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13.00 Úszás, rövidpályás vb, Hongcsou, Kína (M4 Sport)
15.00 Sznúker, skót bajnokság, Glasgow (Eurosport 1)
18.00 Férfi kosárlabda, Nemzeti Liga: Craiova–Steaua (Digi Sport 4)

Női kézilabda, Európa-bajnokság, Franciaország
16.45 Dánia–Montenegró (TVR HD)
19.00 Románia–Magyarország (TVR 1, TVR HD, M4 Sport)
22.00 Szerbia–Franciaország (TVR HD)

Labdarúgás, Bajnokok Ligája
19.55 Real Madrid–CSZKA Moszkva (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)
19.55 Roma–Plzen (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
22.00 Ajax–Bayern (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
22.00 Young Boys–Juventus (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
22.00 Valencia–Manchester United (Digi Sport 3) 
22.00 Benfica–AEK Athén (Telekom Sport 3)
22.00 Manchester City–Hoffenheim (Digi Sport 4, Telekom Sport 4)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

JÓZSA CSONGOR

A HE-DO B. Braun Gyöngyös 
az elmúlt héten hazai pá-
lyán szoros csatát vívott a 

Pick Szegeddel, a Bajnokok Ligájá-
ban is szereplő címvédő végül 27–
22-re diadalmaskodott.

A meccs legjobbjának a székely-
udvarhelyi születésű, az Iskolás 
Sportklubnál nevelkedett, valamint 
az év elején megszűnt Székelyud-
varhelyi KC színeiben is bemutatko-
zott Buzogány Barnát választották a 
szurkolók. A 19 éves kapus heteseket, 
ziccereket hárított, közel negyven-
százalékos védési teljesítményt ért 
el. A hétközi összecsapást követően 
a Mezőkövesdi KC otthonában léptek 

pályára, ott sikerült tízgólos, 35–25-ös 
győzelmet aratniuk. A gyöngyösiek 
jelenleg a magyar NB1 alapszakaszá-
nak hetedik helyén állnak.

„Reménykedtem, hogy ott lehetek 
a hét csapatában” – mondta megke-
resésünkre Buzogány Barna. Az M4 
Sport Kézilabda magazinjának szer-
kesztői az udvarhelyi kézilabdázót 
látták az elmúlt hét legjobb kapusá-

nak. „Szeged ellen végig én álltam a 
kapuban, jól ment a védés. Aztán a 
Mezőkövesddel szemben az utolsó tíz 
percre kaptam bizalmat, tíz próbál-
kozásból öt labdát fogtam meg. Most 
kezdem igazából élvezni az egészet, 
az elején nagyon nehéz volt, megkér-
dőjeleztem, hogy jól választottam-e, 
amikor idejöttem” – fejtette ki. Buzo-
gány júniusban csatlakozott a gyön-

gyösi csapathoz, kétéves szerződést 
írt alá. Nem volt teljesen idegen szá-
mára a környezet, hiszen a keretben 
három olyan játékos is van, akikkel 
az SZKC-nál már megismerkedett: 
Milorad Krivokapics, Uros Vilovszki 
és Mitar Markez. Utóbbi szintén beke-
rült a hét csapatába.

„Sok szidást kaptam azért, hogy 
túlsúllyal jöttem Magyarországra. 

Gyorsan le is dobtam magamról nyolc 
kilót. Most már jól érzem magam. Az 
edzőmtől, Konkoly Csabától megka-
pom a lehetőséget, próbálok is élni 
vele. Kezdetben az volt a klubnál a 
célkitűzés, hogy maradjunk az élvo-
nalban, ez időközben változott, az 
5–8. helyet szeretnénk elcsípni” – tet-
te hozzá a kapus.

A gyöngyösiek remekül teljesí-
tenek saját szurkolóik előtt, csu-
pán a Pick Szeged és a Telekom 
Veszprém győzte le őket, igaz, ide-
genből most szállítottak először 
pontokat.

Udvarhelyi, volt SZKC-
játékosok a magyar keretben

A magyar férfi  kézilabda-válogatott 
két szövetségi kapitánya, Csoknyai 
István és Vladan Matic kihirdette 
bővített, 28 fős keretét a januári, 
dán–német rendezésű világbajnok-
ságra. A tornára 16 fő nevezhető. A 
kihirdetett névsorban ott találjuk a 
székelyudvarhelyi születésű Ilyés 
Ferencet, valamint két olyan sporto-
lót is, akik az évek során a Székely-
udvarhelyi KC játékosai voltak: Si-
pos Adriánt és Uros Vilovszkit.

Székelyudvarhelyi a legjobbak között
Buzogány Barnát beválasztották a hét csapatába a magyar bajnokságban
• Hétről hétre jól 
teljesít a magyar kézi-
labda-bajnokságban 
a székelyudvarhelyi 
Buzogány Barna, a 
HE-DO B. Braun Gyön-
gyös kapusa kiváló 
teljesítményt nyújtott 
a magyar bajnok Pick 
Szeged ellen, így 
beválasztották a hét 
csapatába.

A Komárom-Esztergom megyei 
Ászáron, Jászai Mari szülőfalu-

jában rendezték meg idén a 6. Ma-
gyar Sakkvilágkupát. A megméret-
tetésre a Kárpát-medence kétezer fő 
alatti magyar lakossággal rendelke-
ző települései nevezhettek csapatot, 
a mezőnynek Farkaslaka együttese 
is tagja volt. Kilenc fordulóban zaj-
lott a verseny (20–20 perc gondol-
kodási idővel), amelyen Farkaslaka 

(Jakab János, Jakab Nándor, Jakab 
Tünde és Jakab Gábor) egyetlen erdé-
lyi csapatként 5. kiemeltként indult. 
Az utolsó fordulóig éles küzdelemből 
Farkaslaka került ki győztesen, meg-
szerezve ezáltal a jogot, hogy egy 
évig birtokolja a vándorkupát és a ve-
le járó dicsőséget. A versenyen több 
nemzetközi mester is részt vett.

A végső sorrend: 1. Farkaslaka (21 
pont), 2. Zánka-Mindszentkálla (20 

pont), 3. Uszód (tavalyi bajnok, 17 
pont). A végső győzelem megszerzé-
se mellett, a 4. táblás játékosok kö-
zött Jakab Gábor első helyen végzett 
(a 9 lehetségesből 8 pont), míg a leg-
jobb női játékos Jakab Tünde (9-ből 
7 pont) lett. 

A csapatverseny előtt megszer-
vezett egyéni blitzversenyen Jakab 
Nándor negyedik helyezést ért el (9-
ből 6 pont).

Világkupát nyertek a farkaslaki sakkozók

N agyüzem van a román felnőtt 
jégkorongbajnokság alapsza-

kaszában, december közepén szinte 
minden napra jut legalább egy mér-
kőzés. Tegnap este Kézdivásárhe-
lyen, a Bukaresti Steaua „otthoná-
ban” vendégszerepelt a Gyergyói HK, 
a két csapat ma este újra találkozik, 
a felső-háromszéki hokimeccs 18.30-
kor kezdődik.

Érvényesült a papírforma hétfőn 
Csíkkarcfalván, ahol a Brassói Coro-
na hat gól különbséggel nyert a nyá-
ron alakult, fi atal játékosokból álló 
Sapientia ellen. Az eredmény: Sa-

pientia–Brassói Corona 3–9 (0–3, 
2–6, 1–0).

A további program

Ma: Bukaresti Steaua–Gyergyói HK 
(Kézdivásárhelyen). Csütörtökön: 
Brassói Corona–Csíkszeredai Sport-
klub. Szombaton: Sportklub–Spor-
tul Studențesc, Galaci CSM–Brassói 
Corona és Gyergyói HK–Bukaresti 
Steaua. Vasárnap: Sportklub–Sportul 
Studențesc, Galaci CSM–Brassói Coro-
na és Gyergyói HK–Bukaresti Steaua. 
Egységes kezdési időpont: 18.30.

Győzött az Újpesti TE

Az UTE a papírformának megfe-
lelően 4–1-re legyőzte a sereghajtó 
Vasast a jégkorong Erste Liga hétfő 
esti mérkőzésén. Ez volt az utolsó ta-
lálkozó a szünet előtt, amely alatt a 
magyar válogatott Norvégiában sze-
repel felkészülési tornán. Az ered-
mény: Újpesti TE–Schiller-Vasas HC 
4–1 (2–0, 1–1, 1–0). Az Erste Liga de-
cember 19-én folytatódik, az erdélyi 
csapatok viszont csak jövőre, január 
4-én játszanak újra a közös magyar–
román–osztrák bajnokságban.

Kézdivásárhelyen vendégszerepel a Gyergyói HK
Magyar–román csata a kézi Eb-n
Elsőként Oroszország válogatottja jutott be a franciaországi női kézi-
labda Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután az 1. főcsoport hétfői 
mérkőzésén 32–21-re legyőzte Dániát. A szerdai záróforduló előtt az 
oroszok bebiztosították csoportelsőségüket is, hiszen három ponttal 
előzik meg a házigazda Franciaországot. A csoport másik mérkőzésén: 
Szerbia–Montenegró 27–28. A 2. főcsoportban Románia tegnap, lap-
zárta után a sereghajtó Spanyolországgal játszott, ma 19 órától pedig 
következik számára a Magyarország elleni összecsapás, amelyen az 
elődöntőbe jutás a tét.

• RÖVIDEN 




