
Rangos kézilabdatornát ren-
deztek múlt hét végén a kis-
kunhalasi Horváth István 
Sportcsarnokban. A Közpon-
ti Református Általános Isko-
la által szervezett Köszi Kupán 
négy-négy lány- és fiúcsapat 
küzdött egymással.

A lányok versenyében Kis-
kőrös, Zsombó és a házigaz-
da Központi csapatai mellett 
részt vett a Székelyudvarhe-
lyi ISK is. A mezőnyből kiemel-
kedtek a kiskunhalasiak és a 
székelyudvarhelyiek, nem vé-
letlen, hogy a csoportmeccsek 
során ők játszottak utoljára egy-
mással. Az ISK szinte végig 1–2 
góllal vezetett. A második félidő 
közepén utolérte ellenfelét a ha-
zai csapat, azonban a végjáték-
ban jobban összpontosítottak 

a vendégek. A 20–18-as siker 
ellenére – a korábbi meccsek 
eredményei okán (körbeverés 
történt) – a házigazda nyerte a 
kupát, az ISK lett a második. 
Egyéni díjat is kapott a Sándor 
Aliz által edzett udvarhelyi csa-
pat, hiszen a legtechnikásabb 
játékosnak Miklós Flórát vá-
lasztották meg.

„Nagyon jó szervezésű, szín-
vonalas torna volt, ami végig 
nagyszerű hangulatban zajlott, 
új barátságokat köthettek a gye-
rekek és edzők egyaránt. Kiéle-
zett mérkőzéseket játszottunk, 
bár második helyen végeztünk, 
a lányok nagyon ügyesek voltak. 
Csak gratulálni tudok nekik. A 
mérkőzéseken kívül a szerve-
zők igyekeztek különböző prog-
ramokat összeállítani nekünk, 

így egyebek közt az iskola far-
sangi bálján is részt vettünk. 
Nagyon jól éreztük magunkat, 
és ezúton is köszönünk min-
dent a szervezőknek” – összeg-
zett Sándor Aliz.

1. Központi Köszi Kupa, ered-
mények: Székelyudvarhelyi 
ISK–Központi 20–18, Székely-
udvarhelyi ISK–Kiskőrös 12–15, 
Székelyudvarhelyi ISK–Zsom-
bó 17–10.

Az ISK csapata: Ferenczy 
Boglárka, Kereső Orsolya, Dé-
nes Szidónia, Miklós Flóra, 
Kosza Kincső, Bence Ágnes, 
Borsos Boglárka, Márton Adél, 
Pápai Hanna, Márton Kinga, 
Gergely Nóra, Fodor Bernadett, 
Paula Cramba, Bíró Andrea, 
Sándor Klementina. Edző: Sán-
dor Aliz.
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Tizenegy csapat nevezett be az idei megyei bajnokságba

Kialakult a hatosdöntő mezőnye

Csíkszéken február ele-
jén rendezték a selejte-
zőtornát, a benevezett öt 

csapat körmérkőzéses rend-
szerben döntötte el a két to-
vábbjutó sorsát. A Madéfalvi 
SE mind a négy mérkőzését 
megnyerve első helyen kva-
lifikált a legjobb hat közé. A 
Csíkszentgyörgyi Fiság az utol-
só fordulóban ki-ki meccsen le-
győzte Gyimesbükk csapatát, 
így megszerezte a csoport má-
sodik helyét. A negyedik helyen 
a Csíkszentkirályi Borsáros, 
míg az ötödiken, szerzett pont 
nélkül a Szépvízi MÜ zárt.

U d v a r h e l y s z é k e n  c s u -
pán ketten jelentkeztek, a 
Szé kely ke resztúri Egyesü-
lés és egy baráti társaság al-
kotta Székelyudvarhelyi UH, 
így mindketten bejutottak a 
hatosdöntőbe. A párharc el-
ső mérkőzését szombaton 
rendezték Keresztúron, ahol 
izgalmas és fordulatos meccs 
szünetében még az UH vezetett 
3–2-re, a folytatásban viszont 
fordított az esélyesebb Egyesü-
lés, és 6–4-re győzött. A vissza-

vágót február 22-én 17 órától 
rendezik a székelyudvarhe-
lyi városi sportcsarnokban. A 
párharc győztese kiemelt lesz 
a döntő sorsolásakor.

Vasárnap csaptak össze a 
gyergyószéki körzet képviselői 
a gyergyószárhegyi sportcsar-
nokban. A négy együttes közül 
a Szárhegyi Bástya veretle-
nül, míg a Gyergyószentmiklósi 
Inter II. a második helyről ju-
tott tovább. A harmadik helyen 
a Csicsói Ezüstfenyő, a negye-
diken pedig a Csíkszentmihályi 
Törekvés végzett.

„A versenykiírás szerint min-
den körzetből két csapat jut be a 
döntőbe. Udvarhelyszékről idén 
kevesebben jelentkeztek, mi-
vel a környéken szinte minden 
hétvégén van egy torna, és az 
ezeken való részvétel kevesebb 
utánajárást is jelent a csapa-
toknak. A megyei bajnoksághoz 
a hivatalos leigazolások mellett 
a könyvecskében érvényes or-
vosi láttamozás is szükséges. 
Pedig a nagypályás megyei, il-
letve a körzeti bajnokságokban 
szereplő csapatoknak meg volt 

engedve, hogy azokkal a köny-
vekkel játsszanak, de nem je-
lentkeztek” – mondta Bálint 
Attila szervező.

Megtudtuk, hogy ketten is je-
lentkeztek a hatosdöntő meg-
szervezésére, Székelykeresztúr 

és Gyergyószárhegy, a finá-
lé időpontjáról és helyszíné-
ről a Hargita Megyei Labdarúgó 
Egyesület végrehajtó bizottsága 
a napokban fog dönteni.

A hatosdöntőn a mezőnyt két 
csoportba sorsolják, a csoport-

mérkőzések után a harmadik 
helyezettek az ötödik helyért 
szállnak harcba, az első ket-
tő pedig bejut az elődöntőbe. A 
legjobb hat közé jutott csapato-
kat díjazza a HMLE.

ZÁTYI TIBOR

Fordulatos meccsen nyert a keresztúri csapat az UH ellen

Rosszabb gólkülönbségük miatt szorultak a második helyre

Lejárt a Hargita megyei teremlabdarúgó-bajnok-

ság alapszakasza, múlt hét végén Udvarhelyszé-

ken és Gyergyószéken is kiderült, mely csapa-

tok jutottak be a március elején rendezendő 

hatosdöntőbe.

Harmadik helyezéssel tértek haza 
Magyarországról
Tizenötödik alkalommal rendezték meg február elején a ma-
gyarországi és határon túli ifjúsági lánycsapatoknak kiírt 
Kárpát Meditop Nemzetközi Női Kézilabdatornát. Idén hat 
együttes – köztük a Székelyudvarhelyi ISK – vett részt a tatai 
megmérettetésen. Mester Zsolt tanítványai a csoportkörben 
kikaptak Mohácstól, míg Marosvásárhely csapata ellen ma-
gabiztos győzelmet arattak. A helyosztón a házigazda volt az 
ellenfél, a Tatai AC ellen sem remegett meg a lányok térde, és 
sima győzelemmel szerezték meg a harmadik helyet. Két egyé-
ni díjat is hazahozott az ISK: Bálint Annát a torna legjobb kapu-
sának választották, Bálint Noémi pedig huszonöt találatával ki-
érdemelte a gólkirálynői címet. 15. Kárpát Meditop Nemzetközi 
Női Kézilabdatorna, végeredmény: 1. Mohácsi TE, 2. Naszvad 
(Felvidék), 3. Székelyudvarhely, 4. Tatai AC, 5. Marosvásárhely, 
6. Sepsiszentgyörgy.

Döntetlent játszott a Bukaresti CSM, 
de így is vezeti csoportját
Két döntetlen született vasárnap este a Győri Audi ETO KC cso-
portjában a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjében. A 
Bukaresti CSM az orosz Rosztov-Don csapatával végzett hazai 
pályán 22–22-re, míg a Nyköbing a szintén dán Midtjyllanddal 
osztozott a pontokon (21–21). Az állás: 1. Bukaresti CSM 11 
pont, 2. Győr 10, 3. Rosztov 9, 4. Nyköbing 5, 5. Ljubljana 4, 6. 
Midtjylland 3. A következő fordulóban, február 26-án a győriek 
a Bukaresti CSM együttesét fogadják.

A Szeged ismét győzött 
a Löwen otthonában
A MOL-Pick Szeged nagy meglepetésre vasárnap este két góllal 
győzött a német bajnok Rhein-Neckar Löwen otthonában a fér-
fi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11., idei első fordu-
lójában. A Szeged 2015 és 2017 márciusában is nyert a Löwen 
vendégeként a BL-ben. Férfi kézilabda BL, A csoport: Rhein-
Neckar Löwen–MOL-Pick Szeged 35–37 (17–15). A csoport ál-
lása: 1. Vardar Szkopje 18 pont, 2. Nantes 17, 3. Barcelona 14, 4. 
Löwen 12, 5. Szeged 11, 6. Orlen Wisla Plock 6 (295–317), 7. IFK 
Kristianstad 6 (278–333), 8. PPD Zagreb 4. A Szeged vasárnap 
a címvédő macedón Vardar Szkopje otthonában folytatja sze-
replését a BL középdöntőjében.
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Színvonalas tornán szerepeltek a lányok




