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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

A címvédő Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
SIC női kosárlabdacsapata nyerte 

meg a bajnokság alapszakaszát az él-
vonalban, miután az e heti utolsó for-
dulóban 64:60-ra legyőzte idegenben 
fő riválisát, a Szatmárnémeti VSK-t. 
A korábban két pont levonással bün-
tetett háromszéki együttes ezáltal 
18 ponttal zárt az élen, míg mögötte 
a partiumi gárda 17 ponttal maradt 
a második helyen a Brassó (15 pont), 
az Arad (14), a Târgoviște (14) és a 
Kolozsvári U (10) előtt. A hétvégén 
kezdődő középszakaszra melléjük 

csatlakozik majd a másodosztályban 
élen záró Konstancai Phoenix, ame-
lyet a hétvégén első fordulóban sza-
badnapos Sepsi SIC december végén 
fogad. Ennek a meccsnek a pontos 
időpontját még nem tűzte ki a sport-
ági szövetség, az viszont már ismert, 
hogy szombaton Kolozsvár–Brassó 
(15 óra), Szatmárnémeti–Konstanca 
(16.30) és Arad–Târgoviște (18 óra) 
összecsapásokkal kezdődik a közép-
szakasz a piros csoportban. A sárga 
csoport összetettjének éléről folytata-
tó Nagyváradi VSK a Bukaresti Argo-
nomia vendégeként lép pályára szom-
baton, az első fordulóban.

Alapszakaszt nyert a bajnok

 » RÖVIDEN

Dobogón telel a Craiova
A Craiovai Universitatea labdarú-
gócsapata 2-0-ra legyőzte hazai 
környezetben a Medgyesi Gaz 
Metant az élvonalbeli bajnokság 
21. fordulójában, ezáltal pedig 
biztossá vált, hogy a szünet alatt 
a 38 pontnál tartó olytán együt-
tes telel az összetett harmadik 
helyén. A medgyesiek 28 pont-
tal maradtak, ezért lecsúsztak 
a felsőházi rájátszást jelentő 
helyekről. Az esztendő utolsó 
fordulójából négy meccs ma-
radt hátra, amelyeket pénteken 
Iași–Voluntari (17.30 óra) és Sepsi 
OSK–Chiajna (20), szombaton 
pedig Hermannstadt–Viitorul 
(13) és FCSB–Kolozsvári CFR (20) 
párosítás szerint rendeznek.
 
Változatlan erőviszonyok
a FIFA év végi világranglistáján
Románia a 24., Magyarország az 
51. helyen zárja a 2018-as eszten-
dőt a Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) világranglistáján. 
A csütörtökön nyilvánosságra 
hozott rangsor élén nem történt 
változás, mert bár Svájc korábban 
legyőzte Belgiumot a Nemzetek 
Ligájában, utóbbi egypontos 
előnnyel megőrizte első helyét a 
világbajnoki címvédő franciák-
kal szemben. Mögöttük Brazília, 
Horvátország, Anglia, Portugália, 
Uruguay, Svájc, Spanyolország és 
Dánia a legjobb tíz sorrendje.
 
A bukaresti „csillag” legyőzte
a belgrádit
Első győzelmét ünnepelte a héten 
a Steaua férfi  vízilabdacsapata 
a Bajnokok Ligájában, amikor 
is az ötödik fordulóban 8-3-ra 
megnyerte hazai környezetben 
a belgrádi Crvena zvezda elleni 
találkozóját. Emiatt a szerb „vörös 
csillag” továbbra is pont nélkül 
sereghajtó az A nyolcasban, 
miközben a román bajnok három 
ponttal áll előtte. A 2019-es foly-
tatásig a Pro Recco áll a csoport 
élén, miután 15-11-re megnyerte 
a Barceloneta elleni rangadóját. 
Felzárkózott a Brescia is, miköz-
ben mögöttük két magyarországi 
csapat, a Ferencváros és az Eger 
áll kilenc, illetve hat ponttal. 
Utóbbi épp a budapesti zöld-fehé-
rektől kapott ki szerdán 16-9-re. 
A Jug Dubrovnik által vezetett B 
csoportban az Olympiakosszal 
9-9-es döntetlenre mérkőző Szol-
nok 4 ponttal az ötödik helyen áll 
a januári folytatásig.

A vasárnapi kupadöntőért 
játszik egymással rangadót a 
Sportklub és a Gyergyói HK, 
miközben a Brassói Corona 
jégkorongcsapata „fél lábbal” 
már a fi náléban érezheti magát 
a Galac elleni győzelmével.

 » D. L., G. I, V. NY. R.

Ú j szakvezetőjével, a kanadai 
Don MacAdammel a kispa-
don, valamint a frissen iga-

zolt, 22 éves orosz Nikita Reynnel 
a pályán 19-0-ra nyerte meg első 
mérkőzését a Csíkszeredai Sport-
klub jégkorongcsapata a hazai 
rendezésű Román Kupában. Cso-
portjában az első ellenfele a Sportul 
Studențesc volt, ezért nem véletlen, 
hogy viszonylag kevesen látogattak 
ki szerdán a Vákár Lajos Műjég-
pályára, de pénteken már jóval iz-
galmasabb összecsapás ígérkezik, 
hiszen a csütörtökön szabadnapos 
címvédő kék-fehérek a Hargita me-
gyei riválisukkal, a Gyergyói HK-val 
csapnak össze 19 órától.

Azt már a torna elején leszögez-
ték a klubok képviselői, hogy a 
serlegre pályáznak, döntőt viszont 
csak a trió győztese vívhat. „Hazai 
pályán győzni szeretnénk minden 
mérkőzésünkön, szurkolótáborun-
kat, közönségünket szép és ered-
ményes játékkal szeretnénk meg-
örvendeztetni. Itthon szeretnénk 
tartani a kupát, bár ez egyáltalán 
nem lesz könnyű. Az igazi nagy 
vizsga a Gyergyói HK elleni talál-

A CSÍKSZEREDAI SPORTKLUB, A GYERGYÓI HK ÉS A BRASSÓI CORONA IS A ROMÁN KUPÁRA PÁLYÁZIK

Serleget „kérnek” karácsonyra

Bemelegítés. A Sportul legyőzésével hangolt a Sportklub a megyei rangadóra

 » „Az igazi 
nagy vizsga a 
Gyergyói HK 
elleni találkozó 
lesz számunk-
ra” – mondta 
Hozó Levente, a 
Sportklub máso-
dedzője.

kozó lesz számunkra” – mondta 
Hozó Levente, a Sportklub máso-
dedzője. A hargitai piros-fehéreket 
edző Mikael Tisell eközben hangsú-
lyozta: a legtöbbet kell kihozniuk 
magukból, és bár a trófeaszerzést 
fogalmazták meg célkitűzésként, a 
fi náléval csak akkor foglalkozhat-
nak, ha előtte a csoportban is meg-
valósítják a terveiket.

A másik ágon közben már a nyitó-
napon lejátszották a csoport ranga-
dóját, amelyen a tavalyi Román Ku-
pa-ezüstérmes Brassói Corona 4-3-ra 
legyőzte a Galacot, és ezáltal főesé-
lyessé vált az újabb döntős szerep-
lésre. A barcaságiak lapzártánk után 
a Steauával találkoztak, majd pén-

teken Csíkkarcfalván csapnak össze 
azzal az újonc Sapientiával, amelyik 
története első Román Kupa-meccsén 
csak hosszabbítás után kapott ki 3-2-
re a fővárosi „bakáktól”.

A Román Kupa idei döntője vasár-
nap 19 órakor kezdődik Csíkszere-
dában. Bronzmeccset nem rendez-
nek. A tornán érdekelt együttesek 
közül, mint ismeretes, hárman sze-
repelnek az Erste Ligában is, ahol 
31 lejátszott meccs után Sportklub 
(70 pont), Brassó (65) és Gyergyó 
(44) a sorrend közöttük. Hasonló 
erőviszonyokat tükröz a hazai él-
vonalbeli bajnokság is, ahol a csíki 
kék-fehérek vezetnek a barcasági ri-
vális, a Galac és a Gyergyó előtt.
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 » KRÓNIKA

A csíkszeredai származású, korábbi 
román válogatott Szőcs Emőke lett 

Magyarországon a 2018-as esztendő 
legjobb női sífutója és sílövője azon a 
ranglistán, amelyet az MTI felkérésére 
1964 óta minden év végén elkészítenek 
az országos szövetségek. A 33 éves har-
gitai sportoló immár hatodszorra vég-
zett az élen, amióta piros-fehér-zöld 
színekre váltott, de mellette honfi -

társának, az ugyancsak székelyföldi 
származású Papp Koppánynak is van 
rutinja, hiszen negyedszerre lett a leg-
jobb szabadstílusú sízésben.

A csütörtökön közzétett listán az 
úszók között Hosszú Katinka nyol-
cadszor végzett az élen, Milák Kristóf 
ugyanakkor most először lett az év 
legjobbja. Férfi  vízilabdában Varga 
Dénes másodjára zárt az első helyen, 
de az sem okozott meglepetést, hogy 
például teniszben Fucsovics Márton 

és Babos Tímea, tornában Vecser-
nyés Dávid és Dévai Boglárka, atléti-
kában Halász Bence és Márton Ani-
ta, kosárlabdázásban pedig Hanga 
Ádám és Fegyverneky Zsófi a lettek 
az év sportolói. A csapatsportok kö-
zül különben a kézilabda-szövetség 
januárban dönt a „győzteseiről”, 
mint ahogyan az év nagypályás lab-
darúgójának kilétének bejelentésére 
is várni kell az M4 Sport – Az év spor-
tolója gálájáig.

Hargitaiak „uralkodnak” sílécen Magyarországon

 » A 33 éves 
Szőcs Emőke im-
már hatodszorra 
végzett az élen 
amióta piros-fe-
hér-zöld színekre 
váltott.




