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Egy győzelemre a nemzetközi porondtól

Az európai kupaszereplésért adogatnak

Sportesemények a televízióban
14.00 Tenisz, WTA-torna, Nottingham, Egyesült Királyság, nyolcaddöntő (Eurosport 2)
18.00 Labdarúgó-vb, A csoport, 1. forduló: Oroszország–Szaúd-Arábia (TVR 1) 
21.00 Férfi kosárlabda, NB I., döntő: Szolnoki Olaj–Falco Szombathely (M4 Sport)

Pénteken délután hazai talál-
kozóval zárja a 2017–18-as 
idényt a Székelyudvarhelyi 

ISK-FSK férfi asztalitenisz-csa-
pat a Szuperliga rájátszásában. 
Az 5. helyért folyó csatában a 
Besztercei VSK-t látja vendégül 
a városi sportcsarnokban. A pár-
harc győztesének kiléte egyet-
len összecsapáson dől el, mivel 
az ellenfél lemondott a vissza-
vágóról.

Az udvarhelyi csapat már így 
is remek idényt tud maga mögött, 
az alapszakaszbeli küzdelme-
ket követően a play-offban meg-
nyerte legfontosabb meccsét. A 

Sepsiszentgyörgy elleni diadal 
azt jelentette, hogy a fiúk jövőre 
is az élvonalban szerepelhetnek. 
„Az elsődleges célunkat, a Szu-
perligában való bennmaradást 
kipipáltuk. Újoncként ez csodá-
latos eredmény már így önmagá-
ban. Persze szeretnénk ezt még 
megtromfolni, az ötödik pozíció 
európai kupaszereplést ér” – je-
lentette ki a ISK-FSK edző-játéko-
sa, György István.

A Besztercei VSK elleni mér-
kőzés korántsem lesz egy 
sétagalopp, az ellenfél az alap-
szakaszban mindkétszer nyert 
az udvarhelyiek ellen (5–4 és 

5–3), sokáig ott volt a tabella élén. 
A rájátszásban az első találkozón 
5–2-re kikaptak Craiován, otthon 
ezt megfordították, 5–1-re nyer-
tek. A csapattagok 18–21 éves 
asztaliteniszezők, mind ifjúsági 
válogatottak.

„Teljes kerettel vágunk neki 
a mérkőzésnek. Fejér-Konnert 
András bokasérüléssel bajlódik, 
a találkozó napján döntjük el, 
hogy nevezzük-e vagy sem. Ta-
más Szabolcs és Cservik Krisz-
tián játékra készen állnak, ha 
pedig Andris nem tud asztal mel-
lé állni, akkor én leszek a beugró” 
– fogalmazott a tréner. „Különö-

sebben nem nyom a teher, sporto-
lók vagyunk, a legjobbat akarjuk 
kihozni magunkból. A fiúknak 
azt mondtam, görcsösség nél-
kül játsszunk, s ha összejön, az 
idei évünket megkoronázzuk egy 
ETTU Kupa-indulással” – tette 
hozzá György.

A mérkőzést pénteken 18 órától 
rendezik a városi sportcsarnok-
ban, a belépés díjtalan.

A férfi asztalitenisz-bajnokság 
döntőjét Mioveni és Câmpulung 
Muscel játssza, a kisdöntőben 
Kolozsvár–Konstanca párharcot 
rendeznek. Az élvonaltól Craiova 
és Sepsiszentgyörgy búcsúzott, 

míg a másodosztályból a Buka-
resti Steaua, illetve Câmpulung 
Muscel második csapata érkezik.

JÓZSA CSONGOR

Hazai győzelemmel zárnák a sikeres szezont

A kitűzött célt elérték, 

egy újabb diadallal ki-

jutnának a nemzetközi 

porondra. A Székelyud-

varhelyi ISK-FSK férfi 

asztalitenisz-csapat bó-

nuszként tekint az idény 

utolsó párharcára, 

annak ellenére, hogy a 

tét óriási. Az edző-játé-

kos úgy vélekedik, nincs 

nyomás rajtuk. Itthon 

szurkolhatunk nekik az 

ETTU Kupáért.

Mi az ETTU Kupa?

Labdarúgó-hasonlattal élve az 
Európa Liga. Vagyis az Európai 
Asztalitenisz-szövetség (ETTU) 
által rendezett, második számú 
klubok közötti megmérettetés. 
A szakszövetséghez tartozó 
országok csapatai nevezhet-
nek – a világranglista alapján 
országonként különbözik, hogy 
hány gárda indulhat. Ami a 
román pontvadászatot illeti, 
az első öt helyezett küldhet 
nevezést, az elbírás szerint pe-
dig vagy a Bajnokok Ligájába 
(ez itt is az első számú kiírás), 
vagy az ETTU Kupába sorolják 
őket. A versenykiírás szerint 
a csapatokban szereplő játé-
kosok világranglistás pontjait 
veszik alapul, így alakítják ki a 
sorsolást. Az első és a második 
kör tornarendszerű, aztán jön 
a play-off, azaz a legjobb 32 
mezőnye, ahonnan már oda-
visszavágók következnek, a 
csapatok kieséses rendszer-
rel jutnak el a fináléig. Az egy 
hónapja zárult döntőt a lengyel 
Dzialdowo kettős győzelemmel 
nyerte meg a francia Chartes 
ellen. Romániát a tavalyi ki-
írásban a CS Mioveni képvi-
selte, a 2. körben búcsúzott a 
mezőnytől.

ARCHÍV FELVÉTEL: VERES NÁNDOR

A 2019-es franciaországi női 
labdarúgó-világbajnokság selej-
tezőjének hatodik fordulójában, 
kedden este Románia váloga-
tottja 1–1-es döntetlent játszott 
Portugáliával. A botoșani-i vá-
rosi stadionban 3175 ember előtt 
megrendezett mérkőzésen a ha-
zaiak Isabelle Mihail távoli lövé-
sével megszerezték a vezetést, 
ám a portugálok hamar válaszol-
tak. A folytatásban több gól nem 
esett, így 1–1-gyel ért véget a ta-
lálkozó. A Székelyudvarhelyi Va-
sas Feminától Kajtár Lindát hívta 
be Mirel Albon szövetségi ka-

pitány, a kapus csereként sze-
repelt a mérkőzésen. A magyar 
válogatott Jakabfi Zsanett góljá-
val a 45. percig 1–0-ra vezetett 
a házigazda Dánia ellen, ám az 
Eb-ezüstérmes még az első fél-
idő hosszabbításában fordított, 
majd a második játékrészben nö-
velni tudta előnyét, és 5–1-re győ-
zött. Románia a 6-os csoportban 
a már továbbjutott Belgiumot fo-
gadja augusztus 31-én, míg a 4-es 
csoportban negyedik helyen ál-
ló Magyarország utolsó selejte-
zős mérkőzését szeptember 4-én 
játssza Ukrajnában.

Udvarhelyen edzőtáborozik 
a női futsalválogatott

Székelyudvarhelyen, a Rákó-
czi Sportcentrumban készül első 
hivatalos mérkőzéseire Románia 
női teremlabdarúgó-válogatottja. 
David Asandei szövetségi kapi-
tány együttese a 2019-es Európa-
bajnokság selejtezőjének július 
5-ei sorsolásán ismeri meg ellen-
feleit. A Vasas Feminától Kajtár 
Lindát hívták be a keretbe, to-
vábbá az együttes két korábbi já-
tékosa, Papp Szidónia és Balázs 
Csilla is tagja a válogatottnak.

Román döntetlen, magyar vereség

Teljes a káosz a spanyol lab-
darúgó-válogatott háza táján két 
nappal a portugálok elleni világ-
bajnoki csoportmérkőzés előtt. A 
szövetség elnöke, Luis Rubiales 
szerdai sajtótájékoztatóján beje-
lentette, hogy az RFEF azonnali 
hatállyal szerződést bontott Julen 
Lopetegui szövetségi kapitánnyal, 

akit kedden kineveztek a Real 
Madrid vezetőedzőjének.

A sajtótájékoztatón Lopetegui 
nem jelent meg, csak Rubiales, 
aki úgy fogalmazott, hogy az 51 
esztendős tréner kiváló szakem-
ber, de a viselkedését nem tudták 
tolerálni. Az RFEF első embere 
elmondta, Lopetegui kedden öt 

perccel a Real Madrid hivatalos 
bejelentése előtt tudatta a spa-
nyol szövetséggel, hogy átveszi a 
királyi együttes irányítását. 

Tegnap délután a spanyol szö-
vetség bejelentette, hogy a Re-
al Madrid legendás játékosa, 
Fernando Hierro irányítja a válo-
gatottat a világbajnokságon.

Kirúgták a spanyol kapitányt

Kivizsgálják Kárpátalja szereplését

Szeparatista cselekedetet feltételezve kivizsgálást rendelt el Igor 
Zhdanov, Ukrajna sportminisztere a Független Labdarúgó-egyesületek 
Szövetsége (CONIFA) által Londonban megrendezett világbajnokságon 
részt vett kárpátaljai válogatott ellen. A tárcavezető Facebook-oldalán 
szólította fel az ország titkosszolgálatát, hogy „megfelelően” reagáljon 
erre a „sportszeparatizmusra”. „Szükségszerű kihallgatni a csapat játé-
kosait, és meg kell vizsgálni, hogy a kárpátaljaiak megbízott szervezői-
nek tette sérti-e Ukrajna területi integritását és összekapcsolható-e ter-
rorista és szeparatista csoportokkal” – fogalmaz. A Reuters beszámolója 
alapján Pavlov Klimkin külügyminiszter behívatta a kárpátaljai együttes-
ben pályára lépett – és egyébként a vb-t megnyert – futballistákat, az 
Ukrán Labdarúgó-szövetség pedig kilátásba helyezte eltiltásukat (bár 
tény, hogy a csapat tagjainak többsége magyarországi gárdákban szere-
pel, míg Fejér Béla a Sepsi OSK kapusa). A történtek kapcsán a CONIFA 
közleményben állt ki a kárpátaljaiak mellett. Kihallgatásukat aggasztó-
nak, a szankcionálásukra tett javaslatot pedig „drákóinak” tartják, és 
felszólították az illetékeseket álláspontjuk „átgondolására”.

Gazdára talált a 2026-os foci-vb

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezheti meg a 
2026-os labdarúgó-világbajnokságot – döntött tegnap moszkvai kong-
resszusán a nemzetközi szövetség (FIFA). Az amerikai „trió” összesen 
134 szavazatot kapott, míg a másik kandidáló, Marokkó 65-öt. Ezen a 
2026-os tornán már 48 válogatott vehet részt, ezért a mostani 64 he-
lyett 80 mérkőzést fognak rendezni.




