
Józsa remekül ment a Husqvarna 
motorral. Bronzérem lett 
a jutalma
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Ö t fordulóból áll a megméret-
tetés, többek közt Budapes-
ten is rendeznek versenyt. 

Az elsőt a lengyelországi Krakkó-
ban bonyolították le múlt hét végén, 
amikor Józsa Norbert Levente az 
ifj úságiak korosztályában bronzér-
mes pozícióban végzett. Új csapat 
tagjaként vesz részt a világbajnok-
ságon a korondi sportoló – a német 
X-Grip Hill Climb idén alakult. 

Három futamból állt a nyitóver-
seny, az elsőn harmadik lett, a má-
sodikon nyolcadik, míg az utolsón 
negyedik helyen zárt. Összesen 35 
pontot gyűjtött, amivel a dobogó 
legalsó fokára állhatott. A brit Wil-
liam Hoare lett az első, a maximális 
60 ponttal, második pedig a cseh 
David Cyprian, 49-cel.

Hatalmas arénákban, fedett 
sportlétesítményekben alakítják ki 
a pályákat, így a nézők is minden 
mozzanatot láthatnak. Józsa elmon-

dása szerint ebből adódóan évről 
évre színvonalasabb a küzdelem, 
hiszen a látvány miatt sok endurós 
csatlakozik a küzdelemhez. 

A korondi endurós tavaly ösz-
szetettben nyolcadikként zárt, idén 
viszont a versenysorozat végén is 
felállna a dobogóra. Eddigi legjobb 
eredménye egy második helyezés, 
amit a múlt idény zárófutamán, 
Svédországban ért el.

Legközelebb január 5-én a né-
metországi Riesában kell helytáll-
nia, január végén Spanyolország 
fővárosában, Madridban, február 

9-én Budapesten a Papp László 
Sportarénában száguldozhat, és 
március 9-én ismét Spanyolország-
ban, Bilbaóban zárul az idény.

„Célom, hogy öt futam után ösz-
szesítettben is dobogóra álljak. Úgy 
gondolom, kemény munkával el 
lehet érni. Egy hónapot Spanyolor-
szágban készültem, ugyanis ott az 
időjárás is kedvezőbb és több pálya 
is van, ahol lehet gyakorolni. A me-
zőny nagy része is ott edz. Az ünne-
pekre hazajöttem, aztán januárban 
folytatódik a versenyzés” – számolt 
be Józsa, aki ezúton is köszöni a tá-

mogatók segítségét és a szurkolást, 
ugyanakkor reméli, hogy a buda-
pesti megmérettetésen is sokan fog-
ják biztatni a helyszínen.

Józsa Norbert Levente idén a vi-
lág egyik legkeményebb enduróver-
senyén, az ausztriai Erzberg Rodeón 
16. helyen ért célba, a Nagyszeben 
környékén megrendezett Red Bull 
Romaniacsen pedig 13. lett.

Dobogón a szuperenduró-vébén
Józsa Norbert Levente az arénában is jól teljesít

• Lengyelországban, 
Krakkó városában 
rendezték meg a 2019-
es szuperenduro-vi-
lágbajnokság első 
versenyét, amelyen 
a korondi Józsa Nor-
bert Levente dobogós 
helyezést ért el.

Véget ér a 
csoportkör a BL-ben
A labdarúgó Bajnokok Ligájá-
ban ma rendezik a csoportkör 
utolsó fordulójának zárómér-
kőzéseit, az E, az F, a G és a 
H jelű csoportban szereplő 
csapatok játsszák le hatodik 
meccsüket.

E csoport:  Benfica (portu-
gál)–AEK Athén (görög), Ajax 
Amsterdam (holland)–Bayern 
München (német). A csoport 
állása: 1. (és továbbjutott) 
Bayern 13 pont, 2. (és tj.) Ajax 
11, 3. (és Európa-ligás) Benfica 
4, 4. Athén 0.
F csoport:  Manchester City 
(német)–Hoffenheim (német), 
Sahtar Donyeck (ukrán)–
Olympique Lyon (francia). A 
csoport állása: 1. (és tj.) Man-
chester City 10 pont, 2. Lyon 7, 
3. Sahtar 5, 4. Hoffenheim 3.
G csoport:  Plzen (cseh)–AS 
Roma (olasz), Real Madrid 
(spanyol)–CSZKA Moszkva 
(orosz). A csoport állása: 1. (és 
tj.) Real Madrid 12 pont, 2. (és 
tj.) AS Roma 9, 3. Plzen 4, 4. 
CSZKA 4.
H csoport:  FC Valencia 
(spanyol)–Manchester United 
(angol), Young Boys (svájci)–
Juventus (olasz). A csoport 
állása: 1. (és tj.) Juventus 12 
pont, 2. (és tj.) Manchester 
United 10, 3. (és Európa-ligás) 
Valencia 5, 4. Young Boys 1.
A G csoport mérkőzései 19.55-
kor kezdődnek, a többi talál-
kozó egységesen 22 órakor.

A csoportok első két-két 
helyezettje jut tovább az 
egyenes kiesési szakaszba, a 
csoportharmadikok az Európa 
Ligában folytatják.

• RÖVIDEN 

Kupaellenfelet kapott a Vasas Femina
Kisorsolták a női labdarúgó Román Kupa negyeddöntőjének párosítá-
sait, a Székelyudvarhelyi Vasas Femina a Bukaresti Fair Play vendége 
lesz. A Vasas Femina az első körben erőnyerő volt a Román Kupában, a 
másodikban simán nyert az FK Csíkszereda ellen (9–0), a nyolcaddön-
tőben pedig 4–0-ra diadalmaskodott a Jászvásári Navobi otthonában. 
A legjobb nyolc közé csak az élvonalban szereplő gárdák jutottak. A 
tavalyi kupasorozatban elért eredmények alapján két kalapba sorolták 
be a csapatok neveit. A székelyudvarhelyiek az A urnába kerültek – a 
jobbak közé, hiszen tavaly elődöntősök voltak –, így már a sorsolás 
előtt biztos volt, hogy nem saját közönségük előtt játsszák a kupamecs-
cset. A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) székhelyén hétfőn délután 
megtartott sorsoláson kiderült, hogy a Bukaresti Fair Play csapata lesz 
az ellenfél. Egyetlen mérkőzés dönt a továbbjutásról, a meccset, a ter-
vek szerint 2019 márciusában rendezik. Női labdarúgó Román Kupa, a 
negyeddöntő párosítása: Bukaresti Fair Play–Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina, Kisbecskereki Fortuna–Borgóprundi Heniu, Nagybányai Inde-
pendența–Kolozsvári U Olimpia, Galaci Universitatea–CSS Târgoviște.

Udvarhely körzetisek teremtornája
Az Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokság szervezői felhívják a 4. 
Liga nyugati csoportjában, az 5. Liga udvarhelyszéki csoportjában 
és a 6. Ligában szereplő csapatok figyelmét, hogy január 11-éig lehet 
benevezni a körzetisek 22. teremtornájára. A helyek száma korlátozott 
(32), az együtteseket a benevezések függvényében veszik fel. Jelent-
kezni szerdánként 17 és 18 óra között lehet a székelyudvarhelyi városi 
sportcsarnoknál. A hagyományos tornát január 25–27. között tartják, a 
benevezési díj 240 lej.
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K özel kétszáz birkózó lépett 
szőnyegre a székelyudvarhelyi 

városi sportcsarnokban 19. alkalom-
mal megrendezett Verestóy Tibor 
Emlékversenyen. Tizenhárom csa-
pat nevezett be a sporteseményre, 
a legnépesebb keretet a házigazda 
Székelyudvarhelyi ISK állította ki, 
továbbá részt vett a Korondi Lőrincz 
Márton SE, a Marosvásárhelyi Maros 
SK és az ISK, a Sepsiszentgyörgyi 

ISK és a VSK, a Segesvári ISK, Dózsa 
György község csapata, Erdőszent-
györgy, a Szászrégeni ISK, a serdülő 
válogatott öt tagja, illetve Magyaror-
szágról Balkány, Püspökladány és 
Szarvas gárdái. Hat korosztályban 
zajlottak a küzdelmek, a csapatver-
senyt pedig a házigazda Székelyud-
varhelyi ISK nyerte meg. „Nagyon 
jól sikerült a gyerekversenyünk, ör-
vendünk, hogy ilyen sokan eljöttek 

a hagyományos rendezvényünkre. 
Az emlékverseny során megkoszo-
rúztuk a sportcsarnok mellett az 
elhunyt birkózók emlékére állított 
kopjafát” – mondta Katona László 
főszervező. 

A csapatverseny végeredménye: 
1. Székelyudvarhelyi ISK, 2. Korondi 
Lőrincz Márton SE és Marosvásárhe-
lyi Maros SK, 3. Sepsiszentgyörgyi 
ISK és Segesvári ISK.

Népes mezőny az emlékversenyen

Nem tudta megerősíteni helyét a 
felsőházi rájátszásban a Sepsi-

szentgyörgyi Sepsi OSK, miután hazai 
pályán 1–0-ra kikapott az FC Botoșa-
ni-tól az élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság 19. fordulójának hétfői mérkő-
zésén. A házigazda az első félidőben 
hátrányba került, majd szünet után 
mindent megtett az egyenlítésért, de 
nem sikerült betalálnia. Két hazai győ-
zelem után ezúttal vesztesen hagyta 
el a pályát a Sepsi OSK, és gyengébb 
gólkülönbsége miatt lecsúszott a he-

tedik helyre, az Astra Giurgiu mögé. 
A hétfői játéknap másik két mérkő-
zésén a Bukaresti FCSB és az Univer-
sitatea Craiova is nyert, ezzel ismét 
megközelítették az éllovas Kolozsvári 
CFR-t. Labdarúgás, 1. Liga, 19. fordu-
ló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–FC 
Botoșani 0–1 (0–1), gólszerző Golof-
ca (33.); Bukaresti FCSB–FC Viitorul 
2–0 (1–0), gólszerzők Tănase (41.), 
Filip (76.); Craiova–FC Voluntari 3–1 
(2–1), gólszerzők Koljic (25.), Mitriță 
(45+2., büntetőből), Rocha (90+1.), il-

letve Gadze (11). Korábbi eredmények: 
Nagyszebeni Hermannstadt–Buka-
resti Dinamo 1–1, Kolozsvári CFR–
Medgyesi Gaz Metan 2–2, Jászvásári 
Poli–Dunărea Călărași 1–0, Astra 
Giurgiu–Concordia Chiajna 3–1. Az 
állás: 1. CFR 40 pont, 2. FCSB 37, 3. 
Craiova 35, 4. Viitorul 33, 5. Gaz Metan 
28, 6. Astra 27 (23–18), 7. Sepsi OSK 27 
(23–19), 8. Jászvásár 24, 9. Botoșani 
23, 10. Hermannstadt 22, 11. Dinamo 
19, 12. Călărași 17, 13. Chiajna 17, 14. 
Voluntari 11.

Visszacsúszott a hetedik helyre a Sepsi OSK




