
8 SPORTUdvarhelyi Híradó  2018. június 13., szerda

A h á r o m n a p o s  m e g m é -
rettetésen idén hat kor-
osztályban küzdöttek az 

elsőségért, összesen negyven 
csapat több mint ötszáz ifjúsági 
labdarúgója lépet pályára. Szé-
kelyudvarhely mellett Csíksze-
reda, Brassó, Marosszentgyörgy, 
Sepsiszentgyörgy, Medgyes, Ko-
lozsvár, Kézdivásárhely, Gyer-
gyószentmiklós, Nagyszeben, 
Szászrégen, Barót, illetve Bu-
dapestről a Testvériség SE kü-
lönböző korosztályú együttesei 
neveztek be. Az SZFC a hat kor-
osztályból háromban (2010, 
2009, 2008) első helyen végzett, a 
2004-esek között pedig második 
helyen zárt.

„Annak ellenére, hogy ke-
vesebb csapat jött el, mint az 
elmúlt években, színvonalas 
tornát zártunk, kiváló mérkő-
zéseket játszottak a fiatalok. 
Rövidebb ideig tartott a Szé-
kelyudvarhelyért Kupa, de tö-
mörebb volt. Jó csapatokkal 
játszottunk, sikerekben is volt 
részünk, elégedettek lehetünk 
a torna végén. A következők-

ben azon kell dolgoznunk, hogy 
az előző kiírásokhoz hasonlóan 
több csapatot tudjunk idecsalo-
gatni. Lehetséges, hogy jövőre 
több dátumon fogjuk megren-
dezni a tornát” – összegzett 
Botorok János, a sportesemény 
egyik szervezője.

12. Székelyudvarhelyért Kupa, 
eredmények

2010-es korosztály, hat csa-
pat: 1. SZFC, 2. FK Csíkszereda, 3. 
FK Csíkszereda II. Legjobb kapus 
Balázsi Benedek (SZFC), gólki-
rály Győrfi Bence (SZFC), legjobb 
játékos Bíró Botond (FK Csíksze-
reda).

2009-es korosztály, hat csa-
pat: 1. SZFC, 2. FK Csíkszereda, 
3. Celta Vigo Brassó. Legjobb ka-
pus Veres Viktor (SZFC), legjobb 
játékos Keresztes Alexander (FK 
Csíkszereda), gólkirály Sebasti-
an Catrinoi (Gyergyószentmik-
lósi Elite).

2008-as korosztály, nyolc 
csapat: 1. SZFC, 2. Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK, 3. FK Csíksze-

reda. Legjobb kapus Makó Máté 
(FK Csíkszereda), legjobb játékos 
Vlad Truță (Marosszentgyörgyi 
Kinder), gólkirály Antal Norbert 
(SZFC).

2 0 0 7 - e s  k o r o s z t á l y , 
nyolc csapat: 1. Kézdivásár-
helyi SE, 2. Brassói Corona, 3. 
Marosszentgyörgyi Kinder, 4. 
SZFC, 5. FK Csíkszereda, 6. FK 

Csíkszereda II. Legjobb kapus 
Emilian Lazăr (Brassói Corona), 
legjobb játékos Sánduly Dávid 
(SZFC), Bogdan Baciu (Kinder).

2006-os korosztály, hat csa-
pat: 1. Kolozsvári Jövő, 2. FK 
Csíkszereda, 3. ISK Székelyud-
varhely, ... 6. SZFC. Legjobb ka-
pus Codrin Mureșan (Kolozsvár), 
Balogh Szilárd (FK Csíkszere-

da), legjobb játékos Lázár Ma-
gor (ISK).

2004-es korosztály, hat csa-
pat: 1. FK Csíkszereda, 2. SZFC, 
3. Brassói Corona. Legjobb ka-
pus Becze Máté Mátyás (FK Csík-
szereda), legjobb játékos Ștefan 
Bugnar (Corona), Lukács Dáni-
el (SZFC).
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Hat korosztályban negyven csapat lépett pályára

Három első helyezéssel zártak a fiatalok

A Szécsi Barna által irányított 2009-es SZFC megvédte címét a tornán

Tizenkettedik alkalommal rendezte meg múlt hét 

végén a Székelyudvarhelyi FC a gyerekeknek kiírt 

labdarúgótornát, a Székelyudvarhelyért Kupát.

Sportesemények a televízióban
12.00 Tenisz, WTA-torna, s-Hertogenbosch, Hollandia, 2. forduló 
(Digi Sport 2)
16.30 Országúti kerékpár, Szlovén Körverseny, 1. szakasz (Eurosport 2)
17.00 Autóversenyzés, enduro-világbajnokság, 24 órás verseny, Le Mans, futam 
(Eurosport 1) 
17.30 Labdarúgás, 1. Liga, osztályozó, visszavágó: Chindia Târgoviște–FC Voluntari 
(Digi Sport 1, Telekom Sport 1)
18.30 Férfi kézilabda, vb-selejtező, visszavágó: Románia–Macedónia 
(TVR 1)
20.00 Férfi kézilabda, vb-selejtező, visszavágó: Magyarország–Szlovénia 
(M4 Sport)

Értékes nyeremények 
a Székelyhon tippversenyén
Már csak egyet kell aludni, és elkezdődik a labdarúgó-világbajnok-
ság. Újságunk tippversenyének szelvényeit ma délután négy óráig 
kell eljuttatni szerkesztőségünkbe. Ugyanakkor honlapunkon, a Szé-
kelyhon.ro-n is indítottunk tippjátékot, amelyen ugyancsak értékes 
díjakat lehet nyerni. Egyebek közt a legtöbb pontszám összegyűjtőjét 
egyhetes görögországi utazással ajándékozzuk meg (egy fő). Az idei 
nagy újítás, hogy minden felhasználónk – amellett, hogy pontjait szá-
moljuk és helyezését rangsoroljuk az összesített listán – létrehozhat 
egy külön csoportot, így munkaközösségek, baráti és családi társasá-
gok külön rangsorban követhetik pontjaik alakulását. Tippversenyünk 
a következő internetes címen érhető el: szekelyhon.ro/tippverseny.

Marosvásárhelyi sikerek 
a szovátai sakkversenyen
A szovátai Medve-tó-napok alkalmával idén is megrendezték a 
hagyományos sakkversenyt, amelyen a három székely megye (Har-
gita, Maros és Kovászna) hatvanhét képviselője ült asztalhoz. A 
felnőtteknek kiírt hétfordulós verseny végén Barátosi Dániel (Ma-
rosvásárhely) lett az első, megelőzve Jakab Jánost (Farkaslaka) és 
Aurel Coșarcăt (Maroshévíz). Az ifjúságiaknál Farcádi Hunor (Ma-
rosvásárhely) győzött, második helyen a székelyudvarhelyi Nagy 
Elek Tamás végzett, a harmadik pozíciót pedig a korondi Sándor 
Tamás szerezte meg.

FORRÁS: FACEBOOK/SZÉKELYUDVARHELYI FC

Nagyon közel volt az országos döntő

Egy ágon Magyarország és Románia az Eb-n

Büntetőkkel maradt alul a Szé-
kelyudvarhelyi FC 2005-ös csa-
pata az országos bajnokság 5-ös 
jelzésű zónadöntőjének fináléjá-
ban, így nem jutott be az ország 
legjobb nyolc csapata közé.

A  Demény Norbert  á l ta l  
irányított  együttes minden 
mérkőzését megnyerte a cso-
portkörben, így pályára léphe-
tett a zónadöntő fináléjában, 
ellenfele a másik csoport győz-
tese, a Medgyesi Gaz Metan 
volt. A fiúk 0–0-s állásnál bün-
tetőt hibáztak, majd 1–1-nél ön-
gólt vétettek, de egy pillanatig 
sem adták fel a küzdelmet, és az 
utolsó percekben egyenlítettek. 

Tizenegyespárbaj következett, 
amelyet a Szeben megyei gárda 
2–1-re megnyert, így bejutott a 
nyolccsapatos döntőbe.

„Megérdemelt lett volna a to-
vábbjutásunk, de sajnos nem volt 
szerencsénk a tizenegyeseknél, 
hiszen ott már nem a foci dön-
tötte el, hogy ki jut tovább. Négy 
nagyon jó meccset játszottunk, 
különleges teljesítmény volt ez a 
fiúktól. Közel egy éve építettük 
ezt, és mi sem gondoltuk, hogy 
ilyen magas szintre jutunk el. 
Nagyszerű csapatokat győztünk 
le, a mérkőzéseken a játék képe 
alapján rendre mi voltunk az esé-
lyesebbek. A játékosok maximu-

mon pörögtek, minden találkozón 
hatalmasat kellett küzdeniük 
a győzelemért” – összegzett az 
edző.

Az SZFC zónadöntős eredményei

Csoportkör: Brassói Tâmpa–
SZFC 1–2, gólszerzők Dusinszki 
Szabolcs, Orbán Milán; SZFC–
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
3–0, gólszerzők Orbán Milán 
2, Ambrus Tamás; Bákói FC–
SZFC 0–1, gólszerző Dusinszki 
Szabolcs. Döntő: Medgyesi Gaz 
Metan–SZFC 2–2, büntetőkkel 
2–1, gólszerzők Birtalan Tamás 
és Dusinszki Szabolcs.

Azonos ágon szerepel majd 
Románia és Magyarország női 
kézilabda-válogatottja az idei 
franciaországi  Európa-baj-
nokságon, ezért a csoportkör-
ből való továbbjutásuk esetén 
a középdöntőben találkozhat-
nak először a november 29. és 
december 16. között rendezen-
dő eseményen. A tegnap tartott 
sorsolás nem volt túl kegyes a 
két együtteshez, hiszen amíg 
Kim Rasmussen szövetségi ka-
pitány piros-fehér-zöld együt-
tese ismét találkozni fog a régi 
ismerősnek számító, a legutóbbi 

Eb-n ezüstérmes, a tavalyi vb-n 
bronzérmes Hollandiával, addig 
Ambros Martín szövetségi ka-
pitány piros-sárga-kék gárdájá-
nak a címvédő és rekordgyőztes 
Norvégia jutott ellenfélnek a D 
csoportban. Ez utóbbi négyesbe 
kapott még besorolást Német-
ország és Csehország is, míg a 
magyarok mellé Spanyolország 
és Horvátország csatlakozott. 
A D jelű kvartett Brestben, a C 
pedig Montbéliard-ban fog sze-
repelni. Mivel a négyesekből a 
legjobb három helyezett jut to-
vább a középdöntős csoportok-

ba, ezért a papírforma szerint 
mind a román, mind pedig a ma-
gyar együttesre számítani lehet 
a főcsoportokban.

A legutóbbi kontinensviadal me-
zőnye egyébként megegyezik az 
ideivel – a másik ágon a házigaz-
da, a regnáló világbajnok Francia-
ország a Nancyban rendezendő B 
csoportban Montenegróval, Orosz-
országgal és Szlovéniával talál-
kozik, míg az A jelű négyesben 
(Nantes) Dánia, Svédország, Szer-
bia és Lengyelország kapott helyet. 
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