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Gyenge játék, egy pont
Döntetlen született a Vasas Femina idei első hazai bajnokiján

JÓZSA CSONGOR

A második játéknapról el-
halasztott mérkőzését pó-
tolta a Székelyudvarhelyi 

Vasas Femina a női labdarúgó 1. 
Ligában. Tegnap délután a tavalyi 
kiírás egyik meglepetésegyüttese, 
az akkor még újonc Universitatea 
Alexandria látogatott a sétatéri sta-
dionba.

Az első felvonásban nem sok 
focit láthatott a mintegy száz néző, 
kevés volt az összefüggő játék, több-
nyire a vendégek irányítottak, je-
gyezhető helyzetet viszont egyik fél 
sem alakított ki. A pihenőt követően 
sokkal támadóbb stílusra váltott 
a székelyudvarhelyi együttes. Pár 
apró lehetőség adódott a gólszerzés-
re: Barabás húsz méterről elvégzett 
szabadrúgása után a labda a sor-

falról irányt váltva a kapus kezébe 
pottyant, aztán Panova két helyze-
te következett, előbb egy beívelést 
csúsztatott a kapu mellé, majd hiába 
emelte át a labdát a kifutó hálóőrön, 
a játékszer nem kötött ki a kapuban. 
A 72. percben megtört a jég: Bíró ug-
rott ki a védők szorításából, lövésé-
be belekapott a kapus, a hátulról ér-
kező Țabur pedig közelről a hálóba 
passzolta a labdát (1–0).

A meccs csordogált a Vasas-győ-
zelem felé, amikor a semmiből ti-
zenegyeshez jutottak a vendégek, 
amit Vasile értékesített. Az egy 
idényt udvarhelyiként lehúzott tá-

madó bombájába belekapott Kajtár, 
kitolni azonban nem tudta (1–1). A 
végjátékban mindent egy lapra fel-
tevő házigazdák előtt még megvolt 
az esély, hogy megszerezzék a há-
rom pontot, Mitri beadását azonban 
Colesnicenco a kapus kezébe fejelte. 
Pontosztozkodással zárult tehát a 
Vasas Femina idénybeli első hazai 
találkozója, a párharc után azonban 
egy kis öröm is jutott a lányoknak, 
ugyanis ekkor akasztották nya-

kukba a tavalyi idény termését, az 
ezüst érmet.

„Az idejét sem tudom már, mikor 
játszottunk utoljára ennyire gyen-
gén. Nem volt átütőerő a csapatban, 
máskor egy meccsen legalább tíz 
helyzetet kidolgozunk, most pedig 
alig sikerült összehoznunk hár-
mat-négyet. Higgadtabban kellett 
volna megoldanunk a szituációkat” 
– összegzett a lefújást követően a 
hazaiak edzője, Székely János.

A Vasas Femina következő talál-
kozóját szombaton a Bukaresti Fair 
Play otthonában játssza.

Női labdarúgó 1. Liga, 2. for-
duló: Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina–Universitatea Alexand-
ria 1–1 (0–0). Gólszerzők: Țabur 
(72.), illetve Vasile (82.).

Vasas: Kajtár – Geréd, Kiss, Dá-
vid (60., Péter), Krall (46., Mitri) 
– Colesnicenco, Barabás, Benő, Ța-
bur, Bíró (85., Marinescu) – Panova.

A ktív kézilabdázók, edzők és a 
sportág kedvelői is futócipőt 

húznak vasárnap a Székelyudvarhe-
lyi Közösségi Alapítvány által meg-
rendezendő Fuss Neki! akción. Egy 
közös céljuk van: minél több pénzt 
gyűjteni ahhoz, hogy jövőre is meg-
szervezhessék a Szabó Dénes-emlék-
tornát.

A projekt ötletével a Hargita Me-
gyei Kézilabda-szövetség elnöke, 
Benedek Árpád Csaba állt elő. Idén 
Udvarhelyen maximum tizenegy 

futót indíthat egy szervezet, váro-
son kívül viszont bármennyit, így 
az emléktornáért összesen harmin-
can szaladnak majd vasárnap. A 
pénzgyűjtésbe a megszűnt Széke-
lyudvarhelyi KC több korábbi játé-
kosa is bekapcsolódik: Tálas Huba, 
Andrei Mihalcea, Szabó Levente, 
Sipos Adrián, Ferenczi Botond, Ba-
lázs Botond és Goran Kuzmanosz-
ki. A cél érdekében fut még Ilyés 
Ferenc, illetve Bakó Botond, Jakab 
László és Akácsos Barna edző is.

A projektről

Szabó Dénes 2015 márciusában hunyt 
el, az ötvenes évektől a kilencvenes 
évekig Székelyudvarhely egyik legsi-
keresebb kézilabdaedzője volt, veze-
tésével a hatvanas évek elején több 
ifj úsági csapat ért el jelentős eredmé-
nyeket az országban. A Székelyud-
varhelyi Akarat edzőjeként 1976-ban 
bronzérmet ünnepelhetett az országos 
bajnokságon, ami a helyi női kézilab-
dázás eddigi legjelentősebb eredmé-
nye. 2019. szeptember 6–8. között ke-
rül sor Székelyudvarhelyen a második 
Szabó Dénes-emléktornára, amelyen 
meghívásos alapon veterán, illetve 
amatőr kézilabdázókból álló férfi - és 
női csapatok vesznek részt Erdélyből, 
Magyarországról és Vajdaságból.

Neves kézilabdázók futnak a nemes célért
R eims városában rendezik meg 

október 12–13-án a második teq-
ballvilágkupát. A negyven országot 
felvonultató seregszemlén Romániát 
hárman képviselik: egyéniben Szé-
csi Barna, párosban Ilyés Szabolcs 
és Lázár Zsolt.

Tavaly Budapesten rendezték meg 
a magyar fejlesztésű sportág első vi-
lágkupáját, a seregszemlén húsz or-
szág volt jelen. Akkor a Szécsi Barna–
Lázár Zsolt páros első helyezést ért el, 
míg egyéniben Szécsi a negyeddöntőig 
menetelt, Lázár pedig harmadik he-
lyen zárt. Ilyés és Lázár nem először 
játszik együtt tétmeccset, a tavaly ősz-
szel Luxemburgban megrendezett All 
Stars Cup teqballgálán az első világ-
kupadöntő visszavágójaként beharan-
gozott mérkőzésen legyőzték Magyar-
ország párosát. Reimsben a sorsolás 
után nyolc ötös csoportot fognak létre-
hozni, amelyek mindegyikéből az első 
két helyezett jut tovább az egyenes ki-
eséses szakaszba.

„Legfőbb célunk, hogy kijussunk 
a csoportból, illetve minél tovább me-

neteljünk a kieséses szakaszban. Ha 
a budapesti világkupához hasonló 
eredményeket tudnánk elérni, az már 
óriási sikernek számítana, mivel idő-
közben sok nemzet kezdte játszani a 
teqballt, a sportág pedig nagyon sokat 
fejlődött. Magyarország és Franciaor-
szág képviselői nagyon erősek, illetve 
a mezőnyben nagyon sok az ismeret-
len csapat, biztosan lesznek meglepe-
tések” – mondta Ilyés Szabolcs.

A székely teqballosok bizakodva 
várják a hét végi megmérettetést. Az 
egyéni verseny pénteken lesz, míg a 
párosok mérkőzéseit szombaton ren-
dezik, akárcsak a két döntőt. A tervek 
szerint a Góbék Teqball Team Face-
book-oldalán élőben lehet majd kö-
vetni a székely játékosok mérkőzéseit. 
Egyébként a húszfős teqball-játékveze-
tői csapatban helyet kapott két udvar-
helyi is, Kovács Tamás és Márton Áron.

K isorsolták a labdarúgó Román 
Kupa Hargita megyei szakaszá-

nak 2. fordulóbeli párosításait. Lab-
darúgó Román Kupa, Hargita megyei 
szakasz, 2. forduló: Székelyudvarhelyi 

Golimpiákosz–Szé kely  udvarhelyi Ro-
seal, Zeteváralja–Gyergyószentmik-
lósi VSK, Felsőboldogfalva–Almás, 
Csekefalva–Keresztúr, Szentegyhá-
za–Lövéte, Szentlélek–Malomfalva, 

Kányád–Agyagfalva, Szentmárton–
Nagygalambfalva, Alsóboldogfal-
va–Szentábrahám, Bögöz–Zetelaka, 
Korondi Ifj úság–Farkaslaka. A mérkő-
zéseket november 24–25-én rendezik.

Udvarhelyi rangadó a Román Kupában

Megismételnék a tavalyi sikereket

A projekt támogatói közös 
edzésekkel hangolnak 
a vasárnapi futásra

◂  FORRÁS: HARGITA MEGYEI  
     K É Z I L A B D A - S Z Ö V E T S É G

Párosban címvédő 
a székely teqballcsapat

▾  F O R R Á S :  F A C E B O O K /
     G Ó B É K  T E Q B A L L  T E A M

• Akadozott a játék, az első félidőben rosszul, 
a másodikban elfogadhatóan játszott a tava-
lyi ezüstérmes. Hazai környezetben az előnyt 
megszerezték a lányok, megtartani viszont nem 
tudták.

Mindkét csapat kevés helyzetet 
alakított ki

▸  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S




