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N emrég ért véget a másodosz-
tályú férfi  kézilabda-baj-
nokság D csoportjának őszi 

idénye. A Székelyudvarhelyi Szejke 
SK tíz mérkőzésén hét győzelmet, 
egy döntetlent ért el és két vereséget 
szenvedett, jelenleg vezeti a hatcsa-
patos rangsort.

A nyáron alakult klubnak nem 
volt sok ideje a keret kialakításához, 
illetve a megfelelő felkészülésre. 
Talán ennek is tulajdonítható, hogy 
első négy meccsén csupán négy 

pontot szerzett, illetve hogy kiesett 
a Román Kupa küzdelmeiből.

Az őszi évad második felében si-
kert sikerre halmozott a Szejke SK, 
zsinórban hat győzelmet zsebelt be, 
így a D csoport élére állt, ott is tölti a 
telet. Sipos Lóránt edző elégedetten 
nyilatkozott: „A sok munka gyümöl-
cse az elért eredmény, az első helyen 

vagyunk. Amit az idény előtt megfo-
galmaztunk, hogy a csoportból jus-
sunk tovább, azt tartani tudjuk. A 
legfőbb cél, hogy ott legyünk az elő-
döntő tornán. Számunkra az a fon-
tos, hogy a csapat minél több hiva-
talos találkozón pályára léphessen.”

Ami kissé megnehezítette a tré-
ner dolgát, hogy tanítványai gyak-
ran lesérültek. „Valamilyen szinten 
ez várható volt, hiszen a keretünk-
ben olyan kézilabdázók vannak, 
akik kihagytak pár évet, a terhelés 
pedig egészségügyi problémákat 
eredményezett. Ebből a szituációból 
is jól jöttünk ki, ugyanis az ifj úsági 
korosztályú játékosok jól tudták he-
lyettesíteni a felnőtteket. Klubunk 
az apró lépések elvét vallja, vagyis 
fontos, hogy az ifi  játékosokat foko-
zatosan beépítsük a csapatba” – tet-
te hozzá Sipos. Elmondta továbbá, 
hogy a keret nem változik, a 2018/19-

es szezont ezzel a játékosállomány-
nyal viszik végig.

Az A osztály mezőnye a téli szü-
net után február elején kezdi meg a 
tavaszi idényt. Ekkor is egy oda-visz-
szavágót játszanak a csoport tagjai. 
Ezt követően a tabella első két he-
lyezettje az elődöntő tornára megy. 
Ha a továbbjutó együttes fi ókcsapat, 
akkor az eredményei nélkül újraszá-
molják a rangsort.

Az elődöntőbe a négy csoport-
ból összesen nyolc klub kerül be. 
Amennyiben most rendeznék ezt a 
tornát, a mezőny így festene: CSM 
Vaslui, Galaci CSU (az A csoport-
ból), CSM Alexandria, CS Medgidia 
(a B csoportból), Resicabányai CSM, 
CSU Craiova (a C csoportból), illetve 
a Székelyudvarhelyi Szejke SK és a 
Nagyváradi VSK a D csoportból.

Az elődöntő tornát 2019. május 
2–5. között rendezik, a gárdákat két 

csoportba sorolják. Itt mindenki ját-
szik mindenkivel, majd a kvartettek 
első két helyezettje megy tovább a 
döntő tornára.

A négy csapat már az élvonalba 
jutásban reménykedhet. A négyes 
döntőt 2019. május 16–19. között ren-
dezik meg. Itt is mindenki minden-
kivel játszik. Az első két helyezett a 
következő szezont már a Bölények 
Ligájában kezdheti, míg a harmadik 
és a negyedik selejtezőmeccset vív 
az élvonal tizenegyedik és tizenket-
tedik helyezettjével.

A sok munka gyümölcse az első hely
Elégedett a Székelyudvarhelyi Szejke SK vezetőedzője

• Jó pozícióból várja a tavaszi folytatást a nyá-
ron alakult székelyudvarhelyi kézilabda-együt-
tes. A Szejke SK edzője, Sipos Lóránt szerint 
még korai az élvonalba jutásról álmodozni, 
egyelőre az a fontos, hogy a csapat minél több 
hivatalos találkozón pályára léphessen.

Formajavulás. Legutóbbi hat 
meccsét megnyerte a Szejke SK

▸  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     B A R A B Á S  Á K O S

T úl kemény ellenfélnek bizonyult 
a házigazda Galaci Phoenix a 

Marosvásárhelyi VSK férfi  kosárlab-
dacsapatának, amely elszenvedte 
szezonbeli első vereségét a Nemzeti 
Liga C értékcsoportjában. Ezzel a vá-
sárhelyiek visszacsúsztak Galac mögé 
a harmadik helyre, hiszen megelőzte 
őket az egy meccsel többet játszott 

Máramarosszigeti VSK is, amellyel a 
következő fordulóban, szombaton 17 
órától idegenben játszanak.

A hétközi 10. fordulóban kedden 
lépett pályára a VSK Csíkszereda is, 
amely az Erőss Zsolt Arénában iz-
galmas végjátékban maradt alul a 
Zsilvásárhelyi ACS-sel szemben. A 
hetedik helyen álló csíkiak a követ-

kező fordulóban ismét hazai pályán 
játszanak, szombaton 17 órakor a 
Galaci Phoenix együttesét fogadják.

Férfi  kosárlabda, Nemzeti Liga, 
C értékcsoport, 10. forduló: Gala-
ci Phoenix–Marosvásárhelyi VSK 
96–89 (20–22, 27–14, 22–16, 27–37), 
VSK Csíkszereda–Zsilvásárhelyi ACS 
96–98 (26–22, 25–22, 20–28, 25–26).

Vásárhely és Csíkszereda is kikapott

Fölényes CFR-győzelem a fővárosban
Könnyedén szerezte meg a három pontot a Bukaresti Dinamo otthonában 
az éllovas Kolozsvári CFR. Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hétközi, 
18. fordulójának kedd esti mérkőzésén a bajnoki címvédő 3–0-ra nyert, 
és továbbra is vezeti a bajnokságot. Labdarúgás, 1. Liga, 18. forduló:  
Bukaresti Dinamo–Kolozsvári CFR 0–3 (0–1), gólszerzők Păun (35.), 
Culio (51., büntetőből) és Țucudean (84.); FC Voluntari–Nagyszebeni 
Hermannstadt 2–0 (0–0), gólszerző Gadze (52., 65.). A Gaz Metan–Viito-
rul és a Sepsi OSK–FCSB találkozó tegnap lapzárta után ért véget. Ma 14 
órától a Dunărea Călărași–Astra Giurgiu, 17 órától az FC Botoșani–Jászvá-
sári Poli, 20 órától a Concordia Chiajna–Universitatea Craiova mérkőzést 
rendezik. Az élmezőny: 1. CFR 39 pont (18 meccs), 2. FCSB 34 (17), 3. Viito-
rul 32 (17), 4. Craiova 29 (17), 5. Gaz Metan 26 (17), 6. Sepsi OSK 24 (17).

Carlsen megvédte sakkvilágbajnoki címét
Magnus Carlsen megvédte sakkvilágbajnoki címét, miután a rapid 
partikban 3–0-ra legyőzte Fabiano Caruanát az egymillió dollár összdí-
jazású londoni döntőben. A tizenkét klasszikus idejű parti nem hozott 
döntést a norvég Carlsen és amerikai riválisa közötti párharcban, így 
négy rapid parti következhetett, amelyekben 25 perc gondolkodási idő 
és lépésenként plusz 10 másodperc állt a felek rendelkezésére. Carlsen 
előbb világossal 55 lépés, majd sötéttel 28 lépés után kényszerítette 
feladásra ellenfelét, az utolsó partiban pedig 51 lépésváltást követően 
nyerte meg a finálét. A norvég játékos sorozatban negyedszer lett a 
sakk világbajnoka.

• RÖVIDEN 

1. Szejke SK  22 pont
2. Nagyváradi VSK  21
3. Segesvári HCM  18
4. Nagybányai Minaur II.  13
5. Nagyszebeni HC  10
6. Tordai Potaissa II.  4

• D  C S O P O R T  Á L L Á S A

H I R D E T É S

A franciaországi női kézilabda Eu-
rópa-bajnokság A csoportjának 

harmadik fordulójában a svédek ki-
ki meccsen legyőzték az utolsó len-
gyeleket, míg a szerbek simán verték 
a dánokat,  és három válogatott 2–2 
pontot vitt tovább a középdöntőbe. 
A B csoportban az oroszok számukra 
tét nélküli mérkőzésen két góllal ki-
kaptak Szlovéniától, míg a házigazda 
franciák lelépték Montenegrót. Az 1. 
középdöntős csoportban csupán az 

oroszoknak van négy pontjuk, így lé-
péselőnyben vannak az elődöntőért 
vívott csatában. 

Női kézilabda Európa-bajnok-
ság, A csoport:  Svédország–Len-
gyelország 23–22 (10–5), Dánia–
Szerbia 25–30 (13–17). A csoport 
végeredménye: 1. Szerbia 4 pont, 2. 
Svédország 4, 3. Dánia 4, 4. Lengyel-
ország 0. 

B csoport:  Oroszország–Szlové-
nia 27–29 (13–13), Franciaország–

Montenegró 25–20 (16–8). A csoport 
végeredménye: 1. Oroszország 4 
pont, 2. Franciaország 4, 3. Monten-
egró 2, 4. Szlovénia 2. 

Az 1. középdöntős csoport állá-
sa: Oroszország 4 pont, 2. Szerbia 2, 
3. Franciaország 2, 4. Svédország 2, 
5. Dánia 2, 6. Montenegró 0. A C és D 
csoportokban tegnap lapzárta után 
értek véget a küzdelmek, köztük a 
Magyarország–Spanyolország és a 
Norvégia–Románia mérkőzés is.

Sima francia és szerb siker az Eb-n




