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Svéd asztaliteniszező Székelyudvarhelyen
Megerősítette keretét az ISK-FSK
zés sel indítja az új
idényt a Székelyudvarhelyi ISK-FSK
asztaliteniszcsapata.
Szeptemberben megtapasztalták, milyen
az európai porondon
szerepelni, ezt szeretnék újból elérni. A
keretet két tapasztalt
sportolóval erősítették meg.
JÓZSA CSONGOR

T

berben, a városi sportcsarnokban
rendezett ETTU Kupán már magára
öltötte az udvarhelyi mezt. Az ISKFSK edző-játékosa, György István
továbbá elmondta, sikerült megegyeznie a svéd Sebastian Losóval.
A 27 éves, balkezes játékos jelenleg
a svéd Angby együttesében játszik

Csíkszéki amatőr pingpong-csapatbajnokság
Novemberben elrajtol a csíkszéki amatőr asztalitenisz-csapatbajnokság új idénye. Új és
régi csapatok jelentkezését egyaránt várják. Kezdők, haladók, hölgyek és urak, fiatalok és
idősebbek is jelentkezhetnek a 4+1-es csapatversenyre, amelynek helyszíne a csíkszeredai vasútállomás melletti magtár épülete lesz. Bővebb információt kérni, benevezni a
0745–481 288-as telefonszámon lehet.

– mindkét szakszövetség versenykiírása megengedi, hogy egy sportoló
két ország pontvadászatában is szerepeljen. „Az első körben Sebastian
csapattársának aláírását szerettük
volna megkaparintani, ő azonban
egy angliai klubot választott, egyben ajánlotta Losót, aki rögtön igent
mondott a felkérésünkre” – mondta az edző-játékos. Sebastian Loso
ifjúságiként megnyerte az Észak-Európa-bajnokságot, egyéniben pedig
a svéd bajnokság élmezőnyében
található.
„Kijelenthetem, hogy idén erősebb a csapatunk, mint tavaly.
Persze azt sem szabad szem elől
téveszteni, hogy a többiek is igazoltak, bizonyára sokkal keményebb
lesz a bajnokság is. Az első Szuperliga-idényünkben az volt a célunk,

Búcsúhoz vezetett a rengeteg hiba
K
iesett a férfi kézilabda Román
Kupából a Székelyudvarhelyi
Szejke SK, szerdán délben öt góllal
maradt alul az ugyancsak másodosztályos CS Universitatea Craiova otthonában.
Az udvarhelyi csapat játékát rengeteg hiba hátráltatta, a fiúk számtalan labdát eladtak, az ellenfél pedig
élt is a lehetőséggel, az első perctől

az utolsóig vezetett. A rossz passzok
ellenére többször is visszakapaszkodott a Szejke SK, ám egyszer sem tudott egyenlíteni, a hazaiakat hatszor
a kapufa is kisegítette. A szünetben
18–15-re vezetett Craiova.
Térfélcsere után folyamatosan
ellépett a CS U, a 46. percben már
nyolc góllal vezetett (29–21). Innen
huszáros hajrába kezdett a Szejke

SK, az 58. percben már csak három
volt a hátránya, azonban jöttek az
újabb hibák, a házigazda pedig
eldöntötte a mérkőzést, 36–31-re
nyert Craiova, és továbbjutott a
nyolcaddöntőbe.
Legközelebb vasárnap 18 órától
játszik a Szejke, a Nagybányai Minaur II. csapatát fogadja a városi sportcsarnokban.

hogy benn maradjunk a legjobbak
között, idén viszont már az, hogy
elcsípjük az európai kupaindulást
érő első hat hely valamelyikét. Titkon abban is reménykedem, hogy
ott lehetünk majd a rájátszás felsőházában, vagyis hogy az első négy
hely valamelyikén végzünk” – öszszegzett a tréner.
Az ISK-FSK kerete a 2018/19-es
szezonban: György Szilárd, Cservik
Krisztián, Tamás Szabolcs, Sebastian Loso és György István. A Szuperliga versenykiírása nem változott,
ősszel és tavasszal egy-egy tornát
rendeznek, amelyeken a nyolccsapatos mezőnyben mindenki játszik
mindenkivel. Ezt követően a rájátszásban az első négy helyezett az
érmekért küzd majd, a többiek pedig a kiesés elkerüléséért.

Férfi kézilabda Román Kupa,
tizenhatoddöntő: CS Universitatea Craiova–Székelyudvarhelyi
Szejke SK 36–31 (18–15), gólszerzők
Fekete 8, Buguleț 5, Daninfeld 4,
Kónya, Tăuțean, Kopacz 3–3, Komporály 2, Pál, Szász, Jére 1–1, játszott
még Orbán Sz., Jobb – Lázár, kiállítások 8, illetve 4 perc, hétméteresek
0/0, illetve 3/3.

E

dőnek, helyzeteket is kialakított,
betalálni azonban nem tudott. A
játékrész hajrájára aztán kissé lankadt a figyelem, és a házigazdák
két gólt szerezve kényelmes előnybe kerültek. A hirtelen jött hátrány
megfogta a lányokat, akik a második félidő elején újabb gólt kaptak.
A negyedik kolozsvári találat után

Továbbjutott az
FK U19-es csapata

Románia U21-es korosztályú
labdarúgó-válogatottja megnyerte az Európa-bajnoki selejtezősorozat 8-as csoportját, így
kijutott a jövő évi döntő tornára.
Az utolsó fordulóban, kedden
este Ploiești-en Liechtensteint
győzte le. Az eredmény: Románia–Liechtenstein 4–0 (3–0),
gólszerzők George Puşcaş (14.,
39.), Ianis Hagi (25.), Adrian
Petre (78.). A csoport végeredménye: 1. Románia 24 pont, 2.
Portugália 22, 3. Bosznia-Hercegovina 18, 4. Wales 13, 5.
Svájc 10, 6. Liechtenstein 0.
A magyar U21-es labdarúgó-válogatott hazai pályán
2–1-re kikapott Törökországtól,
ezáltal negyedik helyen végzett
a belgák által megnyert 6.
csoportban. A selejtezősorozat
kilenc csoportjának első helyezettjei közvetlenül kijutottak
az Olaszországban és San
Marinóban jövő júniusban megrendezendő kontinenstornára,
a négy legjobb csoportmásodik
pedig pótselejtezőt játszhat.
Az Európa-bajnokságra eddig
kijutott csapatok: Olaszország
(házigazda), Spanyolország,
Franciaország, Anglia, Szerbia,
Németország, Horvátország,
Dánia, Belgium és Románia.
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Egy félidőt bírták Kolozsváron
lszenvedte idénybeli második
vereségét a Székelyudvarhelyi
Vasas Femina, a női labdarúgó 1. Liga 6. fordulójában, szerdán délután
a Kolozsvári Olimpia vendégeként
maradt alul.
Szinte kiváló első félidőt játszott a Vasas Femina, a 40. percig
egyenlő ellenfele volt a címvé-

• RÖVIDEN

Húsz év után
kijutottak az Eb-re

Sebastian Loso 27 éves,
balkezes játékos
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A felnőttek után az FK Csíkszereda U19-es csapata is bejutott
a labdarúgó Román Kupa
legjobb tizenhat együttese
közé. Ilyés Róbert edző tanítványai a szerda kora délutáni
kupameccsen a Bákói Aerostar
gárdáját győzték le 4–1-re. Az
FK a négy gól mellett kétszer a
felső kapufát is eltalálta.
Ilyés Róbert, az FK vezetőedzője: „Nem a szokásos kezdő
tizeneggyel léptünk pályára,
és ez meg is látszott, hiszen
félidőben még 1–1 volt az
eredmény. Szünet után friss
játékosokat küldtem pályára,
örvendek, hogy a cserék hozták azt a pluszt, amit elvártam
tőlük, és sikerült hamar lezárni
a meccset, kiharcolni a továbbjutást.” U19-es Román Kupa,
a legjobb 16 közé jutásért: FK
Csíkszereda–BákóiAerostar 4–1 (1–1), a hazai csapat
gólszerzői Bara Levente 2, Csegöldi Ottó és Márton Kristóf.

• Komoly célkitű-

eljes erőbedobással hangol
a Székelyudvarhelyi ISK-FSK
férfi asztaliteniszcsapata az
október végén kezdődő Szuperliga
első tornájára. A fi úkra négy nap
alatt hét párharc vár, azaz Buzăuban egyszerre lejátsszák az őszi
idény mérkőzéseit. A keret heti hat
edzéssel készül a rajtra.
A tavalyi csapathoz képest két új
játékos érkezett a klubhoz. Arról már
hírt adtunk, hogy a nyári szünetben
sikerült hazacsalogatni György Szilárdot. Az asztaliteniszező szeptem-
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lanyhult a mérkőzés tempója, több
gól nem esett, az Olimpia 4–0-ra
nyert.
„Jó első félidőt játszottunk, kár,
hogy a végén figyelmetlenségből
két gólt is kaptunk. Ez rányomta bélyegét a játékunkra. A mezőnyben
domináltak a kolozsváriak, de nem
fociztak le minket a pályáról, tetszett

a lányok jó hozzáállása” – összegzett
Székely János edző.
Legközelebb két hét múlva játszik a
Vasas Femina, október 31-én, szerdán
pótolják a 4. fordulóból elhalasztott,
Borgóprundi Heniu elleni hazai mérkőzést. Női labdarúgó 1. Liga, 6. forduló: Kolozsvári Olimpia–Székelyudvarhelyi Vasas Femina 4–0 (2–0).

12.00 Tenisz, WTA-torna,
Moszkva (Digi Sport 2)
19.00 Ifjúsági olimpia,
Buenos Aires (Eurosport 2)
21.00 Női röplabda, NB I.:
Nyíregyháza–Vasas
(M4 Sport)
22.00 Férfi kosárlabda, Euroliga:
Barcelona–Bayern
(Digi Sport 4)

