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Elekes Antalra emlékeztek a teniszezők
Rangos utánpótlásverseny zajlott Gyergyószentmiklóson

GERGELY IMRE

A z A kategóriás minősítésnek 
köszönhetően nagyon magas 
színvonalú volt a torna, az 

első helyezetteknek 250 pont járt az 
országos teniszrangsorban – mondta 
el Elekes Éva teniszoktató, a verseny 
szervezője.

Leginkább a 11–12 éves lányoknál 
alakult ki népes mezőny, itt a nagy 
tornák módján egyenes kieséses 
rendszerben zajlottak a mérkőzések, 
de hogy a gyermekeknek több játék-
lehetőséget biztosítsanak, a korán ki-
esők a vigaszágon folytatták. A többi 
korosztályban körmérkőzéses rend-
szerben játszottak a Gyergyószent-
miklósi Iskolás Sportklub salakos 
teniszpályáin.

• A Román Teniszszö-
vetség versenynaptá-
rában kiemelt, A ka-
tegóriás viadal zajlott 
Gyergyószentmiklóson 
a nyári vakáció utolsó 
napjaiban és az új tanév 
első napján. A hagyo-
mányos Elekes Antal 
Emlékversenyen kilenc 
város tizenegy klubjá-
nak sportolói mérték 
össze tudásukat.

A győztesek

8–10 évesek: Dandu David (Piatra 
Neamț), illetve Nagy Olívia (Marosvá-
sárhely). 11–12 évesek: Micu Răzvan 
(Konstanca), illetve Dull Antonia (Ma-
rosvásárhely). A vigaszverseny győzte-
se: Michalache Irene (Konstanca). 13–14 
évesek: Melles Márk (Gyergyószentmik-
lós), illetve Beke Szabó Anna (Kolozsvár). 
15–16 évesek: Cristea Andrea (Buzău).

A gyergyóiak eredményei

A Gyergyószentmiklósi ISK színeiben 
teniszezők eredményei közül kiemelke-
dik Melles Márk tornagyőzelme. Harma-
dik helyezést ért el Dumitru Ciupudean, 
illetve Lukács Ágnes (8–10 évesek), Tó-
dor Médi (13–14 évesek) és Bálint Bog-
lárka (15–16 évesek). 

A 11–12 éves lányok versenyében 
a székelyudvarhelyi Petroczki Dor-

ka második lett, míg a vigaszágon 
a 2., a 3. és a 4. helyen is gyergyói 
lányok végeztek, sorrendben Kriz-
bai Réka, Máté Dorottya és Alesia 
Chindea. 

Az Elekes Antal Emlékversenyen 
Gyergyószentmiklós sportolói mel-
lett Kolozsvár, Medgyes, Nagyszeben, 
Buzău, Roman, Piatra Neamț, Marosvá-
sárhely és Székelyudvarhely teniszezői 
játszottak.

A z Európai Labdarúgó-szövetség (UE-
FA) tervei szerint 2021-től új európai 

kupasorozat indul a Bajnokok Ligája és 
az Európa Liga mellett – írja az nso.hu.

„A zöld jelzést kiadták” – jelentette 
be kedden Andrea Agnelli, az európai 
futballklubok szövetségének (ECA) el-
ső embere a szervezet horvátországi 
közgyűlésén. A hírről beszámoló BBC 
szerint azonban Agnelli részleteket nem 
árult el a tervekről, sem azt, milyen rend-
szerű lenne a sorozat, sem pedig, hogy 
mikor lennének a mérkőzések, illetve 
mely csapatok vennének részt benne. 
„Modernizálásra van szükség. A jelen-
legi nemzetközi versenynaptár alapos 
átalakításra szorul, hogy a közeljövőben 
életbe léphessen egy új kupasorozat” – 
tette hozzá a Juventus elnöki posztját is 
betöltő Agnelli.

A francia L’Équipe információi szerint 
az új sorozat főtábláján (csoportkörében) 
harminckét csapat venne részt, ugyan-
annyi, amennyi a Bajnokok Ligájában és 
– a 2021–22-es idénytől – az Európa Li-
gában. A kilencvenhat csapatra szabott 
tervet az év végén hagyhatja jóvá az UE-

FA végrehajtó bizottsága. Az elképzelés 
szerint az új sorozatban a kisebb nemze-
tek csapatai lennének érdekeltek.

Mint ismert, a hatvanas évek elejétől 
a kilencvenes évek végéig három sorozat 
zajlott az európai kupaporondon: a Baj-
nokcsapatok Európa Kupája (később Baj-
nokok Ligája), a Kupagyőztesek Európa 

Kupája és a jellemzően nemzeti bajnok-
ságok második-negyedik helyezettjeit 
felvonultató UEFA Kupa (korábban Vá-
sárvárosok Kupája).

Színvonalas volt a 
játék, a győzteseknek 
keményen meg kellett 
küzdeniük az első 
helyért 
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Szurkolók utazása Kézdivásárhelyre
Kézdivásárhelyre utazik pénteken a Gyergyói Hoki Klub, 
ahol a Steaua várja a piros-fehéreket a romániai bajnok-
ságban. A meccs 18.30-kor kezdődik, ez lesz az első hiva-
talos felnőtt bajnoki mérkőzés az új háromszéki csarnok-
ban. A találkozón természetesen ott lesznek a gyergyói 
drukkerek is, a szurkolótábor az alkalomra autóbuszos 
utazást szervez. Az útiköltség 35 lej személyenként, 
indulás 14.30-kor a gyergyószentmiklósi Művelődési Ház 
elől. Jelentkezni Jakab Péternél lehet, a 0747-479572-es 
telefonszámon.

Nagyot hajrázott az Újpest
A hajrában egyenlített, majd a hosszabbításban a győ-
zelmet is megszerezte az UTE a vendég Ferencváros ellen 
a jégkorong Erste Liga hétfő esti mérkőzésén. A hazai 
csapat – melynek mindkét gólját a szlovén Andrej Hebar 
szerezte – két és fél perccel a rendes játékidő vége 
előtt mentette hosszabbításra a meccset. Az eredmény: 
Újpesti TE–FTC-Telekom 2–1 – hosszabbítás után (0–1, 
0–0, 1–0, 1–0). Hétvégén pályára lépnek az erdélyi 
csapatok is, pénteken este a Csíkszeredai Sportklub a 
Ferencvárost fogadja, a Brassói Corona pedig Bécsben 
vendégszerepel. A Gyergyói HK vasárnap délután kezdi 
meg Erste-ligás szereplését, a Ferencváros csapatát 
fogadja.

• RÖVIDEN Harmadik kupasorozatot terveznek

Jobbra a BL, balra az El trófeája, 
plusz egy kíváncsiskodó az UEFA 
nyoni székházában
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