
8 SPORTUdvarhelyi Híradó  2018. április 20–22., péntek–vasárnap

Nem teljes az FK kerete, mi-
vel Miklós Tamás meg-
sérült az egyik edzésen, 

kificamodott a bokája, egyelőre 
nem tudni, mikor lesz játékra al-
kalmas a háromszéki futsalos.

„Többször is mondtam már, 
de most tényleg eljött az ideje, 
hogy végre nyerjünk egy mér-
kőzést” – mondta Jakab Zoltán 
edző, utalva arra, hogy csapa-
ta idén még nem nyert, a bajnok-
ságban négy vereség (Dévától 
és Galactól itthon, Csíkszeredá-
tól és Călărași-tól idegenben), il-
letve nyolcaddöntős kupabúcsú 
az idei mérleg. „A játékosok na-
gyon elszántak, bízom benne, 
hogy a pályán mindent belead-
nak, hogy megszakítsák a rossz 
sorozatot. Már nagyon kellene 

egy győzelem, ami löketet adna a 
csapatnak. Mindenki tudja, hogy 
a jelenlegi helyzetünkben még 
nem lesz egy hasonló lehetőség 
arra, hogy egy ilyen csoportban 
játsszunk a minél jobb helyezé-
sekért. Remélem, hogy a szur-
kolóink még adnak nekünk egy 
esélyt és szép számban kiláto-
gatnak a mérkőzésre. A bajnok-
ság igazából most kezdődik, a 
keretünk pedig jobb, mint az el-
lenfélé, ezt mutatja az is, hogy a 
rossz tavaszi forma ellenére is 

közel tíz ponttal végeztünk előt-
tük. Továbbá egy hazai siker már 
azt jelentené, hogy a kisdöntős 
szereplését nagyjából bebiztosít-
ja a csapat” – tette hozzá az edző.

Ami az egymás elleni ered-
ményeket illeti, az alapszakasz 
utolsó fordulójában Călărași há-
roméves negatív sorozatot sza-
kított meg, 9–4-re verte az FK-t. 
Ősszel az udvarhelyi csapat ara-
tott sima győzelmet, 9–3-ra nyert.

Teremlabdarúgó 1. Liga, rá-
játszás, 2. csoport, 2. forduló: 

szombaton 18.30-tól FK Székely-
udvarhely–Dunărea Călărași. 
Korábban: Dunărea Călărași–
Galaci United 2–4. A csoport 
állása: 1. Galac 6 pont, 2. FK 
1, 3. Călărași 0. 1-es csoport: 
szombaton 18 órától Temesvá-
ri Informatica–Jászvásári Poli. 
Korábban: Jászvásári Poli–Dé-
vai Autobergamo 3–6. A csoport 
állása: 1. Déva 6 pont, 2. Temes-
vár 1, 3. Jászvásár 0. Alsóhá-
zi rájtászás, második mérkőzés: 
Csíkszeredai Imperial Wet–Ma-

rosvásárhelyi City’us 14–2 (8–
0). A párharcot az Imperial Wet 
nyerte, így jövőre is az 1. Ligá-
ban folytatja. A Resicabányai 
Muncitorul–Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi Futsal párharc második 
mérkőzését vasárnap 17 órától 
rendezik. Az első találkozón a 
Sepsi 9–3-ra győzött.
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Egy sikerrel már elérhető közelségbe kerülhet a kisdöntő

Ideje megszakítani a rossz sorozatot

Az FK legutóbb nagyon simán verte a Duna-parti együttest

A Futsal Klub Székely-

udvarhely számára is 

elkezdődik a teremlab-

darúgó 1. Liga felsőházi 

rájátszása, a 2-es cso-

port második forduló-

jában, szombaton este 

fél hétkor a Dunărea 

Călărași együttesét 

fogadja a városi sport-

csarnokban.

Hetvenegyedik kiírásához ér-
kezett a Barátság Kupa elne-
vezésű kosárlabdatorna, a hét 
végén a székelyudvarhelyi vá-
rosi sportcsarnokban találkoz-
nak a csapatok. Az eseményen 
a házigazdák mellett részt vesz 
Csíkszereda, Gyergyószentmik-
lós, Sepsiszentgyörgy, Szováta és 
Szászrégen együttese.

Szombaton a csoportmér-
kőzéseket, vasárnap 9 és 13 
óra között pedig a helyosztó-
kat rendezik. A Barátság Ku-

pa sorozata a gyergyói öregfiúk 
kezdeményezésére indult 1981 
decemberében, amikor Gyer-
gyószentmiklósra meghívták 
a szészrégeni, szovátai, csík-
szeredai, székelyudvarhelyi és 
sepsiszentgyörgyi hasonló csa-
patokat. Azóta minden évben 
kétszer találkoznak az együt-
tesek. A mozgalomnak komoly 
írott szabályzata és himnusza 
is van. A győztes gárda egy ván-
dorkupát nyer, amelyet a követ-
kező tornáig őrizhet.

Kosárlabda, 71. Barátság Ku pa, 
városi sportcsarnok: szomba-
ton 8.30-tól Székelyudvarhely–
Gyergyószentmiklós, 10 órától 
ünnepélyes megnyitó, 10.20-tól 
Csíkszereda–Szászrégen, 11.40-től 
Székelyudvarhely–Sepsi szent-
  györgy, 13 órától Csíkszereda–
Szováta, 14.20-tól Sepsiszent-
györgy–Gyer gyó szentmiklós, 
15.40-től Szo váta–Szászrégen; 
vasárnap 9 órától az 5. helyért, 
10.20-tól kisdöntő, 11.40-től dön-
tő, 13 órától díjátadó.

Ötödik, egyben utolsó felké-
szülési mérkőzését is megnyerte 
a Budapesten rendezendő divízió 
1/A jelű jégkorong-világbajnok-
ságra készülő magyar válogatott, 
szerdán este a Vasas Jégcent-
rumban szétlövéssel legyőzte az 
ukrán együttest. A magyar csa-
pat a felkészülés alatt április 
4-én Székesfehérváron hosszab-
bításban aratott 4–3-as sikert 
az A csoportos osztrákok felett, 
majd másnap Bécsben 3–1-re 

győzött. Múlt szerdán a vb-rivá-
lis szlovén együttest múlta felül 
hosszabbításban 3–2-re Bledben, 
majd múlt pénteken Miskolcon a 
japánok felett diadalmaskodott 
ugyanilyen eredménnyel, szintén 
ráadásban.

Jégkorong, felkészülési mérkő-
zés: Magyarország–Ukrajna 5–4 (1–
0, 2–0, 1–4, 0–0, 1–0), szétlövéssel.

A magyar válogatott vasár-
nap a kazahok ellen kezdi meg 
vb-szereplését, majd hétfőn az 

olaszokkal, szerdán a szlovénok-
kal, csütörtökön a lengyelekkel 
játszik. A világbajnokságot jö-
vő szombaton a britek elleni ösz-
szecsapással zárja a házigazda 
a Papp László Budapest Sport-
arénában.

A nyitónap (április 22., vasár-
nap) programja: 13.30-tól Nagy-
Britannia–Szlovénia, 17 órától 
Ma gyarország–Kazahsztán, 
20.30-tól Lengyelország–Olaszor-
szág. (DOBOS LÁSZLÓ)

71. Barátság Kupa

Az ukránokkal főpróbáztak a magyarok

ARCHÍV FELVÉTEL: PÁL ÁRPÁD

Két aranyérem 
az országos bowlingbajnokságról
A Román Bowlingszövetség múlt hét végén rendezte meg a két- és há-
romfős csapatok országos bajnokságát. A székelyudvarhelyi Septimia 
SK két ifjúsági, illetve egy-egy női és férfi párossal vett részt. Az ifjúsági 
és női mezőnyben taroltak az udvarhelyi sportolók, ezekben a kategó-
riákban a selejtező egyben döntő is volt. A Soós Dóra és Suciu Jenő Ro-
land alkotta duó ifjúsági aranyérmes lett, míg a Verzár Zsófia és Verzár 
Tamás kettős bronzérmet szerzett. A nők mezőnyében Soós Dóra és 
Karamán Ibolya (fotón) szintén aranyérmet nyert.

Tizenhárman 
osztoznak a gólokon
Százharmincegy gólt lőtt az 
FK az alapszakasz tizennyolc 
fordulója alatt, ez a Dévai 
Autobergamo mögött (146) a 
második legjobb mutató a baj-
nokságban. A csapat gólkirálya 
Szécsi Barna, aki huszonhét 
alkalommal zörgette meg az 
ellenfelek hálóját, a második 
helyen Bíró Attila áll tizenki-
lenc találattal, míg a harma-
dik Mánya Szabolcs tizenhét 
góllal. Az alapszakasz során 
az FK minden mezőnyjátékosa 
betalált legalább kétszer, és ér-
dekesség, hogy a százharminc-
egy találatból csupán kettő volt 
öngól. Az FK eddigi gólszerzői: 
Szécsi Barna 27, Bíró Attila 19, 
Mánya Szabolcs 17, Miklós Ta-
más 15, Szőcs László 15, Had-
nagy István 12, Máté József 6, 
Kedei Barna 5, Kanyó Szilárd 
3, Gálfi Artúr 3, Bálint Andor 3, 
Boda Krisztián 2, Csala Zsolt 2, 
öngól 2.
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