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EHF-kupa: jól kezdett
a Siófok és a Craiova
A Siófok KC hazai pályán négy 
góllal legyőzte a dán Herning 
csapatát a női kézilabda-EHF-kupa 
csoportkörének első fordulójában. 
Győzött a címvédő Craiovai SCM 
is, a Nagydisznód viszont súlyos 
vereséget szenvedett. A magyar és 
a román csapatok eredményei, 
A csoport: Esbjerg (dán)–Nagy-
disznódi Magura 41-18. B csoport: 
Siófok KC–Herning-Ikast (dán) 
25-21. D csoport: Craiovai SCM–
Nyköbing (dán) 18-12. A követke-
ző fordulóban (január 12–13.) a 
Nagydisznód a német Bietigheim 
együttesét fogadja, a Siófok az 
ugyancsak német Metzingen 
otthonában vendégszerepel, míg a 
Craiova a spanyol Bera Bera ven-
dége lesz. A négy négyes csoport 
mérkőzéseit január 5. és február 10. 
között rendezik, a kvartettek első 
két helyezettje jut majd tovább a 
negyeddöntőbe.
 
A magyar kézisek legyőzték
az olimpiai bajnokot
A magyar férfi  kézilabda-válogatott 
28-25-re legyőzte az olimpiai bajnok 
Dánia csapatát az Odensében 
rendezett vasárnap esti felkészülési 
mérkőzésen. Három nappal koráb-
ban Aarhusban a dánok 33-19-re 
nyertek. A német–dán rendezésű 
világbajnokság január 10. és 27. kö-
zött zajlik. A magyarok a koppen-
hágai D csoportban Argentínával, 
Angolával, Katarral, Egyiptommal 
és az Eb-ezüstérmes Svédországgal 
találkoznak. Románia nem jutott ki 
a vb-re.
 
Kobajasi Rjoju tarolt
a négysáncversenyen
A várakozásnak megfelelően Ko-
bajasi Rjoju nyerte vasárnap a 67. 
síugró-négysáncversenyt. A 22 éves 
japán ugró – aki előzetesen is a 
legnagyobb esélyesnek számított – 
az első három állomáson győzött, 
így csak ő ronthatta volna el az 
összetettbeli diadalát. A bischofs-
hofeni, negyedik viadalon azon-
ban nem elégedett meg biztonsági 
eredménnyel: ismét nyert, ezzel – 
Funaki Kazujosi 1998-as sikere óta 
először – 21 év elteltével avattak 
ismét japán győztest. A verseny 
történetében Kobajasi a harmadik, 
aki úgy zárt az élen, hogy mind a 
négy állomáson első lett. Előzőleg 
ez a német Sven Hannawaldnak 
sikerült a 2001/2002-es kiírásban, 
illetve a lengyel Kamil Stochnak 
az egy évvel ezelőtti négysánc-
versenyen. A japán sportoló 
összetettbeli első helye a pénteki 
harmadik viadalon, Innsbruckban 
dőlt el, amikor előnye 2.3 pontról 
45.5-re nőtt a végül második német 
Markus Eisenbichlerrel szemben. 
Összesítésben az ugyancsak német 
Stephan Leyhe végzett a harmadik 
helyen, míg a vasárnapi erőpróbán 
a lengyel Dawid Kubacki lett a 
második, az osztrák Stefan Kraft  
pedig a harmadik. A négysáncver-
seny végeredménye: 1. Kobajasi 
1098 pont, 2. Markus Eisenbichler 
(német) 1035.9, 3. Stephan Leyhe 
(német) 1014.1. A világkupa állása 
11 verseny után (még 17 van hát-
ra): 1. Kobajasi 956 pont, 2. Piotr 
Zyla (lengyel) 529, 3. Kamil Stoch 
(lengyel) 504.

MEGKEZDTÉK A MUNKÁT A SZÉKELYFÖLDI CSAPATOK, ÚJ EDZŐ DÉVÁN ÉS TEMESVÁRON

Gyülekezőt fújtak a futsalosoknak

 » A teremlab-
darúgó-bajnok-
ság alapsza-
kasza március 
végén zárul, ezt 
követően az első 
hat gárda küzd 
meg a dobogós 
helyekért.

Gyülekező élcsapatok
A Liga 1-et a Dévai Autobergamo 
vezeti a téli szünetben: 12 fordu-
ló alatt 29 pontot gyűjtött, míg a 
Galaci United 28-at, a Csíkszeredai 
Imperial Wet 25-öt, a Temesvári In-
formatica pedig 24-et. Az Imperial 
Wet kerete tegnap délután gyűlt 
össze – a klubnál érdeklődve nem 
tudtunk meg további információt 
azzal kapcsolatosan, hogy várható-e 
játékosmozgás. A csíki együttes első 
barátságos meccse is a fent említett 
Benedek-kupán lesz.

Amint arról beszámoltunk, nem 
szűnik meg, de alaposan átalakul a 
címvédő Temesvári Informatica. A 
bánsági együttes tulajdonosa, Gab-
riel Lungu megvonta a további támo-
gatást, így több alapjátékos már új 
klubot keresett: Mimi Stoica a Galaci 
Unitedet, Vlad Iancu a Dévai Auto-
bergamót választotta. A temesvári 
klub által közzétett információk alap-
ján az idegenlégiósok – a két ukrán, 

Dennis Ovsyannikov és Dmitro Bon-
dar, valamint a portugál Andre Deco 
– sem térnek vissza. Az edzői felada-
tokat Daniel Rupa veszi át, miután 
Robert Lupunak választania kellett 
a román válogatott szövetségi kapi-
tánya, valamint az Informatica tré-
neri feladatkör között. A bajnokság 
tavaszi idényének jobbára az U19-es 
csapattal vágnak neki, a napokban a 
keretet próbálják feltölteni helyi, 20-
22 éves sportolókkal.

Az éllovas dévaiak immár Nelu 
Stancea irányításával harcolnak a 
bajnoki címért. A volt szövetségi 
kapitányt munkáját az Autoberga-
móhoz visszatérő kapus, Vlad Iancu 
másodedzőként fogja segíteni. A tíz-
csapatos Liga 1 ötödik erdélyi csapa-
ta, a Kolozsvári Clujana pont nélkül, 
sereghajtóként várja a folytatást. 
A teremlabdarúgó-bajnokság alap-
szakasza március végén zárul, ezt kö-
vetően az első hat gárda küzd meg a 
dobogós helyekért.
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A teremlabdarúgó-élvonal 
csaknem összes csapatánál 
véget ért a téli vakáció: egy 
hónapos szusszanás után 
folytatják a munkát.

 » JÓZSA CSONGOR

T egnap délelőtt tartotta a 2019-
es év első edzését az FK Szé-
kelyudvarhely. A teremlab-

darúgó-Liga 1 alapszakaszának 12 
fordulója után a táblázat hatodik 
helyén álló gárda heti egy tréning-
gel készül a január 19-én folytatódó 
pontvadászat küzdelmeire. Jakab 
Zoltán, az FK edzője elmondta, a 
keret összetétele megmaradt, nem 
terveznek újabb igazolást, a cél 
pedig továbbra is a rájátszásba ju-
tás. Erre jelenleg megvan az esély, 
hiszen a playoffb  a az alapszakasz 
első hat helyezettje jut be.

Kevés az idő
„Nincs sok idő a felkészülésre, szűk 
két hét múlva pályára kell lépnünk 
hivatalos meccsen. Roppant nehéz 
mérkőzéssel indítunk, hazai kör-
nyezetben fogadjuk az egyik baj-
nok esélyest, a Dévai Autoberga mót. 
Reméljük, hogy addig az edzések 
mellett pár felkészülési találkozót 
is tudunk játszani” – fogalmazott 
a szakember. Az udvarhelyiek a 
hét végén részt vesznek a Gyergyó-
szárhegyen rendezendő Benedek 
Kupán. A négycsapatos tornán el-
lenfelük a szintén élvonalban sze-
replő Csíkszeredai Imperial Wet, 
illetve két másodosztályos klub, a 
Marosvásárhelyi VSK és a Gyergyó-
szentmiklósi Inter lesz. A menetren-
det a napokban teszik közzé. Az FK 
Székelyudvarhely a bajnokság mel-
lett érdekelt lesz a Román Kupa ki-
írásában is. A nyolcaddöntő sorso-
lásánál az együttes kiemelt, ami azt 
jelenti, hogy biztosan idegenben 
játssza az első kört. A 20 ponttal álló 
FK-nak két találkozót kell megnyer-
nie, hogy bejusson a Final Fourba.

Belelendültek. Nem várható változás az edzésbe állt Székelyudvarhelyi FK keretében

 » KRÓNIKA

Fucsovics Márton (képünkön) egy he-
lyet javítva, egyben karriercsúcsot 

elérve a 35. helyen áll a férfi  teniszezők 
legfrissebb világranglistáján. A férfi -
versenyeket szervező ATP honlapja 
szerint a nyíregyházi játékos eddigi 
legjobbja a novemberi 36. hely volt, és 
a múlt heti dohai nyolcaddöntőjének 
köszönhetően lépett előre, amelyben 
szettelőnyről kapott ki a világelső No-
vak Djokovicstól. Fucsovics Márton 
a héten – hetedik kiemeltként – Syd-
ney-ben versenyez, ahol első ellenfele 
a hazai közönség előtt szabadkártyá-
val pályára lépő James Duckworth 
(234.) lesz. A második legjobb magyar 
az ATP-rangsorban a lábsérülés miatt 
harcképtelen Balázs Attila (253.). A ro-
mán teniszezők közül Marius Copil a 
legjobb, aki egy helyet rontva a 61. he-
lyen áll. Az élbolyban nincs változás: 

Novak Djokovics (szerb), Rafael Nadal 
(spanyol), Roger Federer (svájci), Ale-
xander Zverev (német) és Juan Martín 
del Potro vezeti a rangsort.

A nőknél immár a 62. héten Simona 
Halep a világelső, sorozatban pedig a 
46. hete áll az élen. A román játékost 
– aki szintén Sydney-ben kezdi az évet 
– Angelique Kerber (német) és Caroli-
ne Wozniacki (dán) követi, míg Osza-
ka Naomi (japán) egy helyet javítva a 
negyedik, Sloane Stephens (ameri-
kai) pedig szintén egyet előrelépve az 
ötödik. Elina Szvitolina (ukrán) két 
helyet rontva került a hatodik helyre. 
Babos Tímea hat helyet „hátrálva” a 
65. pozícióig csúszott vissza a nőknél. 
A 25 éves játékos a múlt héten az első 
fordulóban búcsúzott Aucklandben, 
ahol a későbbi döntős kanadai Bianca 
Andreescutól (107.) kapott ki. A má-
sodik legjobb magyar, Stollár Fanny a 
124. helyen áll. A top 100-ban Halepen 

kívül még öt román játékos szerepel: 
Mihaela Buzărnescu a 25. (korábban 
24. volt), Irina-Camelia Begu a 76. (67), 
Ana Bogdan a 81. (76), Sorana Cîrstea 
a 84. (84). Monica Niculescu pedig a 
88. (99).

Karriercsúcsot ért el Fucsovics a világranglistán

 » Fucsovics 
Márton a múlt 
heti dohai nyol-
caddöntőjének 
köszönhetően 
lépett előre, 
amelyben szett-
előnyről kapott ki 
a világelső Novak 
Djokovicstól.




