron Gimnázium 12. osz-
tályos diákja a sport mellett 
az érettségire készül. „Első 
látásra beleszerettem ebbe a 
sportágba, a squash nagyon iz-
galmas, tele van eseményekkel, 
minden másodperceben törté-
nik valami, dönteni kell. Töb-
bek között jó állóképességre 
és reflexekre van szükség. Ed-
dig a versenyek, az utazások 
szempontjából is érdekesnek 
tűnt, mert különleges helyeken 
rendeztek versenyeket, voltam 
Egyiptomban is. A következő 
napokban nagyon erős nemzet-
közi verseny lesz az egyik ko-
lozsvári bevásárlóközpontban, 
a Romanian Squash Open, ahol 
a lányoknál én vagyok a címvé-
dő” – mondta Szász Kincső.

Románia legjobb női squash-
ver senyzője,  a román női 
fallabda-válogatott csapatka-
pitánya naponta két órát edz, a 
vakációkban, az edzőtáborok-
ban pedig az edzésmennyiség 
eléri a napi hét órát is. Arra a 
kérdésünkre, hogy hol képze-
li a következő éveket, milyen 
eredményeket szeretne elér-
ni, hol szeretne továbbtanulni, 
Kincső a következőket vála-
szolta: „Célom, hogy jövőre be-
kerüljek a legjobb öt közé az 
ifjúsági világranglistán. Profi 
squashjátékos szeretnék lenni, 
ki is néztem Svájcban az egye-
temek listáját, hol lehetne meg-
szerezni a séf (konyhafőnök) 

oklevelet. Séf szeretnék lenni, 
nagyon izgalmasnak tűnik ez 
a mesterség.”

A Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság (NOB) a squash-t fel-
vette az olimpiai sportágak 
listájára, a fallabda szerepel a 

2018-as Ifjúsági Nyári Olimpi-
ai Játékok műsorán, és Szász 
Kincsőnek nagy esélye van ar-
ra, hogy kijusson a dél-ameri-
kai ötkarikás játékokra.

DOBOS LÁSZLÓ

Székelyföldi Románia legjobb női fallabdázója

Csíki lány a squashvilágranglistán

Apa és lánya. Szász László és Szász Kincső

Közzétette legfrissebb, novemberi világranglis-

táját a Nemzetközi Fallabda Szövetség (WSF, 

World Squash Federation). Kellemes meglepe-

tésre a legjobb női romániai fallabdázót, a csík-

szeredai Szász Kincsőt a 8. helyre rangsorolták 

az ifjúságiak világranglistáján.

A világranglista

Íme, a Nemzetközi Squash Szövetség novemberi világranglistája, 
az élmezőnyben. Ifjúságiak: 1. Satomi Vatanabe (Japán), 2. Rowan 
Reda, 3. Hania El Hammamy (mindketten Egyiptom), 4. Karina Tyma 
(Lengyelország), 5. Kaitlyn Watts (Új-Zéland), 6. Hannah Craig (Íror-
szág), 7. Sarah Lauridsen (Dánia), 8. Szász Kincső (Románia), 9. Hana 
Matouskova (Csehország), 10. Carolin Christiansen (Dánia).
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Hatvan év után az olasz 
labdarúgó-válogatott nélkül 
rendezik meg jövőre a világbaj-
nokságot, ugyanis a hétfő esti 
milánói visszavágón nem tudta 
ledolgozni egygólos hátrányát a 
svéd csapattal szemben.

A Squadra Azzurra harmad-
szor hiányzik majd a torná-
ról: 1930-ban nem indult, az 
1958-as, svédországi vb-re pe-
dig szintén nem jutott ki. A 
skandináv ország képviselői vi-
szont 2006 után térnek vissza a 
futballvilág legnagyobb rendez-
vényére, amelyen 12. alkalom-
mal szerepelhetnek majd.

Az első félidő ugyanolyan fe-
szült hangulatban telt, mint 
amilyen a solnai első összecsa-
pás volt. Több vitatott jelenet is 
volt a találkozón, az olaszok egy 
buktatás utáni, míg a svédek két 

kezezés utáni 11-est kértek szá-
mon a spanyol játékvezetőn. A 
20. perctől hatalmas mezőnyfö-
lényben futballozott a négysze-
res világbajnok olasz csapat, de 
a befejezések rendre pontatla-
nok voltak. A folytatásra annyit 
változott a játék képe, hogy mi-
vel a hazaiak egyre jobban ki-
nyíltak, így a vendégek előtt is 
komoly lehetőségek adódtak 
gyors ellentámadások végén. 
Az olaszok hiába egykapuztak 
a meccs nagy részében, gólt 
nem tudtak szerezni, így 1–0-
s összesítéssel alulmaradtak 
a párharcban. Európai vb-pót-
selejtező, visszavágó: Olasz-
ország–Svédország 0–0.  
Továbbjuto t t :  Svédország  
1–0-s összesítéssel. Vasárnap 
este Horvátország és Svájc sze-
rezte meg a vb-részvételi jogot. 

Az utolsó európai pótselejtező, 
az Írország–Dánia összecsa-
pás lapzárta után fejeződött be. 
Az írek 0–0-ról várták a dublini 
visszavágót.

Tönkrement a gyepszőnyeg

Ki kell cserélni a bázeli St. 
Jakob Park gyepszőnyegét, 
amely vasárnap ment tönkre 
Svájc és Észak-Írország lab-
darúgó-válogatottjainak vi-
lágbajnoki pótselejtezőjén. A 
Bajnokok Ligája csoportköré-
ben is szereplő FC Basel hon-
lapjának beszámolója szerint 
hazai pályájuk borítása a vi-
haros, esős időjárás miatt vált 
használhatatlanná, és mivel 
már nem felel meg a nemzetkö-
zi követelményeknek, elkerül-
hetetlenné vált a teljes cseréje.

Olaszország nem jutott ki a vébéreFK–ASA kupameccs Csíkszeredában

Ma elkezdődnek az ifjúsági korosztályok számára kiírt labdarúgó 
Románia-kupa küzdelmei. Az FK Csíkszereda mindkét korosztályban 
képviselve van a legjobb 32 között. Az FK U19-es együttese 12.00 
órától az FK Botoșani otthonában vendégszerepel, az U17-es csíki 
csapat pedig 14.00 órától a Marosvásárhelyi ASA gárdáját látja ven-
dégül. A ma délután 2 órakor kezdődő FK–ASA mérkőzés helyszíne a 
csíkszeredai stadion, a füves pálya. A nézők belépése ingyenes.

Neagoe a Sepsi OSK új edzője

Tapasztalt trénerrel kötött szerződést a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK labdarúgócsapata. A klub vezetősége tegnap jelentette be 
a hírt, hogy a továbbiakban Eugen Neagoe lesz a csapat veze-
tőedzője. Az új tréner játékosként megfordult többek között a 
Craiovai U-nál, a Konstancai Farulnál, a Vasasnál, a Ferencváros-
nál, a ciprusi Larnacánál, a Nicosiánál, a Bukaresti Dinamónál és 
az Extensiv Craiovánál is. Edzőként az Universitatea Craiovánál 
kezdte pályafutását, irányította a Panduriit, a Steauát, továbbá a 
román válogatott másodedzője is volt. Legutóbb a Poli Iași készí-
tette fel. Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosa elárulta, hogy 
első számú kiszemeltje László Csaba volt a székelyföldi csapat 
kispadjára, ám hiába tárgyaltak két hétig, végül nem tudtak verse-
nyezni a skót másodosztályú Dundee United ajánlatával. 




