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Z Á T Y I  T I B O R

M ester Zsolt edző elmon-
dása szerint a lányok bi-
zakodón várják a rajtot. 

„A tavalyi szezonban nem sikerült 
meccset nyernünk, most minden ha-
zai találkozón úgy állunk pályára, 
hogy itthon akarjuk tartani a pon-
tokat, ezért pedig mindent megte-
szünk. Szombaton kezdődik az ifj ú-
sági bajnokság is, a keret egy része 
Nagybányán is játszik, reméljük, a 
Târgoviște elleni találkozóig kipi-
henik magukat, és tudásuk legjavát 
adják majd a pályán” – vezette fel az 
első bajnokit az edző. Az SZNKK ke-
rete kevés helyen változott, sikerült 
viszont leigazolni három kézdivá-
sárhelyi játékost is, akik korábban 
szerepeltek már az ISK ifj úsági csa-
pataiban.

„A tavalyi tanulóév volt, most 
arra kell törekednünk, hogy kikü-
szöböljük a hibákat, megoldjuk a 

problémákat. Huszonnégy mecs-
csünk lesz az alapszakaszban, 
egyelőre erre koncentrálunk. Ki-
mondott célunk nincs, csak az, 
hogy meccseket nyerjünk és lé-
pésről lépésre fejlődjünk” – foly-
tatta Mester Zsolt, hozzátéve, hogy 
várják a szurkolókat a vasárnapi 

mérkőzésre, melyre a belépés in-
gyenes.

Az SZNKK kerete: Simma Noémi, 
Lukács Erika, Péter Szidónia, Sándor 
Aliz, Chiratcu Andrea, Katona Beáta 
Zsuzsánna, Claudia Nedelcu, András 
Anett, Voloncs Júlia, Dobra Anett, Má-
tis Zita, Miklós Helén Katalin, Bálint 

Boglárka, Bálint Anna, Kerekes Éva, 
Fekete Anna Dóra, Bálint Noémi, Mun-
teanu-Korodi Krisztina, Geréb Beáta 
Kincső, Bodó-Demeter Alexandra, Ma-
jor Nóra, Nagy Henrietta, Kovács And-
rea Teodóra, Boros Eszter, Szász Anita.

Női kézilabda A divízió, C 
csoport, 2. forduló: vasárnap 10 

órától Székelyudvarhelyi NKK–CSU 
Târgoviște, 11 órától LPS Târgu Jiu–
Național Râmnicu Vâlcea, HC Activ 
Plopeni–FC Argeș; a Dacia Mioveni 
szabadnapos lesz. Az első forduló-
ban: Argeș–Mioveni 14–21, Târgo-
viște–Tg. Jiu 36–34, Rm. Vâlcea–
Plopeni 21–21.

Pályán az SZNKK
• Elrajtol a másodosztá-
lyos női kézilabda-bajnok-
ság a Székelyudvarhelyi 
Női Kézilabda Klub szá-
mára, vasárnap délelőtt 
tíz órakor a CSU Târgoviș-
te együttesét fogadják a 
városi sportcsarnokban.

Hétvége a focipályákon
Labdarúgó 4. Liga, nyugati csoport, 4. forduló : szombaton 17 órától 
Székelyudvarhelyi Sporting–Székelykeresztúri Egyesülés; vasárnap 
14 órától Nagygalambfalva–Homoródalmás, 17 órától Lövéte–Szent-
egyháza, Farkaslaka–Agyagfalva, Malomfalva–Szentábrahám, 
Zetelaka–Székelyudvarhelyi Roseal, Betfalva–Székelyvarság. 5. 
Liga, Udvarhely körzeti bajnokság, 4. forduló : vasárnap 14 órától 
Bögöz–Csekefalva, Bogárfalva–Alsóboldogfalva, Parajdi SE–Kobát-
falva, Siménfalva–Gagy, Zetelaka II.–Kápolnás, Homoródszentmár-
ton–Korondi Ifjúság, Farcád–Felsőboldogfalva. 6. Liga, 4. forduló : 
vasárnap 11 órától Homoródszentpál–Zeteváralja, Alsósófalva–
Máréfalva, Oklánd–Kissolymos, Szentlélek–Parajdi SK, Kányád–
Homoródszentpéter, 17 órától Szentegyháza II.–Székelyderzs; a 
Székelyudvarhelyi Golimpiákosz szabadnapos lesz.

Elkezdődött a férfi kézi BL
Szerdán este megkezdődtek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 
csoportküzdelmei: a Barcelona izgalmas végjáték után egygólos 
vereséget szenvedett a Löwentől, míg a Paris Saint-Germain bizto-
san nyert a Zaporizzsja vendégeként. Jól rajtolt a román bajnok is, 
kétgólos győzelemmel kezdte a sorozatot. Íme, az első eredmények. 
A csoport: Rhein-Neckar Löwen (német)–Barcelona (spanyol) 35–34. 
B csoport: Motor Zaporizzsja (ukrán)–PSG (francia) 29–35. D cso-
port: Bukaresti Dinamo–Elverum (norvég) 26–24 (12–11), Riihimaen 
Cocks (finn)–Ademar León (spanyol) 19–19. A Telekom Veszprém 
(A csoport) szombaton a lengyel Vive Kielcét fogadja, a Mol-Pick 
Szeged (B csoport) pedig vasárnap a horvát PPD Zagreb vendége 
lesz Eszéken.

Szingapúrban a Forma–1
Ázsiában folytatódik a hét végén az autós gyorsasági világbajnok-
ság, a Forma–1. Az idei vébé tizenötödik futamát szeptember 16-án, 
vasárnap, romániai idő szerint 16.10-től rendezik.

• RÖVIDEN 

F olytatódik a teremlabdarúgó 1. 
Liga, a második fordulóban a 

Futsal Klub Székelyudvarhely Ko-
lozsvárra utazik, ahol vasárnap 15 
órakor a házigazda Clujanával talál-
kozik. 

A két együttes ellentétesen kezdte 
a bajnokságot, a Clujana 14–2-es ve-
reséget szenvedett a Dévai Autober-
gamo otthonában, míg az FK hazai 
pályán küzdelmes meccsen 5–4-re 
nyert a Jászvásári Poli ellen. Az ud-

varhelyi csapat keretében mindenki 
egészséges. „Kötelező győzelem előtt 
állunk, ha összehasonlítjuk a két csa-
pat keretét, egyértelműen kitűnik, 
hogy a miénk jóval értékesebb. Nem 
szabad elfelejteni, hogy Kolozsvár a 
hazai meccsein jóval erősebb játék-
erőt képvisel, továbbá mindig agresz-
szívan, helyenként durván játszik, 
reméljük, a játékvezetés nem fogja 
ezt megengedni. Bízom benne, hogy 
feljavul a játékunk, és a mérkőzésen 

a fi atalabb futsalosok is játéklehető-
séget fognak kapni” – minősítette a 
mérkőzést Jakab Zoltán, az FK edzője.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 2. forduló: 
vasárnap 13 órától Bukovina Vîcov–
Dévai Autobergamo, 15 órától Kolozs-
vári Clujana–FK Székelyudvarhely; 
hétfőn 16 órától Jászvásári Futsal Po-
li–Galaci United, 18 órától Temesvári 
Informatica–Dunărea Călărași; ked-
den 19 órától Csíkszeredai Imperial 
Wet–Gloria Buzău.

Három pontért utaznak Kolozsvárra

A labdarúgó 1. Liga címvédőjének 
fi ókcsapatához, a Kolozsvári CFR 
II.-höz látogat a Székelyudvarhelyi 
FC a harmadosztályos bajnokság ne-
gyedik fordulójában, a találkozót ma 
17 órától rendezik a kolozsvári CMC 
sportbázison. Az SZFC-nek ez lesz a 
harmadik kiszállása az új idényben.

Mészáros Alpár edző a nehéz sor-
solás ellenére elégedett az eddig elér-
tekkel. „Ahhoz képest, hogy az eddigi 
három meccsünkből kettőt idegenben 
játszottunk, elégedett vagyok a rajttal, 
hiszen a játékosok minden találko-
zón maximálisan odatették magukat. 
Nem vagyunk azon a szinten, hogy 
az első négy-ötben legyünk, de jó 
úton jár az SZFC ahhoz, hogy a télen 
ne legyenek nagy gondok” – vázolta 

a helyzetet. Megtudtuk, hogy Vékás 
Barna sérülés miatt nem utazott el 
csütörtökön a csapattal, Csifó István 
viszont felépült, így ismét bekerült a 
keretbe. Az ifj úságiaktól felhoztak egy 
kapust, mivel Nagy Barna piros lapot 
kapott az előző meccsen. „A CFR II. 
erős, fi atal labdarúgókból áll, akik 
már három-négy éve együtt játsza-
nak, többen korosztályos válogatottak 
is. Kérdés még, hogy az első csapattól 
ki lép majd pályára ellenünk. Jó gár-
dájuk van, jól ismerem őket, otthon 
nagyon veszélyesek. Mindenképpen 
nagyon kemény meccsre számítok, 
melyen az a célunk, hogy ne kapjunk 
ki” – nyilatkozta Mészáros.

A CFR II. egy ponttal előzi meg a he-
tedik SZFC-t, az első fordulóban idegen-

ben legyőzte a Besztercei Gloriát, majd 
két döntetlen következett, hazai pályán 
a Nagybányai Minaurral, illetve ide-
genben a Dési Unireával. Az SZFC négy 
pontot szerzett eddig, Désen döntetlent 
játszott, Csíkszeredában kikapott az 
FK-tól, a legutóbbi fordulóban pedig 
3–1-re legyőzte Radnótot.

Labdarúgó 3. Liga, 5. csoport, 4. 
forduló: pénteken 17 órától Kolozs-
vári CFR II.–Székelyudvarhelyi FC, 
Medgyesi Gaz Metan II.–Nagybányai 
Minaur, Szászrégeni Avântul–Kolozs-
vári Sănătatea; szombaton 17 órától 
Lénárdfalva–Dési Unirea, Szászher-
mányi FC–Besztercei Gloria, Tasnádi 
Unirea–Marosvásárhelyi MSE, Bar-
carozsnyó–Tordai Arieșul; vasárnap 
17 órától FK Csíkszereda–Radnóti SK.

Kemény meccsre számít Mészáros




