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Székelyudvarhelyt nem csak 
a Fások SK képviselte, töb-
ben a Kolozsvári U színei-

ben léptek szőnyegre a moldvai 
városban.

A húszéves Gergen Zoltán 
végre révbe ért, hiszen eddig 
rendre a dobogón végzett, ám 
egyszer sem akasztották nya-
kába az aranyérmet. Udvarhelyi 
házi döntőt rendeztek a 92 kiló-
sok fináléjában, Gergen ellenfe-
le ugyanis a Fások SK korábbi 
kiválósága, jelenleg a kolozsvári 
egyetemistacsapatot erősítő Bo-
ros Gábor volt. A csata Gergen 
5–0-s sikerével ért véget. A Fá-
sok SK másik döntőse, Kovács 
Krisztián a 79 kilogrammos 
sportolók fináléjában egy mold-
vaival szemben maradt alul, így 
ezüstérmes lett.

„Gergen Zolinak most érett 
be a munkája gyümölcse, na-

gyon kiérdemelte ezt a sikert. 
Szép eredménynek számít eb-
ben a korosztályban országos 
bajnoki címet szerezni. Kovács 
Krisztián is nagyszerűen bir-
kózott, meglepetésre a döntőig 
menetelt, ahol kikapott egy erő-
sebb ellenféltől. Csak gratulálni 
tudok nekik” – mondta Bodrogi 
Csaba edző.

A Fások SK harmadik verseny-
zője, Józsa Rajmond hatodik lett 
a 61 kilósok súlycsoportjában. A 
mezőny erősségét jelzi, hogy az 
udvarhelyi sportklub az össze-
sített csapatversenyben harma-
dik helyen végzett a Kolozsvári U 
és a Craiovai U mögött. Az egyko-
ri Fások SK sportolói a kolozsvá-
ri egyetemi csapat színeiben két 
érmet szereztek, Boros második 
lett, míg Juon Mihály az 57 kiló-
sok között bronzérmet szerzett. 
Amúgy az U23-as országos baj-

nokságot öt évvel ezelőtt a Szé-
kelyudvarhelyi Iskolás Sportklub 
kezdeményezésére indították el 
Romániában.

Lesérült az Eb előtt Tófalvi

Kedden rajtolt a kadett korosz-
tályú birkózó Európa-bajnokság 
Szkopjéban. Sajnos az ISK spor-

tolója, Tófalvi Richárd térdsérü-
lést szenvedett, így nem tudott 
elutazni a kontinensviadalra. A 
serdülő korosztály Európa-baj-
nokságának idén Győr ad otthont, 
június 15–18. között. A birkózók 
országos selejtezőversenyét Bu-
karestben rendezték meg, az ISK 
sportolói közül ketten szerez-
tek indulási jogot, 68 kilóban Ve-

res Tivadar, míg 42 kilóban Kaffai 
Kriszta. Utóbbi testvére, Kaffai 
Botond (48 kg-s súlycsoport) ma-
gyar színekben harcolta ki a kva-
lifikációt. Az ISK-nál jelenleg a 
sportiskolások országos egyéni 
bajnokságára készülnek, amelyet 
a hét végén rendeznek Sepsi-
szentgyörgyön.

ZÁTYI TIBOR

Remekül teljesítettek a Fások SK birkózói

Országos bajnok lett Gergen Zoltán

Gergen, Boros, Kovács és Juon az éremosztás után

Jászvásáron rendezték meg múlt hét végén az 

U23-as korosztályú birkózók egyéni országos 

bajnokságát. A Székelyudvarhelyi Fások Sport Klub 

három sportolóval vett részt a megmérettetésen, 

közülük ketten dobogós helyezést értek el.

Két akadályt már sikerrel vett, 
és ha a következőt is teljesíti, ak-
kor az országos fináléba kerül 
Zetelaka lány gyerekkézilabda-
együttese. Már az eddigi szerep-
lést is óriási sikernek tartja az 
edző, reméli, a kis sportolók re-
mek eredménnyel térnek haza a 
hét végi tornáról.

Brassóban vívták ki a zetelaki 
lányok a gyerekkézilabda kor-
osztályban (U10-es bajnokság), 
hogy ott lehessenek az utolsó 
előtti felvonásban, az elődöntő-
tornán. A csapatot Gagyi Erika 
edző készítette fel, a hét végén 
Nagybányára utazik az együttes, 
hogy egy újabb lépést tegyen meg: 
bekerüljön a fináléba.

A tréner már most büszke ta-
nítványaira, mint elmondta, nem 
volt könnyű elérni idáig: „Négy éve 
kértek fel, hogy kezdjem el a mun-
kát, a községben tartsak kézilab-
daedzéseket a lányoknak. Persze 
minden kezdet nehéz, nálunk sem 
volt ez másképp. Most már ott tar-
tunk, hogy 5 évestől 15 évesig jár-
nak a tréningekre. Hétközben 
naponta van edzés, ebben az 
idényben pedig már kezdjük ki-
bontakoztatni a szárnyainkat, 
ilyen kis településként akár eljut-
hatunk a döntőig” – mondta.

A nagyobb korcsoport, az ifi 
4-esek épphogy lemaradtak az 
elődöntőtornáról, ötödik helyen 
zártak a csíkszeredai zónadön-

tőn, így számukra nincs folytatás. 
A gyerekkézilabdázókat két bras-
sói klub előzte meg, harmadik-
ként vívták ki a szereplési jogot a 
hét végi tornára. Az edző remény-
kedik a jó szereplésben, Nagybá-
nyán nyolc együttes küzd majd, és 
az első négy helyezett jut be az or-
szágos fináléba.

A zetelaki lány gyerekkézilab-
da-együttes tagjai: a fotón felső 
sorban Gagyi Erika edző, Vass Ág-
nes, Szabó Andrea, Lakó Kincső, 
Kalapács Kincső, Duka Zsófia, Pé-
ter Anett; a guggoló sorban György 
Bernadett, György Zsuzsanna, 
Sánduj Zsófia, Lukács Sára, Ká-
dár Renáta, Sebestyén Gabriel-
la, Amagdei Aletta.  (JÓZSA CSONGOR)

Sportesemények a televízióban
12.00 Tenisz, WTA-, ATP-torna, Róma, 2. forduló (Digi Sport 2, Digi Sport 3)
14.15 Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 11. szakasz (Eurosport 1)
16.30 Labdarúgás, 2. Liga: Hermannstadt–Metaloglobus (Digi Sport 1)
16.30 Labdarúgás, 2. Liga: CS Balotești–Chindia Târgoviște (Telekom Sport 1)
18.30 Labdarúgás, 1. Liga: FC Botoșani–Concordia Chiajna (Digi 1, Telekom 1, Look TV)
20.00 Férfi vízilabda, OB I., döntő, 2. mérkőzés: Szolnoki Dózsa–FTC (M4 Sport)
21.45 Labdarúgás, Európa Liga, döntő: Atlético–Marseille (Telekom Sport 1, Pro TV)

Vasárnap avatnak bajnokot

Életben tartotta bajnoki álmait a Bukaresti FCSB a labdarúgó 1. Ligá-
ban, a felsőházi rájátszás utolsó előtti fordulójában, hétfőn este Felipe 
Teixeira 86. percben szerzett góljával 1–0-ra győzött a CSU Craiova 
vendégeként. Sikerével az FCSB egy pontra csökkentette hátrányát az 
éllovas Kolozsvári CFR mögött, így a bajnok kiléte a hét végi 10., egyben 
utolsó fordulóban dől el. Vasárnap 20.45-kor a CFR hazai pályán az FC 
Viitorult fogadja, és győzelem esetén biztosan bajnoki címet ünne-
pelhet. A fővárosiak szintén hazai pályán játszanak, az Astra Giurgiut 
fogadják. Labdarúgó 1. Liga, rájátszás, 9. forduló, felsőház: CSU 
Craiova–Bukaresti FCSB 0–1, Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR 0–2, FC 
Viitorul–Jászvásári CSM Poli 1–0. Az állás: 1. CFR 47 pont, 2. FCSB 46, 
3. Viitorul 35, 4. Craiova 35, 5. Astra 33, 6. Iași 24. Alsóház, 9. forduló: 
Temesvári ACS Poli–Bukaresti Juventus 2–0, FC Voluntari–Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 1–2, Bukaresti Dinamo–FC Botoșani 2–0, Concordia 
Chiajna–Medgyesi Gaz Metan 0–0. Az állás: 7. Dinamo 41, 8. Botoșani 
32, 9. Sepsi OSK 26, 10. Voluntari 24, 11. Chiajna 22, 12. Medgyes 22, 13. 
Temesvár 22, 14. Juventus 16. Tegnap elkezdődött a 10. forduló az alsó-
házban, a Sepsi OSK–Temesvári Poli és a Bukaresti Juventus–Bukares-
ti Dinamo mérkőzés lapzártánk után ért véget.

Ma este rendezik az Európa Liga döntőjét

Nyolc éven belül ötödik – összességében kilencedik – európai kupa-
döntőjére készül az Atlético Madrid, míg az Olympique Marseille tör-
ténete ötödik nemzetközi fináléjában szerepel ma este a labdarúgó 
Európa Liga lyoni zárómérkőzésén. Amióta Európa Ligának nevezik 
a sorozatot (korábban UEFA Kupa volt a neve), ez lesz a kilencedik 
döntő. A korábbi nyolc fináléban huszonegy gól esett, ez 2,625-ös át-
lagot jelent. A legnagyobb különbségű győzelem az Atlético nevéhez 
fűződik, amely 2012-ben 3–0-ra verte az ugyancsak spanyol Athletic 
Bilbaót. A ma esti találkozót a negyvenöt éves, holland Björn Kuipers 
vezeti. A mérkőzés 21.45-kor kezdődik.
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A döntő kapujában a zetelaki lányok

A négyéves munka első gyümölcse. Nagyszerűen menetelnek a kis kézisek




