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Meggyőzően kezdték az idényt
Nem fért kétség a kézilabdázók győzelméhez

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

H azai pályán mutatkozott be 
az új idényben az Olimpic 
korosztályos csapatából 

átalakult, immár a városi önkor-
mányzat támogatásából részesülő 
marosvásárhelyi együttes. A tavalyi 
B osztályos bajnokságban a Liviu 

Rebreanu Gimnázium sporttermé-
ben játszott a csapat, de idén már a 
ligeti Sportcsarnokban rendezi mér-
kőzéseit. Vasárnap este több százan 
voltak kíváncsiak az együttes játé-
kára.

A találkozót az elejétől a végéig 
uralták a Claudiu és Mihaela Evi 
edző házaspár által vezetett fiatal 
vásárhelyi játékosok, és egyálta-
lán nem volt kérdéses a győzel-

mük. A szünetben nyolc gól volt 
a hazaiak előnye, majd fordulás 
után még nagyobb különbséget 
dolgoztak ki, végül pedig tizenkét 
találattal magabiztosan nyertek.

Az előző szezonban az Olimpic-
nál húzóembernek számító Moni-
ca Bărăbaș nyolc, Andreea Târșo-
agă hét, a felbomlott Mureșul 
korábbi kézilabdázója, Carola 
Stîngu pedig hét góllal lett a VSK 
legeredményesebb játékosa.

A meggyőző hazai szezonrajt 
után a marosvásárhelyiek a követ-
kező fordulóban ismét házigazda-
ként lépnek pályára, szeptember 
16-án, ugyancsak vasárnap 17 órá-
tól a Nagybányai Minaur második 
számú csapatát fogadják, amely 

szintén győzelemmel kezdte a baj-
nokságot.

Női kézilabda, A osztály, D cso-
port, 1. forduló: Marosvásárhelyi 
VSK–Temesvári CSU 37–25 (17–9), 
a VSK gólszerzői Monica Bără-
baș 8, Andreea Târșoagă 7, Caro-
la Stîngu 7, Flavia Munteanu 6, 
Georgeta Bucin 3, Carina Ghemeș 
3, Ioana Moldovan 2, Sarah Darie 
1. Játszott még Ioana Ugran, Fla-
via Stan (kapusok), Maria Ola, 
Ioana Radu, Mara Bejan, Ioana 
Sîngeorzan, Paula Popean, Ioa-
na Bardoși. További eredmények: 
Nagybányai Minaur II.–Resica-
bányai CSU 35–29 (16–13), Nagy-
váradi CSU–Kisjenői Crișul 25–33 
(10–17).

Nem jutott főtáblára 
a Craiova
A címvédő Győr és a Ferencvá-
ros csoportja is teljessé vált a 
női kézilabda Bajnokok Ligája 
selejtezőjének vasárnapi döntői 
után. A lengyelországi Lublin-
ban megrendezett 1. csoportot 
a német Bietigheim nyerte, így 
a főtáblán a D csoportba került 
a Ferencváros, a Bukaresti CSM 
és a norvég Kristiansand mellé. 
A horvátországi Kaproncán 
(Koprivnica) megrendezett 
2. csoport győztese a hazai 
együttes lett, így a C csoport-
ban játszik, a Győri ETO, a 
német Thüringer és a szlovén 
Krim Ljubljana társaságában. A 
kaproncai csoport döntőjében a 
házigazdáktól 22–21-es veresé-
get szenvedett SCM Craiova az 
EHF Kupában folytatja. 

Továbbjutott 
a Steaua
Bejutott a férfi kézilabda EHF 
Kupa második fordulójába a 
Bukaresti Steaua. A román 
csapat kettős győzelemmel 
búcsúztatta a horvát Varaz-
din együttesét, az idegen-
beli 26–25-s győzelme után 
vasárnap a hazai visszavágót 
is 29–25 arányban megnyerte. 
A selejtezők második forduló-
jában két román és egy magyar 
csapat lesz érdekelt: a Steaua 
az izraeli Maccabi Rishonnal, 
a Konstanca a cseh Plzennel, 
míg a Komló a görög Olimpia-
kosszal mérkőzik meg.

Hosszú tizenegy 
érmet szerzett
Hosszú Katinka négy érmet – 
két aranyat, egy ezüstöt és egy 
bronzot – szerzett vasárnap az 
úszók idei világkupa-sorozatá-
nak nyitóállomásán Kazanyban, 
így összesen tizenegy medállal 
zárta a kazanyi megmérette-
tést. A háromszoros olimpiai 
bajnok Tatárföld fővárosában 
200 m háton és 200 m vegye-
sen  nyert, míg 800 m gyorson 
a második lett, a 4x100 m 
vegyes váltóval pedig – Jakabos 
Zsuzsanna, Verrasztó Dávid 
és Dudás Dániel társaként – a 
harmadik helyen zárt. A hét ver-
senyből álló világkupa második 
viadalát csütörtöktől Dohában 
rendezik.

Rasovszky nem 
talált legyőzőre
Rasovszky Kristóf idén 
negyedik alkalommal diadal-
maskodott a nyíltvízi Euró-
pa-kupában, zsinórban már 
nyolc sikernél jár a sorozatban. 
Rasovszky Eilat, Barcelona 
és Koppenhága után Bledben 
szállt vízbe a sorozatban, és 
ezúttal sem talált legyőzőre. A 
21 esztendős úszó tavaly szin-
tén mind a négy alkalommal 
nyert, így zsinórban nyolcadik 
EK-versenyén győzött. 

• RÖVIDEN 

H árom érmet nyert a marosvá-
sárhelyi Trandafi r Norbert a 

szlovéniai Kranjban megrendezett 
nagyszabású európai úszó mester-
tornán. A profi  versenysporttól ko-
rábban visszavonult, három olimpi-
án részt vett sikeres sportoló a román 
küldöttség színeiben a veteránok 
megmérettetésén bizonyította, hogy 
továbbra sem hiányzik belőle a ver-
senyszellem.

A 30 éves Trandafi r három szám-
ban volt érdekelt Szlovéniában, és 
mindegyikben dobogós helyen vég-
zett. Aranyérmet szerzett a román 
4x50 méretes gyors-, illetve a 4x50 
méteres vegyes váltóval, amelyben 
Răzvan Florea, Dan Minulescu és 

Bogdan Țiu voltak a csapattársai. A 
dobogón megelőzték Magyarországot 
és Izraelt, illetve Horvátországot és 
Hollandiát. Trandafi r közel volt a har-
madik első helyezéséhez is, de egyé-
niben, a 30–35 évesek kategória 50 
méteres gyorsúszásban – több mint 
ötven versenyző között – a második 
helyen ért célba, mindössze az ukrán 
Vjacseszlav Szemhajkin előzte meg.

A jelenleg Csíkszeredában élő 
Trandafi r Norbert már évek óta saját 
úszóklubot működtet, és edzőként 
tevékenykedik. Korábban megkere-
sésünkre úgy nyilatkozott, hogy az 
úszóedzések mellett tervezi egy gyerek 
vízilabdacsapat megalakítását. 

H. B. O.

Újra versenyzett  Trandafir Norbert
Az edzősködés mellett 
visszatért a versenyzéshez is  
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• Fölényes győzelemmel kezdte menetelését 
a Marosvásárhelyi VSK női kézilabdacsapata, 
a másodosztályos bajnokság D csoportjának 
nyitófordulójában 37–25-re múlta felül a Te-
mesvári CSU-t.




