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Elkezdi menetelését a VSK kézilabdacsapata
Felkészülési találkozók hiányában hivatalos mérkőzésen mutatkoznak be

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A marosvásárhelyi együttes 
a hatcsapatos D csoportban 
érdekelt, amelyben a tavalyi 

szezonból ismert ellenfelekkel talál-
kozik. Első vetélytársukkal, a Temes-
vári CSU-val az előző bajnokságban 
osztoztak a győzelmeken az akkor 
még Olimpic néven játszó vásárhelyi-
ek, akik hazai sikerrel indítanák az új 
idényt a ligeti Sportcsarnokban vasár-
nap 17 órakor kezdődő mérkőzésen. 
A nyitóforduló másik két meccsén a 
Nagybányai Minaur II. a Resicabányai 
CSU-val, a Nagyváradi CSU a Kisjenői 
Crișullal játszik.

A kizárólag Maros megyei szárma-
zású kézilabdázókat foglalkoztató, a 
Claudiu és Mihaela Evi edző házaspár 
által vezetett együttes reményekkel 
tele vág neki az új szezonnak. Az előző 
bajnokságból kiindulva pedig minden 
oka megvan arra, hogy bizakodjon a 
minél jobb eredmények elérésében, 
főleg hogy az alapot képező, saját 
nevelésű és tehetséges kézilabdázók 

• Hét végén kezdődik 
az idéntől új lebonyolí-
tási rendszerben zajló 
másodosztályos női 
kézilabda-bajnokság. 
Az Olimpicból átalakult 
Marosvásárhelyi VSK 
hazai pályán mutatko-
zik be a Temesvári CSU 
Universitatea ellen.

M indhárom Maros megyei csa-
pat azonos időpontban, pénte-

ken 17 órakor lép pályára a harmad-
osztályos labdarúgó-bajnokság 5. 
csoportjának 3. fordulójában.

Az előző játéknapon idegenben 
nyertes Marosvásárhelyi MSE hazai 
pályán is megszerezné első győzelmét. 
Fehér Csaba edző csapatának azon-
ban nem lesz könnyű dolga a Sziget 

utcai stadionban, ahova a ranglistán 
ugyancsak három ponttal álló Szász-
hermányi FC érkezik. Ennél még ne-
hezebb mérkőzés vár a nyeretlen, első 
két meccsén egyetlen pontot gyűjtött 
Szászrégeni Avântulra, amely a cso-
port nagy esélyesét, az éllovas FK 
Csíkszeredát fogadja. Kiszállásra ké-
szül a múlt héten otthon győztes Rad-
nóti SK, az utolsó helyeken található 

Székelyudvarhelyi FC vendégeként 
próbálkozik meg a pontszerzéssel. 

A harmadik fordulóban továbbá 
Kolozsvári Sănătatea–Barcarozsnyói 
Olimpic, Tordai Arieșul–Tasnádi 
Unirea, Besztercei Gloria–Medgyesi 
Gaz Metan II., Dési Unirea–Kolozs-
vári CFR II. és Nagybányai Mina-
ur–Lénárdfalvi Comuna mérkőzést 
rendeznek.

Bajnoki ellenfelükkel gyakorolnak
Újabb felkészülési mérkőzést játszik hazai pályán a Marosvásárhelyi 
VSK teremlabdarúgó-csapata. Lucian Nicușan edző tanítványainak 
szombaton 19 órától a ligeti Sportcsarnokban a Gyergyószentmiklósi 
Inter lesz az ellenfelük, amellyel a következő hétvégén kezdődő má-
sodosztályos bajnokságban is találkoznak majd. A marosvásárhelyiek 
eddig két erősebb, élvonalbeli csapattal, az FK Székelyudvarhellyel és 
a Csíkszeredai Imperial Wettel teszteltek, ugyancsak hazai pályán, és 
mindkét meccsen alulmaradtak.

Több esély a nőknél, hiányzók a férfiaknál
Az elmúlt évek és az idei eredmények alapján magyar szempontból 
elsősorban a nőktől várható jó eredmény az öttusázók idei fő versenyén, 
a ma kezdődő mexikóvárosi világbajnokságon. A női csapat tavaly és 
tavalyelőtt is győzött, 2015-ben pedig harmadikként végzett. A férfiaknál 
Martinek János szövetségi kapitánynak nehéz dolga volt a csapat össze-
állításakor, mivel két meghatározó versenyzőjére nem számíthat. Nem 
indul a világbajnokságon Marosi Ádám, mivel ő hivatásos katona és a 
vb után másfél héttel katonai világbajnokság lesz, valamint a sérüléssel 
küszködő Kasza Róbert. A mexikóvárosi világbajnokság magyar indulói: 
Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia, Réti Kamilla, Gulyás 
Michelle és Guzi Blanka, illetve Demeter Bence, Bereczki Richárd, Regős 
Gergely, Fröhlich Tamás, Harangozó Bence és Bruckmann Gergő. Ma, 
holnap és vasárnap a női, férfi, illetve vegyes váltóban avatnak világbaj-
nokot, jövő héten pedig az egyéni versenyeket rendezik.

• RÖVIDEN Nehéz mérkőzések a 3. Ligában

mellé több tapasztaltabb játékos érke-
zett erősítésként. A csapat mindenkép-

pen az élmezőnyben szeretne végezni 
az idény lejártával, és ha úgy alakul, 
nem zárkózna el a feljutástól sem, ehhez 
azonban az első lépés az, hogy megsze-
rezze csoportja első vagy második he-
lyét.

A felkészülési időszakban a VSK 
idő és ellenfelek hiányában – illetve 
mivel három meghatározó játékos a 
román korosztályos válogatottnál vi-
lágbajnokságon szerepelt – egyetlen 
barátságos mérkőzést sem játszott. A 
helyi szinten végzett edzések mellett 
mindössze az Olimpic korosztályos 

fiúcsapatával gyakorolt, így a tavalyi-
hoz képest kissé átalakult együttes a 
hét végi első találkozóján máris tét-
mérkőzésen lép pályára.

A korábban ismertetett bajnoki 
rendszer szerint az alapszakaszban a 
csapatok kétszer játszanak egymással, 
oda-visszavágó alapon. Ezt követően a 
csoport első két helyezettje továbbjut az 
elődöntő tornára, innen pedig szintén a 
két legjobb a döntő tornára kvalifi kál, 
ahol egyenes ágon vagy osztályozón 
megszerezheti az élvonalbeli indulás 
jogát.

T öbb érdekes mérkőzésre van ki-
látás a Maros megyei 4. ligás lab-

darúgó-bajnokság elit csoportjának 
2. fordulójában, amelyben immár 
mind a tizennégy csapat érdekelt 
lesz, miután a múlt heti nyitófordu-
lóban két találkozót el kellett halasz-
tani.

A második forduló első mérkőzé-
sét pénteken 17 órától Marosludason 
játsszák, ahol a mezőny egyik esé-

lyesének számító házigazda az idén 
megalakult, szintén első helyekre tö-
rekvő Segesvári VSK-t fogadja. A töb-
bi összecsapást szombaton 11 órától 
rendezik, ezek közül kiemelkedik az 
ismét otthon játszó, feljutásra esélyes 
Marosvásárhelyi VSK, amely Maroso-
roszfalu ellen vív rangadót, továbbá 
Nyárádszereda és Szováta párharca 
is az élmezőny derbijének tekinthető. 
Hétvégén továbbá Ákosfalva–Dános, 

Nyárádtői Viitorul–Kuty falva, Nagy-
sármás–Náznánfalva és Marosvásár-
helyi Atletic–Nyárádtői Unirea mecs-
csek lesznek.

Közben a Maros megyei szövet-
ség honlapján ismertették a 4. Liga 
második csoportjának, valamint az 
5. és a 6. Liga csoportjainak összeté-
telét és bajnoki menetrendjét. Ezek a 
bajnokságok a következő hétvégén 
kezdődnek.

Rangadók a negyedosztályos bajnokságban

Az előző bajnokság-
ban hazai pályán 
legyőzték hét végi 
ellenfelüket a vásár-
helyiek 

▴  FORRÁS: FACEBOOK/
CLUB SPORTIV OLIMPIC

Az előző bajnokságból kiin-
dulva az együttesnek min-
den oka megvan arra, hogy 
bizakodjon a minél jobb 
eredmények elérésében.




